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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
1.1 Introducció 
 
La present tesina s’emmarca dins el projecte PARAMIX. Aquest 
projecte de cooperació internacional és un treball d’investigació sobre 
les tècniques de rehabilitació de paviments de carreteres mitjançant 
l’ús de noves mescles asfàltiques. L’objectiu del projecte PARAMIX és 
millorar els materials, el disseny i les tècniques de rehabilitació de 
paviments de carreteres, emprant mescles bituminoses de paviments 
asfàltics reciclats. 
 
Així doncs, l’estudi de l’efecte de la temperatura en el comportament 
a fatiga de les mescles bituminoses reciclades en calent respon a 
aquestes demandes d’investigació de noves tècniques de 
rehabilitació. 
 
La intensificació dels treballs fets amb material reciclat és 
conseqüència de la conscienciació ecològica que ha experimentat el 
món en els darrers anys. Els recursos naturals no són inacabables i 
els ferms de les carreteres estan formats en la seva totalitat per 
aquests tipus de materials. El petroli, que origina l’asfalt, i els àrids, 
que proporcionen el cos de la mescla bituminosa, no són un recurs 
renovable i, per tant, cal optimitzar al màxim la seva utilització. Això 
fa que s’investigui cada cop més en les mescles reciclades. 
 
Aquestes mescles, però, han de mantenir les condicions de servei que 
tenen les mescles originals. Han de seguir proporcionant una 
superfície de rodament segura i còmoda, resistir les sol·licitacions del 
tràfic, minimitzar-les per transferir-les a les capes inferiors i protegir 
l’explanada del medi ambient. És a dir, cal assegurar que el reciclatge 
de paviments asfàltics no empitjori la qualitat de les carreteres. Per 
aquest motiu s’han d’estudiar les seves propietats i avaluar la seva 
resposta sota condicions normals de treball. 
 
La fatiga d’un ferm és una de les causes més freqüents de la seva 
degradació, i l’estudi de la resistència que la mescla bituminosa en 
pot oferir, és un objectiu important de tots els laboratoris del sector. 
La fatiga es pot definir com l’alteració produïda en la resposta 
deformacional sota els efectes de la repetició periòdica d’una 
sol·licitació inferior a la de ruptura. Aquest és el procés que es 
segueix en els laboratoris, sometent les provetes d’assaig a càrregues 
repetides fins que provoquen la ruptura. D’aquesta forma 
s’estableixen les lleis de fatiga que ens donen el comportament de la 
mescla estudiada. 
 
La fatiga comporta una pèrdua de les propietats mecàniques de la 
secció i l’estructura del ferm, que es tradueix en una fissuració que 



Capítol 1                                                                                                          Introducció i objectius 

6 

amb el temps pot arribar a ser general. Aquest fet provoca una 
pèrdua de la comoditat i seguretat de la carretera.  
 
Hi ha nombroses variables que influeixen en el comportament a fatiga 
d’una mescla bituminosa, com ara el tipus de betum, la porositat, el 
tipus d’àrid... No obstant això, una de les variables més importants 
que governen la resposta del ferm en la seva vida útil i en particular 
en la resistència a fatiga és la temperatura ambient. 
 
La influència de la temperatura és enorme. Per una banda influeix en 
el mòdul de rigidesa de la mescla i per l’altra en la llei de fatiga. El 
mòdul de la mescla queda dividit per deu quan hi ha una variació de 
temperatura de 30ºC, cosa que provoca tenir unes característiques 
totalment diferents segons quines condicions ambientals hi hagi.  
 
El comportament de la mescla estarà molt influenciat per les 
propietats del lligant. A baixes temperatures, aquest es comportarà 
com un material elastofràgil; en temperatures mitjanes ho farà de 
manera viscoelàstica i per sobre d’aquestes tindrà un comportament 
purament viscós. Aquesta variabilitat fa que la mescla es vegi 
afectada de manera directa i , en conseqüència, la seva resposta a 
fatiga. 
 
Tot i la gran importància que té aquesta variable no ha estat molt 
estudiada, així que la tesina vol aprofundir més en el coneixement de 
l’evolució de la resposta a fatiga de les mescles bituminoses amb la 
temperatura. 
 
 
1.2 Objectius 
 
El present estudi consta de diverses parts que condueixen la tesina a 
uns objectius concrets. Després d’una introducció a les 
característiques que un ferm ha de tenir, una descripció del procés i 
estat del reciclatge de mescles bituminoses i una explicació del 
fenomen de fatiga que pateixen aquestes estructures, s’arriba a 
l’estudi experimental que permetrà avaluar l’efecte de la temperatura 
en el comportament a fatiga. 
 
En l’estudi experimental, s’utilitzarà l’assaig de flexotracció dinàmica 
a desplaçament controlat. S’analitzaran a dues temperatures 
diferents diverses provetes de la mescla bituminosa triada, obtenint 
així una llei de fatiga per cada temperatura. 
 
Aprofitant un estudi que s’està fent en el departament 
d’Infrastructura del Transport i Territori es completarà la tesina amb 
una avaluació de la influència del criteri de ruptura considerat. 
L’obtenció de les lleis de fatiga es farà seguint el “criteri clàssic” i, 
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posteriorment, també seguint el nou criteri de “deformació crítica”. 
Per tant, tindrem quatre lleis de fatiga per a dues temperatures 
d’assaig. 
 
L’aplicació pràctica dels resultats es farà mitjançant el programa ECO-
ROUTE, que partint del mòdul dinàmic de la mescla i les lleis de fatiga 
modelitza el comportament del ferm i proporciona la vida real de la 
mescla bituminosa. 
 
Així doncs, els objectius pràctics d’aquesta tesina són els següents: 
 

• Calcular les corresponents lleis de fatiga i els mòduls dinàmics 
per la mescla bituminosa reciclada en calent a 5ºC i a 35ºC 
mitjançant els resultats que s’obtindran de l’assaig de 
flexotracció dinàmica. 

 
• Analitzar la influència de la temperatura en el comportament a 

fatiga de la mescla estudiada. Per això es compararan les dues 
lleis trobades en l’estudi experimental i s’adjuntaran els 
resultats obtinguts a 20ºC en una altra investigació. 

 
• Analitzar la validesa i influència del nou criteri de ruptura en 

l’anàlisi de les lleis de fatiga, comparant els resultats obtinguts 
amb un i altre criteri. 

 
• Avaluar les corresponents vides a fatiga mitjançant el programa 

ECO-ROUTE i comparar-les, observant principalment l’evolució 
que pateixen amb la temperatura i les possibles diferències 
existents entre els dos criteris. Per fer-ho s’analitzaran les vides 
a fatiga de diferents seccions reals de carreteres. 

 
 
 


