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Resum: 
 
El reciclatge dels materials provinents del fressat de paviments o bé 
de la seva destrucció és una activitat que en els darrers anys ha 
augmentat però que encara està en fase d’estudi per una major 
garantia del seu ús. 
 
La gran majoria dels deterioraments que s’aprecien en els paviments 
asfàltics tenen a veure directament o indirecta amb la fatiga del ferm. 
És per això que la resistència a fatiga és una de les propietats de les 
mescles bituminoses més estudiades. Per caracteritzar la resposta a 
la fatiga s’han de tenir en compte nombroses variables, però una de 
les que té més influència és la temperatura. La raó principal de la 
seva importància és l’alteració que produeix en el comportament del 
betum, passant d’una conducta elàstica a una de viscosa a mesura 
que la temperatura augmenta. 
 
Per avaluar l’efecte de la temperatura s’ha procedit a l’assaig a 
flexotracció dinàmica amb desplaçament controlat d’una mescla 
bituminosa reciclada en calent amb un 30% de RAP. S’ha realitzat 
l’assaig a 5ºC i a 35ºC i s’han obtingut dues lleis de fatiga i dos 
mòduls dinàmics ( 17.000 MPa i 2.000 MPa, respectivament). Les 
dues lleis han quedat paral·leles, situant-se la corresponent a 35ºC 
per sobre. També s’ha introduït en la tesina una tercera llei 
corresponent a una mescla de les mateixes característiques assajada 
a 20ºC per tenir una gamma de temperatures global. 
 
Per avaluar la resposta a fatiga s’ha usat el programa ECO-ROUTE 
que modelitza el comportament del ferm real. S’han avaluat quatre 
seccions diferents. Això ha permès concloure que la temperatura més 
desfavorable és la intermèdia, tenint els climes extrems una vida més 
llarga. 
 
Per altra banda s’ha aprofitat l’estudi per la investigació d’un nou 
criteri de ruptura basat en l’existència d’un punt de “deformació 
crítica”. S’ha observat que en temperatures baixes és equivalent al 
criteri clàssic però que en altes temperatures és de difícil 
determinació, estant aquest tema obert a més investigacions. 


