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CAPÍTOL 6: METODOLOGIA DELS TREBALLS REALITZATS 
 
 
6.1 Introducció 
 
Per a l’estudi de la influència de la temperatura en el comportament a 
fatiga de les mescles bituminoses reciclades en calent s’utilitza l’assaig de 
flexotracció dinàmica a desplaçament controlat. La configuració de l’assaig 
és a tres punts ja que és el normalitzat a Espanya per la norma NLT-
350/90 del CEDEX. 
 
La metodologia es basa en l’assaig a les temperatures corresponents, 5ºC 
o 35ºC, de diferents mostres del tipus de mescla bituminosa estudiada. 
Les mostres prismàtiques se sotmeten a una sol·licitació de flexió 
sinusoïdal alternada amb control de desplaçament. Els resultats obtinguts 
permeten calcular les corresponents lleis de fatiga i els mòduls dinàmics 
per cada temperatura estudiada. 
 
 
6.2 Metodologia 
 
En l’annex 1 es mostra un reportatge fotogràfic de les diferents fases dels 
treballs realitzats en el laboratori. 
 
6.2.1 Preparació de les provetes 
 
La preparació de les provetes es realitza en base a les normes NLT-
173/84 i NLT-168/90. Les provetes per a l’assaig de flexotracció dinàmica 
s’obtenen a partir del serrat de la proveta original que es fabrica segons 
el procediment descrit en la norma NLT- 173 (que correspon a l’assaig de 
pista). 
 
La massa de la mescla necessària es calcula a partir de la densitat relativa 
Marshall i del volum del motlle. 
 
Es pesen les diferents fraccions de RAP i d’àrid d’aportació necessàries per 
a la fabricació de la proveta, calculades prèviament. Llavors es barregen 
en l’amassadora durant 30 segons, es posa l’àrid als motlles i 
s’introdueixen al forn a una temperatura de 150 ºC. 
 
D’altra banda, el filler, que és la fracció d’àrid que passa pel garbell n0200 
(0,08 mm), es pesa a part ja que no s’ escalfarà. 
 
El betum es posa a l’estufa a 1500C durant aproximadament 3 hores. 
 
Després d’abocar la mescla al motlle amb el collarí, es realitza una 
precompactació de 15 segons. Seguidament es treu el collarí, es 
col·loquen quatre angulars metàl·lics per a recolzar l’aparell i es compacta 
durant 75 segons. Es repeteix l’operació per cada costat de la proveta. Es 
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a dir, es va girant l’element compactador 90º sempre en el mateix sentit. 
 
El procés de compactació realitzat no s’ajusta a l’especificat a la 
normativa. Aquesta indica que la compactació es realitza en quatre fases 
de 75 segons i que la compactació inicial s’ha de realitzar sobre el collarí. 
El problema és que si ens cenyim a la norma, la primera compactació no 
es realitza realment ja que transcorreguts pocs segons, l’element 
compactador tocarà amb el collarí i no es compactarà la mescla. Per 
aquest motiu, la mescla resultarà ser més compacta i amb menor 
percentatge de buits. 
 
La compactació s’accepta com a correcta sempre que l’altura de la 
proveta estigui dins dels + 2 mm respecte les vores del motlle. 
 
6.2.2 Obtenció de les provetes 
 
Les provetes, després de la seva compactació, es deixen refredar durant 
un mínim de 24 hores i després es procedeix al seu desemmotllatge i, 
posteriorment, al seu serrat. 
 
Finalment cal realitzar l’encolament dels tres tubs metàl·lics que fan de 
suport a les provetes (biga birrecolzada) i que van units a elles mitjançant 
una resina epoxi que s’haurà de deixar reposar 72 hores. Cal controlar 
que les provetes, una vegada enganxades als tubs, no flectin degut al pes 
propi i per tant s’haurà de posar un recolzament entre els dos tubs 
inferiors. 
 
Per la determinació de la llei de fatiga d’un cert material serà necessari 
l’assaig d’un mínim de 10 provetes, per tant serà necessari fabricar un 
mínim de 2 provetes per cada cas. 
 
 
6.3 Descripció de l’assaig utilitzat en l’estudi 
 
L’assaig de fatiga de flexotracció dinàmica consisteix en sotmetre una 
proveta prismàtica, recolzada en els seus extrems i subjectada pel centre, 
a un desplaçament d’aquest que varia en el temps segons una funció 
sinusoïdal. Relacionant les deformacions màximes inicials produïdes en el 
centre de la proveta, amb el nombre de cicles necessaris per reduir la 
rigidesa total de la proveta a la meitat, s’obtenen parells de valors 
corresponents a diferents assaigs. Aquests parells de valors són els que 
permeten definir la llei de fatiga en deformació amb control de 
desplaçament. 
 
La premsa usada en l’assaig pot ser en principi qualsevol tipus de premsa 
servohidràulica amb capacitat per aplicar càrregues cícliques sinusoïdals 
de la intensitat i freqüència que requereixin les condicions particulars de 
l’assaig. L’equip servohidràulic ha de tenir una capacitat de càrrega 
dinàmica no menor a + 2,5KN (250 Kp) regulat per la normativa del 
CEDEX i una freqüència que també ve fixada per la normativa i que haurà 
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de ser igual a 10 Hz. És evident que la freqüència d’aplicació de les 
càrregues així com el fet que aquesta contingui períodes de repòs, afecten 
tant la resistència a fatiga com el mòdul dinàmic ja que no és res més que 
la modelització de les sol·licitacions del trànsit. En l’estudi realitzat s ‘ha 
suposat que la freqüència era constant. 
 
La cèl·lula incorporada a la premsa del laboratori de la UPC és de 100 KN. 
En estudis anteriors [19] s’han comparat els resultats de fatiga per 
mescles bituminoses assajades amb diferents cèl·lules de càrrega. La 
conclusió extreta és que l’ús d’un o un altre tipus de cèl·lula no és un 
factor que afecti als resultats obtinguts i per tant no és una variable 
influent. Sigui quina sigui la cèl·lula usada, aquesta haurà de tenir una 
precisió de lectura menor o igual a + 0,002 KN (2 Kp). En l’assaig 
realitzat, la cèl·lula de càrrega, que compleix les exigències de la 
normativa, està situada a la part superior i és el pistó encarregat de 
controlar el desplaçament el que està a la part inferior. 
 
L’extensòmetre usat per la mesura de la deformació central de la proveta 
en aquest assaig haurà de tenir una base de mesura de 50 + 0,5 mm, el 
seu rang de lectura està comprés entre + 0,2 mm i + 0,5 mm, i la 
precisió de la lectura és igual a ±0,25 µm. L’extensòmetre del laboratori 
de la UPC (de referència 632-11 F-20) acompleix tots els requisits 
estipulats a la normativa. 
 
El sensor de desplaçament de l’èmbol (LVDT) que aplica la càrrega (situat 
a la part inferior) disposa d’un rang de desplaçament no menor de ± 2 
mm, amb una precisió de lectura no menor a ± 5 µm. 
 
Els dispositius de subjecció de la proveta consten de tres parts: el 
mecanisme de recolzament, els gats i els tubs. Els tubs son tres peces 
buides que, unides a la proveta, transmeten les càrregues i deformacions 
centrals als recolzaments. Els tubs són de secció quadrada i tenen 19-20 
mm de costat i 50 mm de llarg com a mínim (els de l’assaig realitzat 
tenen una longitud de 140 mm) i van units a la proveta mitjançant una 
resina epoxi que s’haurà de deixar reposar 72 hores (encara que és un 
paràmetre també fixat per la normativa i tot i que en el rang de càrregues 
usat seria suficient amb 24 hores, cal ser prudent per no perdre mostres). 
És important que el mecanisme que serveix de recolzament de la proveta 
tingui una resistència a compressió i a torsió de com a mínim 12 KN per 
tal que no es deformin o tinguin alguna fallada estructural. La disposició 
de la normativa no cal que se segueixi literalment i en el nostre cas els 
recolzaments no s’han fet als extrems de la proveta sinó que s’han situat 
a una distància de 5 mm de manera que entre els eixos dels tubs de 
recolzament hi ha una distància de 270 ± 3mm. L’altre tub serà 
l’encarregat de subjectar la proveta a l’extrem d’un tub que va unit a la 
cèl·lula de càrrega. 
 
S’ha de tenir molt present que qualsevol moviment, transport i 
manipulació de les provetes pot alterar de manera important els resultats, 
per tant, la fixació de la proveta i la seva col·locació a l’aparell de 
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subjecció han de realitzar-se de forma suau. 
 
El mecanisme de recolzament és orientatiu ja que qualsevol altre sistema 
que compleixi els requisits de permetre una llibertat mínima de 
moviments i les distàncies especificades serà igualment utilitzable. Això 
no deixa de ser qüestionable ja que aquest mecanisme pot arribar a 
provocar diferències significatives entre el desplaçament real aplicat a la 
part inferior del mecanisme i el que finalment arriba als recolzaments. 
 
La capacitat que té l’aparell de recolzament de desplaçament i 
basculament dels seus eixos, serveixen per evitar que la proveta estigui 
sotmesa a esforços de flexió o torsió, durant la seva fixació, que puguin 
modificar el seu estat tensional afectant al seu comportament en l’assaig. 
 
L’extensòmetre es fixa a la cara de la proveta que té enganxats els dos 
tubs metàl·lics i se situa en el centre geomètric d’aquesta cara. El 
muntatge es realitza a l’interior del recinte termostàtic. Un cop finalitzat 
el muntatge s’espera que tots els elements recuperin la temperatura a la 
que es vol fer l’assaig. 
 
Un cop realitzat tot el muntatge de la proveta i de l’extensòmetre, i un 
cop aconseguida la temperatura a la que es vol realitzar l’assaig, s’aplica 
a l’èmbol un desplaçament que variï amb el temps seguint una funció 
sinusoïdal amb la següent expressió: 
 

  D=D0·sin(2π r·F·t)         Equació 6.1 
 
on D és el desplaçament en l’instant t (µm). 

2Do és l’amplitud total de la funció desplaçament (µm). 
F és la freqüència de l’ona (Hz). 
T és el temps (segons). 

 
La freqüència de l’ona serà de 10 Hz i el valor de l’amplitud total 2D0 serà 
diferent en cada assaig, variant els valors més usuals entre els 80 µm i 
els 350 µm. Aquesta sol·licitació es manté fins que es compleix la condició 
de final de l’assaig. 
 
Durant l’assaig es van enregistrant les funcions de càrrega, 
extensomètrica i de desplaçament. El registre es realitza a través de 
l’equip d’adquisició de dades cada 500. 
 
Es considera que l’assaig ha finalitzat quan l’amplitud cíclica de la càrrega 
dinàmica en el cicle N és menor o igual a la meitat del valor de l’amplitud 
cíclica de càrrega per al cicle 200. L’assaig és vàlid quan 
6,2·103<N<6,2·105. 
 


