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CAPÍTOL 5: MODELITZACIÓ DEL COMPORTAMENT A FATIGA DE 
LES MESCLES BITUMINOSES 

 
 
5.1 Generalitats 
 
La resistència a fatiga és una de les propietats que s’exigeix que 
compleixi una mescla bituminosa ja que està molt lligada a la vida del 
paviment. Els assaigs a fatiga de laboratori intenten reproduir el 
comportament de les mescles bituminoses. Per fer-ho, es sotmeten 
les diferents provetes a una sèrie de sol·licitacions repetides i 
s’observa el seu comportament. En el laboratori, la important 
dispersió de les duracions de vida, deguda a la vegada per la 
naturalesa aleatòria d’aquest fenomen i a la naturalesa heterogènia 
dels materials compostos fa que es necessiti un elevat número de 
repeticions. 
 
Després dels primers indicis de fissures per fatiga dels primers ferms 
flexibles de Porter el 1942 i els primers resultats d’estudis de 
laboratori de Nijboer i Van der Poel el 1953, passant per les 
conclusions relatives als estudis experimentals en dimensions reals de 
la WASHO i les relatives a l’assaig AASHO, molts laboratoris han 
progressat en el coneixement del fenomen de la fatiga dels materials 
dels ferms de carretera. Els laboratoris europeus que han treballat 
d’una forma més específica en aquesta qüestió són el LCPC i el TRLL 
de França i Anglaterra respectivament. 
 
Estudis recents han indicat que aquesta ruptura, aquestes fissures, 
comencen com microfissures (fase inicial) que després es propaguen, 
densifiquen i s’uneixen per formar macrofissures (fase de 
propagació).[18] 
 
En aquest punt la mescla està sotmesa a esforços de tracció, de 
tallant o a una combinació dels dos. També s’ha descobert que la 
ruptura per fatiga pot començar tant a la part inferior com a la 
superior de la capa superficial de mescla bituminosa, depenent de les 
característiques estructurals del paviment. 
 
A més a més, en els darrers anys s’ha clarificat la importància de les 
propietats de la zona de contacte entre el betum i els àrids en la 
velocitat de propagació de la fissura per fatiga. Aquest avanç del 
coneixement dels mecanismes de fatiga permet millorar les proves de 
mescles, els materials i els models de paviment per predir el 
comportament de les mescles bituminoses. 
 
Reconeixent que tant la fase d’inici com de propagació estan 
directament relacionades amb els estats tensionals de la capa 
bituminosa, els investigadors recenment han focalitzat els seus 
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esforços en desenvolupar relacions constitutives que puguin descriure 
el comportament histèresic de les mescles bituminoses sota 
condicions reals de tràfic, composades per diferents magnituds de 
càrregues i períodes de repòs aleatoris. 
 
Un model constitutiu de qualitat ha de ser capaç de reproduir els 
efectes de la temperatura, de velocitat i temps de càrrega, períodes 
de repòs, envelliment i diferents magnituds de càrrega. La complexa 
interacció d’aquestes variables justifica la presència de la 
viscoelasticitat, dels danys i fractures mecàniques en el 
desenvolupament d’un model constitutiu. Per a les especificacions 
dels components materials, aquests models tenen un avantatge sobre 
els models empírics perquè la seva naturalesa proporciona lligams 
entre les propietats dels components materials i la mescla 
modelitzada. 
 
Actualment, a Europa s’està portant a terme un treball d’investigació, 
en un àmbit de cooperació internacional, sobre les tècniques de 
rehabilitació de paviments de carreteres mitjançant l’ús de noves 
mescles asfàltiques. És l’anomenat projecte PARAMIX, com s’ha citat 
anteriorment en la tesina. Aquest treball de fi de carrera està inclòs 
dins dels estudis que la UPC ha de realitzar en el marc del projecte 
PARAMIX. El coordinador del projecte és l’empresa constructora 
COPCISA, que és l’encarregada de coordinar treballs, analitzar 
informació i redactar informes. 
 
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 i tenint en 
compte els aspectes següents: 
 

• Barreges de paviment reciclat amb asfalt en fred i calent. 
• Millora de lligants i emulsions bituminosos. 
• Maquinària millorada de mòlta i procediments de compactació. 
• Una nova metodologia basada en el mètode dels elements   

finits pel disseny i avaluació del cicle de vida dels paviments 
rehabilitats amb les noves barreges asfàltiques.    

• Atenció especial a la qualitat de les noves mescles, 
l’optimització dels processos de mòlta, el pla d’obra, la qualitat i 
durada dels paviments rehabilitats i l’eficiència de tot el procés 
de rehabilitació. 

 
Les principals etapes de PARAMIX són: 
 

a) Anàlisi i classificació del material procedent de la mòlta de 
paviments reciclats i formulació de noves barreges. 

b) Estudi de noves emulsions i betum. 
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c) Desenvolupament d’un software basat en el mètode d’elements 
finits per a l’estudi estructural dels nous paviments per a 
carreteres, fabricats amb materials procedents de paviments 
antics (reciclats). 

d) Millora de la maquinària i dels mètodes de rehabilitació de 
paviment de carreteres utilitzant barreges asfàltiques en fred i 
calent. 

e) Rehabilitació de trams de carretera utilitzant barreges amb el 
màxim aprofitament. 

f) Avaluació experimental i numèrica del paviment rehabilitat. 
g) Obtenció d’una metodologia i directrius per al disseny i la 

rehabilitació de paviments de carretera mitjançant l’ús de 
barreges asfàltiques en fred i calent i metodologia d’explotació. 
 

Els beneficiaris finals de PARAMIX seran, en primer lloc, els socis del 
projecte i també altres grups industrials i administracions públiques 
que podran utilitzar els resultats d’aquesta investigació i analitzar les 
recomanacions i tècniques (mòlta, maquinària) relacionades amb les 
noves mescles asfàltiques en fred o en calent. 
 
És d’esperar que importants avanços i contribucions continuaran en 
l’àrea de la investigació de la ruptura per fatiga en els pròxims anys. 
Un cop els mecanismes de fallida estiguin millor definits, hi haurà un 
gran treball per quantificar els efectes dels diferents factors en la 
resistència a fatiga, feina que permetrà millorar els dissenys de 
procediments i especificacions per les mescles bituminoses. 
 
 
5.2 Assaigs en laboratori. 
 
5.2.1 Introducció. 
 
La reproducció en el laboratori de les tensions i deformacions 
complexes i aleatòries que experimenten les mescles bituminoses és 
evident que és impossible fer-ho de manera totalment fidedigna. Al 
llarg de la història s’han utilitzat diferents tipus d’assaig i mètodes de 
càrrega per caracteritzar la fatiga. 
 
Es tracta d’uns assaigs llargs i costosos en els quals vàries provetes 
són sotmeses a una sèrie de sol·licitacions repetides, observant-se 
després el seu comportament. La naturalesa aleatòria del fenomen de 
la fatiga juntament amb l’heterogeneïtat de les mescles bituminoses 
són les causants de la gran dispersió de resultats en quant a “duració 
de vida” que fa que s’hagi de realitzar un elevat nombre de 
repeticions o assaigs per a obtenir uns resultats el suficientment 
representatius. 
 
Com s’ha vist anteriorment, la manera habitual d’expressar les lleis 
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de fatiga serà amb expressions que relacionin el nombre d’aplicacions 
de càrrega que provoquen la ruptura Nf amb la deformació ε o la 
tensió σ. A vegades, s’inclouran altres variables en les regressions tal 
com el mòdul dinàmic de la mescla MD o l’energia dissipada en cada 
cicle W, entre altres. 
No obstant, l’expressió general més senzilla de la regressió per a la 
llei de fatiga és la ε – Nf. 
 

  ε= a x Nf.                              Equació 5.1 
 
Els assaigs de laboratori permetran calibrar aquestes expressions que 
faciliten el nombre d’aplicacions de càrrega que podrà suportar la 
mescla bituminosa estudiada abans que superi una deformació crítica 
de ruptura. El problema és que les sol·licitacions aplicades a una 
carretera en servei estan molt lluny de correspondre a l’esquema 
simple i senzill de les repeticions de càrregues cícliques i idèntiques, 
obligatòries en els cas dels assaigs de laboratori, ja que aquestes 
tenen una naturalesa marcadament aleatòria i depenen de diversos 
factors com ara les càrregues per eix i les possibles freqüències de 
pas, les condicions climàtiques, etc. A més a més, entre les 
aplicacions de càrrega hi ha períodes de repòs que també són 
difícilment modelables, durant els quals la mescla pot dissipar 
l’energia interna emmagatzemada i recuperar-se de la fatiga de 
forma momentània. 
 
5.2.2 Tipus d’assaigs. 
 
En l’estudi experimental s’estudiarà la fatiga de les mescles 
bituminoses reciclades mitjançant l’assaig a flexotracció dinàmica 
normalitzat pel CEDEX (NLT-350/90). Tot i així, al llarg dels anys 
s’han desenvolupat nombrosos mètodes per a caracteritzar la fatiga: 
des d’assaigs de simulació in situ a on el comportament general de 
l’estructura s’estudia al mateix temps que la fatiga de les mescles fins 
als assaigs de laboratori a on s’estudia específicament aquest 
fenomen emprant sol·licitacions unitàries. Dins els del segon tipus, 
els mètodes més emprats actualment són els que s’exposen a la taula 
5.1. 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítol 5                                                                                  Modelització del comportament a fatiga 

59 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Mètodes d’assaig al laboratori de la fatiga de les mescles bituminoses. 
Font: Campelo, 2001 basant-se en la taula de Said i Wahlström, 2000. 

 
 
L’assaig realitzat en la tesina ha estat el de flexió simple a 3 punts. 
Aquest assaig té unes propietats que es podrien resumir segons: 
 
Característiques mesurades: 
 
 - Nombre d’aplicacions de càrrega fins a ruptura. 
 - Deducció de les lleis de fatiga. 
 - Mòdul de rigidesa de la mescla bituminosa. 
 
Avantatges i limitacions: 
 
 - En el ferm la fissuració de la capa de mescla bituminosa no es 

produeix ni a tensió ni a deformació controlada, sinó que és un 
procés bastant més complex en el que influeixen a més dels 
intervals de temps entre aplicacions de càrrega períodes de 
recuperació de la mescla i també, l’ordre ¡ la forma en que es 
produeixen aquestes aplicacions de càrrega. 

 - Són assaigs molt coneguts i difosos. 
 - És una tècnica bàsica que pot ser utilitzada per a diferents 
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conceptes. 
 - Els resultats obtinguts poden ser utilitzats directament en el 

disseny. 
    -   Opcionalment poden controlar l’esforç o la deformació. 
 
 
Dins dels assaigs de flexotracció dinàmica cal distingir entre dos 
categories d’assaig segons la variable que es controli: 
 

• Càrrega (o tensió) imposada.  
• Deformació (o desplaçament) imposada.  

 
5.2.2.1 Assaig de flexotracció a tensió imposada. 
 
S’aplica a la proveta una força d’amplitud constant durant tot l’assaig 
mentre que la deformació cíclica anirà augmentant a mesura que 
aquest avanci. En aquest mètode, la duració de la resistència a fatiga 
depèn fortament de la temperatura d’assaig i de la freqüència de 
sol·licitació, però aquesta dependència és menor a altes temperatures 
i baixes freqüències. 
 
Com es pot observar en la figura 5.2 a baixes temperatures la 
ruptura és gairebé instantània sense que hi hagi una reducció 
sensible del mòdul de rigidesa dels materials en el moment de la 
ruptura. 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.2. Evolució de la deformació en un assaig a fatiga a tensió constant. 

Font: Doan, 1977. 

 
 
5.2.2.2 Assaig de flexotracció a deformació imposada. 
 
Consisteix en imposar una deformació màxima d’amplitud constant a 
la secció teòricament menys resistent. A mesura que avança l’assaig, 
la sol·licitació inicial va decreixent i es considera acabat quan la 
tensió disminueix a la meitat del seu valor inicial; és a dir, no hi ha 
ruptura mecànica de la proveta pròpiament dita. Durant l’assaig es 
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produeix una reducció contínua del mòdul de rigidesa degut al 
deteriorament acumulat que es tradueix en una disminució de la força 
necessària per mantenir constant l’amplitud del desplaçament. 
L’avantatge d’aquest assaig és que, a part de ser menys agressiu, té 
una dispersió menor i per tant la desviació estàndard sobre el 
logaritme del nombre de cicles serà menor. O sigui que amb menys 
assaigs es pot obtenir una millor regressió. 
 
La majoria d’investigadors sembla que admeten que les mescles en 
capes primes (<6 cm) de ferms flexibles treballen a deformació 
imposada, mentre que les de capes gruixudes (>15 cm) ho fan a 
tensió imposada. 
 
Les figures 5.3 i 5.4 obtingudes per Doan (1977) mostren que el 
mecanisme de resposta a fatiga referent al mòdul de rigidesa no és el 
mateix en els dos mètodes d’assaig. A tensió constant s’obtenen 
tasses més accelerades de degradació, i a deformació constant són 
més moderades. 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es mostren en una taula les característiques 
comparatives dels dos mètodes d’assaig a flexotracció dinàmica. Cal 
dir que per la realització d’aquest treball s’ha utilitzat l’assaig a 
deformació controlada que és el que està normalitzat pel CEDEX. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3. Evolució de la 
deformació en un assaig a tensió 
constant. 
Font: Doan, 1977. 

Figura 5.4. Evolució de la 
força en un assaig a 
deformació constant. 
Font: Doan, 1977. 
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 Tensió 
imposada 

Deformació 
imposada 

Evolució 
durant la prova 

Augmenta la 
deformació 

Disminueix la 
tensió 

Vida a fatiga Menor Major 
Dispersió Menor Major 

Augment de la temperatura Disminució vida 
a fatiga 

Augment vida 
fatiga 

Augment del mòdul Augment vida 
fatiga 

Disminució vida 
fatiga 

Efecte període de repòs Gran Petit 
Durada de la propagació de 
les fissures Breu Llarga 

Crescuda del trencament Ràpida Moderada  
Taula 5.2. Característiques comparatives dels dos mètodes d’assaig a flexotracció dinàmica. 

Font: Pasqualin, 2002 

 
 
5.2.3. Validesa dels assaigs. 
 
5.2.3.1 Comparació de les diverses proves a fatiga 
 
En els assaigs dinàmics a fatiga, primerament caldrà tenir present 
quin és el tipus d’assaig triat d’entre el conjunt d’assaigs ja existents, 
i quines són les seves particularitats i diferències amb els altres 
testos de fatiga. En aquest sentit i pel que ja s’ha anat comentant, es 
pot dir que, sense tenir en compte l’assaig de tracció i les futures 
investigacions de la regressió fatiga-tracció, hi ha dues grans 
tendències dins del grup dels assaigs dinàmics a flexotracció: els de 
biga trapezoïdal (o assaig a dos punts) i els de biga prismàtica de 
base quadrada o rectangular (l’assaig a tres punts de la normativa 
espanyola i l’assaig a quatre punts de la normativa americana). El 
test de biga prismàtica (base quadrada i assaig a tres punts) a 
desplaçament controlat és un test que es diferencia del test de la 
normativa americana per ser un test més agressiu degut a que per 
igual força aplicada, el moment flector en la zona critica o zona on 
comença la fissuració (el punt mig de la proveta) és més gran que en 
l’assaig a quatre punts. Sigui a tres punts o a quatre punts aquest 
assaig és el més universal i el que presenta més fiabilitat i senzillesa 
(la fabricació no té la dificultat que tenen les provetes trapezoïdals 
del LCPC). A més, és el més estès. 
 
L’altre grup de tests a flexotracció són els de biga trapezoïdal (assaig 
a dos punts) desenvolupats per LCPC i que han estat adoptats per 
altres laboratoris (com la universitat de Nottingham/UK i la Shell 
d’Amsterdam).[19] De l’assaig LCPC es pot dir que té una bona 
reproductibillitat, un bon caràcter discriminant i els resultats estan 
totalment contrastats per diferents investigadors i laboratoris. Aquest 
test requereix un equip bastant específic per a la realització de 
l’assaig i el fet de fabricar unes provetes trapezoïdals suposa una 
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dificultat afegida. Sembla ser que degut a problemes dissipatius hi ha 
un escalfament de la proveta que pot alterar en alguna mesura els 
resultats (tot i que altres assaigs de fatiga tenen i estan sotmesos al 
mateix problema). 
 
Per tal d’obtenir el test òptim, el SHRP va establir uns criteris 
d’avaluació[19]. Aquests criteris són els següents: 

 
- Sensibilitat sobre les variables de la mescla. De forma 

particular: l’efecte del tipus d’asfalt, el contingut d’asfalt, el 
tipus d’agregats i la seva graduació. 

 
- Simulació de les condicions de camp. Intentar simular de la 

forma més real possible amb testos simples el que realment 
succeeix a la realitat. 

 
- Disposició d’un criteri pels models. Ha de ser capaç de proveir 

unes dades representatives, necessàries per utilitzar-les en els 
mètodes de disseny i els models de comportament. 

 
- Implementabilitat. Ha de ser fidedigne, acurat i reproductible 

per poder ser utilitzat de forma “simple” i convenient per les 
indústries i laboratoris. 

 
De l’anàlisi d’aquest conjunt de criteris per a cinc dels assaigs més 
representatius de fatiga, es conclou que els tests òptims són els de 
flexotracció dinàmica. Entre ells, el d’una biga a quatre punts (ASTM 
SIP 561) ja que és el menys agressiu. 
 
5.2.3.2 Limitació realitat-laboratori. 
 
Un dels principals objectius dels assaigs de laboratori és obtenir les 
característiques i les propietats que els materials tenen in situ 
mitjançant models i assaigs que s’encarreguen de reproduir el 
comportament real d’aquests de la forma més senzilla, fidedigne i 
econòmica possible. 
 
És evident que l’assaig escollit per a cada estudi experimental no 
deixa de ser un model sobre el possible comportament real duna capa 
bituminosa i com a tal, els resultats que s’obtenen no deixen de ser 
una simple aproximació degut a les limitacions que suposa la 
modelització. Sembla acceptat i demostrat pels diferents 
investigadors que la relació de fatiga ve molt condicionada per 
paràmetres com la Tª, la freqüència i el mode o tipus de sol·licitació 
que en els assaigs de fatiga es consideraran constants o amb unes 
lleis conegudes mentre que en la situació real tenen un alt grau 
d’aleatorietat. 
 
Els resultats que s’obtenen en l’assaig, a part de la llei de fatiga, són 
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el mòdul dinàmic (paràmetre que com es pot comprovar en els 
resultats dels assaigs es veu molt afectat per la Tª), l’angle de 
desfasament, la tensió en la secció critica, l’energia acumulada 
dissipada, etc. 
 
També hi ha una relació entre la rigidesa de la mescla inicial (el 
mòdul dinàmic) i les característiques de fractura i la seva resposta a 
fatiga. El tipus de sol·licitació de càrrega és important perquè la 
ruptura a fatiga, sigui a deformació controlada o a tensió constant, es 
produeixi quan s’arriba a un límit energètic. Segons un estudi del 
SHRP [19], actualment el millor mètode per preveure la fatiga en el 
laboratori es assajar una proveta a flexió tot i que el futur sembla 
apuntar que l’assaig més adient, des del punt de vista de temps i 
cost, podria ser el de tracció. 
 
Per entendre els resultats obtinguts cal tenir en compte la diferència 
existent entre la fabricació, extensió i sol·licitació de la mescla in situ 
i en el laboratori i molt concretament l’energia de compactació i la 
densitat final obtinguda (el % de buits i el grau de compacitat). 
Reproduir les condicions in situ en el laboratori resulta 
extremadament complicat degut al marcat caràcter aleatori que tenen 
les variables climàtiques i de càrrega sobre el ferm. Per tant, és per 
aquest motiu que qualsevol resultat d’un assaig de laboratori s’ha de 
prendre amb cautela ja que l’assaig no és res més que una 
modelització d’un comportament i s’ha d’anar molt en compte en fer 
extrapolacions o globalitzar alguns resultats obtinguts degut a les 
grans diferències entre els mètodes d’assaig. 
 
 
Les principals diferències entre les sol·licitacions reals i les de 
laboratori que fan que els resultats dels assaigs s’hagin de prendre 
amb precaució són: 
 

a) La tipologia de l’assaig: 
 

- Tipus de test i grau de validesa dels resultats. 
- Amb quins nivells de deformacions ens movem. 
- Limitacions i característiques de la màquina d’assaig. 

 
- Forma de la proveta. 

 
- Tipus de control (a càrrega, a desplaçament o a deformació 

imposada. Molt lligat a l’espessor o gruix de la capa). 
 

b) La temperatura. 
 
c) Tipus de sol·licitació. 

 
- Periodicitat. 
- Existència o no de períodes de repòs. 
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d) Diferències d’execució de les mescles en el laboratori o in 

situ. 
 

- Compacitat 
 
Per acabar direm que s’han de tenir en compte una sèrie de 
qüestions. 
 

• El trànsit real que actua sobre una carretera és el d’una càrrega 
tipus com el modelem en el laboratori. 

 
• Els períodes de repós entre les aplicacions de càrrega poden 

multiplicar per 10 el nombre de cicles de càrrega que els 
materials poden suportar.  

 
• La temperatura mai és constant i la compacitat in situ no és 

homogènia i menor que en el laboratori.  
 
Tot això fa que la deformació admissible normalment utilitzada com a 
paràmetre de dimensionament, s’ha de multiplicar en els assaigs de 
laboratori per un nombre superior a 1 que actua com a coeficient de 
calibració camp-laboratori. A més a més, existeix un fenomen, causat 
per la viscositat de la mescla, anomenat d’autoreparació en el que les 
microfisures produïdes pel pas de les càrregues del trànsit es tanquen 
en els períodes de repòs. Aquest fenomen no es pot reproduir al 
laboratori. 
 
Les lleis de fatiga obtingudes en el laboratori poden usar-se per 
classificar els materials però no per preveure la vida en servei dels 
ferms ja que necessiten un factor de correcció per tenir presents les 
diferències existents entre la realitat i l’assaig. Aquests factors poden 
multiplicar la vida de fatiga per un factor comprés entre 20 i 100. 
 
 


