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AXONOMETRIA GENERAL DE L’ESTRUCTURA DE LA NOVA INTERVENCIÓ

DESCRIPCIÓ DELS TIPUS DE SISTEMES ESTRUCTURALS 
i DEL MATERIAL UTILITZAT

REFERÈNCIES_Imatges extretes de l’estructura del projecte LOW3 

DETALL AXONOMÈTRIC DE LA UNIÓ ENTRE 
EL DOBLE PILAR I LA JÀSSERA

COMPROVACIÓ DELS RESULTATS DEL WINEVA SEGONS EL CTE

Piscina Navás (Barcelona)

REFERÈNCIES_Imatge de bigues de fusta laminada encolada

TIPUS DE MATERIAL UTILITZAT
- Fusta laminada encolada de pi (pinus silvestris) i la cola és la resorcina de 
color marró.
- Estructura metàl·lica d’acer pels nuclis dels dos ascensors i el nucli de   
lavabos de nord.

MOTIVACIONS
Per una qüestió de principis i d’intentar aprendre i dur a terme coses dife-
rents de les que ens han ensenyat al llarg de tota la carrera, m’he proposat 
de no utilitzar el formigó en aquest projecte. El que hi ha, és perquè era 
preexistent a la intervenció.

S’ha escollit la fusta perquè és un material que a nivell de comportament 
estructural treballa molt bé amb els murs de pedra actuals. Primer s’havia 
pensat en utilitzar fusta microlaminada (tipus kerto), però al ser un edifici 
públic, les condicions a complir de foc són més estrictes i es necessita d’una 
secció major. 

La fusta de pi amb la resorcina és un material amb un tractament adient per 
ser emprat a l’exterior

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

PROPIETAT VALOR CARACTERÍSTIC UNITATS
Resistència a la flexió 32 N/mm2
Paral·lela a la fibra 19.5 N/mm2
Paral·lela a la fibra 26.5 N/mm2
Resistència a tallant 3.2 N/mm2
Paral·lela a la fibra (mig) 13.700 N/mm2
Mòdul de tallant 780 N/mm2
Densitat 410 Kg/m3

PROCÉS DE FABRICACIÓ
La fabricació de la fusta laminada consta de les següents fases:
- S’agafen làmines de fusta serrada, es sequen al 12% i es classifiquen mecà-
nicament segons la seva resistència.
- S’encolen les testes de les làmines. Es raspallen les làmines fins aconseguir 
el gruix final i s’encola la cara superior de la làmina.
- Premsat de les làmines. Es pot fer amb una premsa mecànica.
- Acabat: Primer es raspallen les bigues i després se’ls pot aplicar un tracta-
ment superficial o mecanitzat. 

CERTÍFICAT DE GARANTIA
La fàbrica de kuningaspalkki té un servei de control de qualitat intern, equi-
pat amb un laboratori homologat. Aquest control de qualitat és supervisat 
per diferents organismes oficials en funció dels diferents certificats de qua-
litat. D’acord amb la normativa espanyola s’han de seguir les normes de 
qualitat Europees, certificat Nº167/02VTT d’acord amb EC-5  

ESTABILITAT AL FOC
Com totes les estructures de fusta, la fusta laminada presenta bona resistèn-
cia al foc. En cas d’incendi la fusta es consumeix a velocitat constant  (veloci-
tat de carbonització), la part que no es crema conserva la capacitat de resis-
tència. Durant aquest procés no es produeixen dilatacions.
Tot aquest procés s’ha calculat d’acord amb els mètodes descrits  en el EC-5 
per garantir l’estabilitat de l’estructura

Comprovació de les fletxes màximes admisibles segons el CTE.

- En el pitjor dels casos el pòrtic suporta una fletxa de 3.1 mm a la biga cen-
tral, segons el programa de càlcus estructurals en dos dimensions, WinEva.

- Segons el CTE, la fletxa màxima que pot soportar és:

 F< L/500  essent L = 6m

Tenim que:  F< 6/500   F< 0.012 m

  3.1 mm <12 mm


