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1 ESTRUCTURES DE FUSTA 

RESUM 

El present Projecte Final de Carrera (PFC) d’Arquitectura tècnica, pretén difondre la utilització 

de la fusta com un material vàlid per la construcció d’estructures en l’edificació. 

Per fer-ho s’analitzen diferents aspectes per conèixer millor les propietats de la fusta com a 

material i la seva utilització estructural, per així dominar el disseny, la construcció i el càlcul en 

estructures de qualsevol tipologia dins l’edificació. Per això, es realitza una revisió de les 

principals característiques i propietats de la fusta, dels sistemes estructurals, dels aspectes 

relatius al càlcul i dimensionat i, finalment, es resoldrà, a manera d’exemple pràctic, l’estructura 

d’un edifici per a ús de magatzem.  

Primerament, es realitza una revisió general del concepte de construcció amb fusta estructural, 

fent un repàs a l’evolució històrica d’aquest. A continuació, s’estudien les principals propietats 

físiques i mecàniques de la fusta, que repercuteixen en el seu ús com a material estructural, 

incloent un repàs a les principals espècies amb les seves particularitats i diferencies, els sistemes 

de protecció del material davant els agents degradants i els diferents productes per a ús 

estructural que es desenvolupen a partir de la fusta una vegada extreta del medi natural. A 

més a més, s’afegeix el procés d’obtenció i transformació de la fusta, així com de l’explotació i 

dels seus certificats de sostenibilitat. 

En segon lloc, s’estudien els diferents sistemes estructurals aplicables, definint les seves principals 

característiques, la forma de treball, els productes estructurals que poden utilitzar i les seves 

limitacions com a sistema. A continuació, s’exposen els diferents tipus d’unions, que garanteixen 

el correcte funcionament dels sistemes estructurals, presentant les característiques que 

provoquen la seva definició i elecció.  

Seguidament, es fa una revisió de les bases de càlcul que influeixen en el disseny i el 

dimensionat d’una estructura de fusta, dins la normativa actual de codi tècnic de l’edificació 

(CTE). Es desenvolupa l’explicació de les accions a considerar en l’edificació, els coeficients de 

seguretat i els factors de correcció propis de la fusta, així com, els estats límits últims (ELU) i els 

estats límits de servei (ELS). S’acaba aquest capítol amb una comparació del càlcul de la fusta 

amb el d’altres materials utilitzats amb finalitats estructurals com l’acer o el formigó armat, per 

oferir una visió més amplia del càlcul estructural. 

Per acabar, i a mode de síntesi, es resolt un cas pràctic, on s'apliquen tots els coneixements 

adquirits anteriorment, consistent en el disseny d'un edifici per a ús de magatzem a les 

instal·lacions de l’empresa Macusa, a Olvan (Barcelona). Per això, es desenvolupa l’estudi, 

valoració i elecció de les alternatives plantejades, es justifiquen els càlculs de les seccions dels 

elements de fusta i de les unions escollides. També es complementa el cas pràctic amb 

l’elaboració dels plànols de definició geomètrica de l’edificació, d’estructura i de detall de les 

unions calculades, així com la realització de l’amidament i pressupost de l’estructura de fusta i 

les seves unions. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Actualment, la fusta és una alternativa real alhora de solucionar una estructura determinada, 

davant altres materials tradicionalment més utilitzats amb aquestes finalitats com l’acer i el 

formigó armat. 

El seu ús per solucionar diferents estructures és creixent i en destaquen obres de certa 

rellevància en el nostre entorn, amb un gran component estètic, com l’estructura de la coberta 

corbada de la Bodega Protos a Peñafiel (Valladolid) dissenyada per els prestigiosos arquitectes 

Richard Rogers i Alfonso Balaguer i arquitectes (figura 1.1), la coberta del palau de congressos 

d’Estoril dissenyada per Regino Cruz (figura 1.2), la coberta de la cuitat esportiva del Baskonia a 

Vitoria-Gasteiz (Àlaba) dissenyada per l’enginyeria LKS (figura 1.3), i la coberta del golf de 

Fontanals dissenyada per Josep Mies (figura 1.4). 

  

Figura 1.1: Bodega Protos. [1] Figura 1.2: Palau de congressos d’Estoril. [1] 

  

Figura 1.3: Ciutat esportiva Baskonia. [1]  Figura 1.4: Golf Fontanals. [1] 

Aquest ús creixent es principalment degut a que hi ha varis motius que fan de la fusta un 

material vàlid per ús estructural, en destaquen els següents conceptes: 

- És un material natural, recuperable, renovable, reutilitzable després del seu ús, absolutament 

biodegradable i pot ser reciclada com a matèria prima transformable en altres productes o 

fins i tot aprofitant el seu poder calorífic com a biomassa. [2] 



   

 
10 ESTRUCTURES DE FUSTA 

- La seva estructura anatòmica li proporciona una gran lleugeresa, presentant una excel·lent 

relació resistència/pes, degut a la combinació dels seus components principals, la cel·lulosa 

i la lignina. 

- Gràcies a la seva higroscopicitat, regularitza i manté un equilibri higroscòpic, absorbint o 

expulsant humitat a l’ambient de l’interior de l’edifici, millorant substancialment el seu 

confort. [2] 

- Gran durabilitat davant d’agents químics agressius. [3] 

- Consum mínim d’energia necessària en el seu procés de transformació, sobretot 

comparant-la amb altres materials utilitzats amb finalitats estructurals en la construcció. Si es 

compara amb l’alumini el consum és del ordre de 40 vegades menys, mentre que 

comparat amb l’acer és fins a 6 vegades menor. Fet que redueix l’impacte ambiental 

generat per les estructures amb fusta. 

 

Figura 1.5: Consum energètic per la transformació (KW/h) entre alumini, acer i fusta. [3] 

- Al seu comportament al foc és correcte, al contrari del que es sòl pensar, al ser un material 

combustible. Gràcies a que la pèrdua de secció és totalment previsible i constant al llarg 

del temps, i durant l’incendi es crea una capa carbonitzada a la superfície que augmenta 

l’aïllament de la fusta de l’interior, generant una “autoprotecció natural”, i mantenint les 

propietats mecàniques de la zona no carbonitzada intactes. [2] 

- Presenta una bona absorció de les ones acústiques, reduint la reverberació de les ones 

sonores i repercutint en un millor benestar al interior dels edificis. [2] 

- És un bon aïllant tèrmic, al tenir un coeficient de conductivitat tèrmica baix, provocant una 

reducció del consum energètic en climatització de les edificacions. [2] 

A més a més, des del punt de vista constructiu, també genera avantatges substancials, en 

destaquen les següents: 

- Reducció dels temps de muntatge de l’estructura, ja que permet una construcció ràpida i 

neta, gràcies a les  mecanitzacions prèvies a taller, i la seva lleugeresa i fàcil ajust a obra. 

També permet un muntatge en absència d’aigua. 

- Adaptabilitat a qualsevol sistema constructiu i estil, permetent la originalitat dels dissenys. 
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- En general, es tracta d’un material certificat que aporta garanties respecte les seves 

propietats i respecte el seu origen sostenible. 

Ara bé, no tot resulten avantatges, en el flanc negatiu, destaquen algunes idees com: 

- Falta d’operaris especialitzats en la construcció de grans estructures de fusta, ja que 

tradicionalment el fuster ha estat un ofici destinat a l’elaboració de petites estructures o 

estructures auxiliars on s’utilitzaven elements de petita secció i lleugers, mentre que les grans 

estructures es realitzaven d’acer o de formigó armat. 

- Certes limitacions de grans elements estructurals de fusta, ja sigui per la dificultat de 

disponibilitat al mercat de certs productes amb seccions importants, com d’elements amb 

corbes pronunciades. Tot i que recentment, amb les evolucions tecnològiques industrials 

que ha patit el sector de la fusta, aquestes limitacions han minvat conciderablement. 

- Un elevat cost del material. La fusta no es un material barat per l’estructura, el preu es alt si 

es compara amb altres materials destinats a la resistència estructural, com l’acer o el 

formigó. Amb això, aquest defecte es pot solucionar amb un anivellament de l’estalvi 

adquirit per una posta en obra mes ràpida. 

- Manca de confiança estructural en la fusta. Tot i no ser un defecte real si que 

tradicionalment hi ha hagut certa desconfiança amb la resistència estructural de la fusta, ja 

sigui per la anisotropia del material, per els efectes negatius a la resistència dels defectes de 

la pròpia matèria per el desconeixement i per la falta de normatives de càlcul estructural 

que hi havia fins fa poc. 

Tot i aquests inconvenients, en general la fusta és un material totalment adequat per la 

realització d’estructures. Òbviament, presenta les seves limitacions, avantatges i 

característiques particulars constructives, com tenen tots els materials. 

1.1 OBJECTIUS DEL PROJECTE 

Aquest projecte final de carrera neix amb la necessitat i les ganes de conèixer el món de la 

fusta estructural i les estructures de fusta des d’un punt pràctic i teòric, analitzant el 

comportament, les aplicacions, les  característiques diferencials, el càlcul, etc. de les estructures 

de fusta. Aquestes ganes de conèixer, es deuen principalment a dos factors, entre altres. 

El primer és la manca de coneixement teòrics entre els tècnics del sector de les estructures de 

fusta, segurament degut a que al llarg dels estudis universitaris de les carreres competents no 

s’estudien les estructures de fusta amb profunditat, així com la manca d’ofertes d’estudis 

posteriors als universitaris orientats en aquest camp. Per això mateix, és un món interessant de 

conèixer, cada vegada més ja que les estructures de fusta comencen a fer-se un lloc important 

en el sector estructural. 

El segon factor, i segurament relacionat amb el primer, és el desenvolupament laboral dins 

aquest sector. Ja de petit i principalment en l’adolescència, em vaig interessar per la fusta, 

treballant d’aprenent de fuster empès per la fusteria familiar que regenta el meu pare, 

aprenent així la base de la fusteria més tradicional i artesana. Una vegada superada dita 

etapa, la primera experiència laboral fou també relacionada amb la fusta treballant en el 

departament tècnic d’una empresa dedicada a la comercialització de fusta estructural. 

Actualment, també estic treballant en el departament tècnic d’una empresa dedicada a 

realitzar estructures de fusta de tot tipus, principalment pèrgoles, porxos, cobertes d’habitatges 

o poliesportius, forjats, etc. Així, la intenció de la projecció en el camp laboral també fou i és un 

motiu de motivació per la realització amb amplitud del projecte.  
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D’aquestes necessitats en deriven els objectius del propi projecte, ja que intenten cobrir els 

requisits plantejats. Els objectius de la realització d’aquest projecte són varis, així que es 

desenvolupen a continuació. 

El primer dels objectius és conèixer les propietats físiques i mecàniques de la fusta, quines 

especies existeixen i quines propietats o diferencies hi ha entre elles, com es protegeix la fusta 

per millorar la durabilitat, i finalment, després d’un procés d’industrialització quins productes 

ofereix la fusta i quines són les seves principals característiques. En el fons, es persegueix 

conèixer perfectament la fusta com a material per poder entendre les seves característiques 

particulars, així com les seves limitacions, per utilitzar-la correctament amb finalitats estructurals. 

Conèixer el material és la base per entendre com construir amb ell. 

Com a segon objectiu es planteja conèixer al detall les estructures de fusta, quins sistemes 

constructius existeixen, entenent i buscant la relació entre aquests sistemes i les propietats de la 

fusta. Per això també és necessari estudiar les unions entre elements estructurals, coneixent 

quines són les seves característiques pròpies. Aquest aspecte és bàsic alhora d’afrontar el 

disseny d’una estructura de fusta, per poder així estudiar i valorar amb amplitud d’opcions 

viables quina és la millor elecció en un cas concret. Es tracta de conèixer com s’aplica el 

material en la construcció estructural. 

El tercer dels objectius és conèixer les bases del càlcul de les estructures de fusta, per això és 

necessari l’estudi de les normatives que regulen aquests càlculs, com és el CTE per així conèixer 

les accions que afecten a l’edificació, els factors de correcció que presenta la fusta i les 

limitacions que presenta el material. És el coneixement del càlcul estructural. 

El quart objectiu és un objectiu aglutinador, es tracta d’aplicar tots els coneixements adquirits, 

amb els primers tres objectius, de forma conjunta tenint en compte com interactuen entre ells. 

Per això, es realitza un cas pràctic on es repassa cada un dels temes prèviament tractats, 

aplicat en un cas concret, la realització d’un edifici per a ús de magatzem. És l’aplicació del 

coneixement adquirit. 

S’entén que complint aquest quatre objectius s’aconsegueix una visió suficientment amplia i 

concreta del funcionament de les estructures de fusta. 

1.2 CONTINGUT DEL PROJECTE 

En el segon capítol, es descriuen les principals característiques i propietats que presenta la fusta 

com a material per la construcció, ja que aquesta és la base fonamental per portar a terme 

correctament estructures de fusta. Es comença explicant breument la història de la fusta, des 

dels inicis de la humanitat fins a l’actualitat, avaluant els diferents usos que ha tingut al llarg de 

la història, per poder entendre bé el perquè i com s’utilitza actualment i intentar esbrinar o 

dissenyar el futur que li esperen a les estructures de fusta. Seguidament, s’exposen extensament 

les principals propietats físiques de la fusta, tipus d’estructures internes que presenta segons sigui 

macroscòpica, microscòpica o submicroscòpica, la seva elevada anisotropia, la densitat, la 

importància de la higroscopicitat, l’afectació a la humitat i les propietats característiques 

derivades de les tensions de creixement. En el segon apartat, s’estudien les seves propietats 

mecàniques. Per això, s’analitzen diferents comportaments que ofereix el material, com el 

comportament resistent, el comportament a la deformabilitat, el comportament davant l’acció 

del foc, el comportament acústic i el comportament tèrmic. En el tercer apartat, s’exposa el 

principal mètode de classificació de les especies que existeixen en el planeta, així com les 

seves principals diferencies. Seguidament, es desenvolupa el concepte de protecció de la 

fusta, intentant explicar amb claredat els conceptes bàsics de la protecció de la fusta, quins 

factors intervenen, quins són els principals agents degradants, quins són els principals productes 

utilitzats, així com els mètodes habituals per aplicar-los i les accions passives que contribueixen a 
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la seva durabilitat. Finalment per acabar amb el segon capítol, s’exposen i s’analitzen els 

diferents productes fets de fusta que es poden utilitzar principalment per oferir una funció 

estructural i que es troben de forma habitual i regulats al mercat. S’intenta aconseguir una idea 

genèrica de cada producte definint quines són les seves principals generalitats, utilitzacions, 

espècies de fusta en que es sol fabricar, dimensions i toleràncies de fabricació, i les principals 

limitacions com a producte. 

En el capítol 3, es mostren els diferents sistemes estructurals que es poden idealitzar per 

solucionar una estructura, així com els diferents sistemes d’unió que es coneixen, per tal 

d’aconseguir una idea de com es pot solucionar una estructura de fusta. Per portar-ho a terme, 

en el primer apartat, s’expliquen els principals sistemes estructurals que es poden o s’acostumen 

a donar en la construcció d’edificacions amb fusta a nivell teòric, això no significa que no hi 

poden haver altres solucions, que resulten de la combinació de diferents sistemes. Finalment, en 

el segons apartat, s’intenta adquirir una idea general de les principals unions que es donen en 

estructures de fusta, quines solucions existeixen, com es classifiquen, en quins casos s’utilitzen, 

etc. per tal de poder resoldre correctament el disseny d’una unió estructural concreta. 

En el quart capítol, s’exposen els principals paràmetres i condicionants alhora de realitzar el 

dimensionat de cada un dels elements d’una estructura. Així que primerament s’analitzen les 

accions que afecten o poden afectar una estructura en concret independentment del 

material d’aquesta, seguidament s’estudien els principals factors de correcció que afecten a 

les estructures de fusta i finalment s’exposen els estats límits últims i estats límits de servei de les 

estructures de fusta. Un cop s’ha adquirit una idea general de com es dimensiona una 

estructura de fusta, i per acabar, es realitza una comparació entre les principals diferencies de 

les bases de càlcul d’una estructura segons el seu material, intentant donar una visió mes global 

del càlcul. 

En el capítol 5, es resolt un cas pràctic amb l’objectiu d’englobar tots els coneixements 

exposats. Així que, es desenvolupa el disseny de l’estructura de fusta d’un edifici per a ús de 

magatzem, a les instal·lacions de l’empresa Macusa, a Olvan. Aquest capítol es divideix en 

quatre apartats, el primer consisteix en l’estudi, valoració i elecció d’alternatives, el segon en el 

desenvolupament del càlcul de l’estructura, el tercer en la realització dels plànols de 

l’estructura, i finalment, en la realització dels amidaments i pressupost de l’estructura de fusta.  

En primer apartat del cinquè capítol, s’exposen els diferents conceptes que defineixen una 

estructura de fusta, per procedir al seu estudi, valoració i elecció, definint les dimensions que ha 

de tenir l’edificació per respondre les necessitats derivades del seu ús, així com de l’espai físic 

de la seva situació. Seguidament s’estudien els diferents sistemes estructurals que poden donar 

resposta a les dimensions definides, aleshores es defineix el producte de fusta i l’espècie 

escollida, plantejant la durabilitat del material, així com l’estudi de les millors solucions per 

realitzar les unions entre elements estructurals. Darrerament, s'exposen altres condicionants que 

afecten el disseny de l’estructura. 

En el segon apartat del capítol, s’exposen els conceptes, i les formulacions utilitzats per el 

desenvolupament numèric del càlcul dels diferents elements de l’estructura de fusta i de les 

seves unions. Així doncs, primerament s’ha d’analitzar els conceptes comuns en els diferents 

elements de l’estructura, com son les accions que afecten a l’edificació en general, de forma 

comuna, els factors de correcció i coeficients de seguretat i les propietats del material.  

En el tercer apartat, una vegada definida totalment l’estructura de l’edifici, es procedeix a la 

realització dels plànols per comprendre millor l’estructura, així com els detalls de les unions entre 

elements. 

Finalment, en l’apartat 4, s’exposa com s’ha desenvolupat l’amidament i la valoració 

econòmica de l’estructura de fusta, definint els condicionants i la forma de treball. 
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L’últim dels capítols, el capítol 6, s’exposen les conclusions finals del treball, intentant sintetitzar 

les idees més importants i rellevants. 
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2. LA FUSTA COM A MATERIAL. 

Al llarg de la història del esser humà la fusta ha esdevingut un dels grans material de 

construcció, sovint oblidat o amb un tracte secundari, però sempre utilitzat amb el grau de 

tecnologia corresponent a cada època. Ja els primers humans que habitaven el nostre planeta 

es van adonar de la necessitat de crear un espai habitable per refugiar-se de la intempèrie, 

aleshores degut a la seva nul·la tecnologia començaren a instal·lar-se en interiors de coves 

naturals i ja començaren a utilitzar fusta per protegir els punt d’entrada, segurament impulsats 

per la facilitat d’obtenir-la i la seva abundància. També utilitzaven la fusta com a material per 

crear eines o instruments per caçar, estendre pells i òbviament com a material de combustió 

per escalfar-se i il·luminar-se, així que el contacte amb la fusta era constant. D’aquesta manera 

començaren a aprendre a treballar-la, fent-hi punta per fer llances, partint-la amb facilitat en 

elements de la llargada desitjada, etc. Aquest foren els orígens mes primitius de la utilització de 

la fusta, amb una pobre tecnologia. Mica en mica començaren a utilitzar-la per fer cabanyes i 

petits habitacles molt senzills, sent aquests els inicis de la construcció amb fusta amb un ús 

estructural. 

El pas de la història significar una major utilització i comprensió de la fusta. Aquest 

desenvolupament anar molt lligat als descobriments i millores d’eines per treballar-la, com la 

creació de la primera serra per tallar fusta l’any 9.000 a.C, que fou un gran pas endavant. La 

fusta al no poder fossilitzar, mai s’ha pogut demostrar amb total certesa el seu ús estructural, 

però trobar diferents eines per treballar elements de fusta, són proves suficients de la seva 

utilització i rellevància. 

En el món occidental es daten varies construccions de ponts l’any 3.000 a.C a Mesopotàmia, 

entre l’Èufrates i el Tigris, com per exemple el pont del faraó Menses que travessa el Nil, on la 

forma i el sistema de suports estan adaptats a les possibilitats del moment, o el pont descrit per 

Juli Cèsar en el llibre “De bello Gallico” construït el 55 a.C, (figura 2.1). Precisament, fou en 

aquest temps sobre l’any 25 a.C, en una civilització romana ja molt sofisticada, on data el 

primer tractat sobre tècniques de construcció i arquitectura amb fusta titulat “De architectura”, 

escrit per l’arquitecte i enginyer romà Marc Vitruvi, on s’exposa amb una visió tècnica les 

primeres descripcions sobre la composició, aspectes com l’època de tala i les influències sobre 

la protecció d’agents xilòfags que se’n deriven, les propietats mecàniques, les qualitats, els 

principals usos de la fusta, etc. 

 

Figura 2.1: Pont descrit per Juli Cèsar a “De bello Gallico” 

En les grans civilitzacions antigues, com les gregues, les romanes, les egípcies o les perses, el 

gruix principal de la població que residien en grans ciutats, vivia en habitatges unifamiliars 

construïts amb fusta sense cap tipus de tractament, aquest ús generalitzat i massiu era possible 

gràcies a la gran quantitat de matèria prima, la seva relativa facilitat i rapidesa d’extracció del 

medi, i sobretot, a les primeres serres de fusta impulsades per molins hidràulics. Un altre ús molt 

generalitzat de la fusta era per la construcció de grans bastides per portar a terme altres 

construccions amb pedra de gran envergadura. Així doncs, la fusta en aquestes èpoques era 

un material molt utilitzat, però per estructures secundàries o per edificacions de pocs requisits 
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estructurals, i la seva utilització es basava en estructures de petits elements que funcionaven 

com a conjunt. 

Aquestes civilitzacions antigues utilitzaven molt la fusta en enginyeria civil i militar, per construir 

grans pont fabricats amb pal rodo, armes, etc. Al caure però aquestes civilitzacions es 

descuidaren aquestes obres i varen anar desapareixent i amb elles gran part de l’alt 

desenvolupament tecnològic aconseguit. 

Al 1492 Cristòfol Colom descobreix Amèrica, i la fusta agafa una nova embranzida, al tenir un  

paper principal en les noves construccions que es realitzen per portar a terme la colonització, 

principalment de la part Nord-americana, als ser on van arribar els països del nord d’Europa 

que  tenien una major tradició i desenvolupament de les construccions amb fusta, i també 

gràcies a l’abundància i qualitat dels arbres Nord-americans. Aleshores s’adapten les tècniques 

constructives i els dissenys Europeus, generant un desenvolupament i millora d’aquestes. 

Paral·lelament a aquest fenomen, a la part oriental del món, la fusta també agafa un rol 

destacat en la construcció de grans edificacions com el Temple del Cel de Pekín (Xina) l’any 

1420, però també amb les edificacions més quotidianes, sobretot a la Xina i al Japó, on 

l’habitatge típic de la zona és construït amb una estructura de columnes, bigues i biguetes de 

fusta sobre una plataforma de terra compactada, a vegades recoberta de maons, on es 

recolzaven les columnes sobre una base de pedra tallada o un disc de bronze, per protegir-les 

de la humitat del terreny, tècnica encara avui dia molt generalitzada. Les columnes suporten 

unes bigues o llindes paral·leles a la façana que recullen l’estructura secundària formada per 

biguetes. Poc a poc i amb el pas dels anys les tècniques constructives orientals anaren perdent 

importància respecte a la forma de construir occidental, que finalment s’imposa en la gran 

majoria de construccions i fins els nostres temps, és per això que a partir d’aquí la història de la 

fusta ja parla més de l’occident, deixant a part les tècniques orientals, que tot hi perdre 

importància també seguiren evolucionant. [5] 

A Europa, durant l’època del Renaixement i el Barroc, la fusta perd importància respecte a 

altres materials i tècniques de construcció, fet que es demostra en el tractat “De re 

aedificatoria” d’Albertini en l’any 1485, on no s’aprofundeix en les tècniques ni composició de 

la fusta. Així  que, es diu que aquests moments no són bons per la fusta, ja que no es 

construeixen tants edificis nobles i no es produeixen avenços tècnics significatius. Tot i això, 

encara la majoria d’habitatges de zones amb abundància de matèria llenyosa es construeixen 

amb fusta. A partir però del s. XVI, els experts detecten aquesta mancança i pèrdua de 

coneixements teòrics de les tècniques amb fusta i intenten donar-hi resposta. Així neix el primer 

tractat sobre fusteria anomenat “Inventions pour bien bastir et à petit fraiz” i escrit per Philibert 

De L’Orme, l’any 1561. També destaca que uns anys després, al 1570, l’arquitecte Andrea 

Palladio publica un tractat amb dibuixos i càlculs de diferents sistemes estructurals de ponts per 

l’ús en l’enginyeria civil. 

           

Figura 2.2 :Diferents sistemes estructurals de ponts ideats per Andrea Palladio. [4] 

Al 1760 a Anglaterra, esdevingué la revolució industrial, un fet històric que va produir un nou 

canvi en la forma de construir, deixant de banda encara més la fusta i donant lloc a una 
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construcció basada en l’acer i el maó, gràcies a la construcció industrialitzada d’aquests 

materials. Mentrestant a Amèrica del nord també s’experimenta un retrocés degut a la 

desforestació provocada pel boom de les construccions amb fusta de la colonització, tot i això, 

al començament del s. XIX encara hi havia zones amb força massa forestal per explotar i 

juntament amb la producció mecanitzada de claus i les primeres màquines de serrar de vapor, 

es manté viva la construcció amb fusta amb taulers, posts i bigues de petites seccions. També 

s’innova amb tècniques constructives, donant fruit a les construccions en globus o en 

plataforma, tan típiques a les zones americanes. També fou en aquest instants quan s’estudia 

millor la durabilitat de la fusta i es busca com fer-la mes resistent als atacs externs i augmentar la 

seva vida útil, descobrint així diferents mètodes i substàncies de protecció de la fusta que són la 

base dels sistemes de protecció actuals. 

Mes endavant, va aparèixer una nova competència per la fusta, ja que es va millorar la 

tècnica de la construcció amb formigó i formigó armat, que juntament amb l’acer, accentuen 

la crisis de la utilització de la fusta com element estructural. Pràcticament no s’utilitza la fusta 

estructuralment en la construcció d’edificis singulars i gairebé únicament es dedica a la 

construcció d’habitatges, en països com els escandinaus, Anglaterra, Alemanya, Amèrica del 

Nord i el Canadà. Tot i la seva poca utilització, les seves tècniques industrials o tècniques en 

altres àmbits industrials que acaben influint en la fusta, segueixen evolucionant mica en mica 

donant lloc a nous i millors processos d’assecatge, serrat de la fusta, mètodes de transport entre 

diferents territoris, millorant així la importació, i noves investigacions i publicacions com 

“Carpintería Antigua y Moderna” de Federico de Arias i Scala publicada al 1888, on s’exposa 

tècnicament i científicament la construcció amb fusta i on destaquen els àbacs de 

comprovació de seccions de bigues segons certes càrregues. 

Tots aquests nous processos de millora donaren lloc a una nova agilització de la utilització de la 

fusta en edificis amb certa singularitat com l’estructura del Crystal Palace a Londres l’any 1851. 

No obstant això, en països de menor tradició encara no s’utilitza freqüentment. Paral·lelament, 

es va continuar estudiant tímidament, les possibilitats que podia oferir la fusta a esforços 

estructurals importants, fins que a inicis del s. XX als Estats units d’Amèrica es començà a 

estudiar sistemàticament les propietats físiques i mecàniques, donant lloc al càlcul estructural 

empíric deixant de banda el sistema establert de tempteig que regia aleshores. 

Al 1889, degut que s’obtenen arbres de menors diàmetres, residus de fusta d’altres industries i 

sobretot gràcies al desenvolupament tècnic d’adhesius millors i adequats per unir fusta, es va 

iniciar l’estudi dels derivats de la fusta serrada, com els taulers de fibra, els taulers contraxapats, 

taulers de partícules, etc. Els adhesius formen una part molt important de l’evolució de la fusta, i 

no és fins l’any 1985 que s’obté una producció industrial de coles, que resulten del 

descobriment de nous adhesius com, la caseïna, les coles a base de soja, la dissolució de 

cautxú natural, coles a base de resorcina, les resines epoxy, etc. 

Aquests canvis produïts per la industrialització de les coles, genera una nova forma de 

concebre la fusta i obre un ventall de nous productes i amb unes característiques que fins 

aleshores no es relacionaven amb la fusta, i que ens porten fins l’actualitat. 

Darrerament amb la utilització de les eines informàtiques en el càlcul i disseny de les estructures 

de fusta, i sobretot al latent interès en la construcció, el món de les estructures realitzades en 

fusta ha patit un canvi radical. Actualment existeixen una gran varietat d’eines informàtiques 

especialitzades en el càlcul d’estructures de fusta en el nostre entorn, com el Estrumad o altres 

com el Wineva, mentre que per el que fa les eines gràfiques existeixen programes com el 

Cadwork que ens permet traduir el dibuix en un pas a màquina de control numèric per realitzar 

les mecanitzacions, etc. 

Tot i això, les estructures amb fusta encara son minoritàries, però estan creixent dia darrera dia 

gràcies sobretot a nous elements estructurals com la fusta encolada laminada que recentment 

està sent la principal fusta estructural utilitzada, ja que encaixa perfectament amb els nous 
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requisits que es demanen a les estructures d’avui en dia, com per exemple, la sensibilitat a nivell 

ambiental, la rapidesa de muntatge a l’obra, un menor cost econòmic, una certa qualitat 

visible, etc. 

Un cop contextualitzada històricament la construcció d’estructures amb fusta, la primera 

necessitat que es planteja, és el ple coneixement del material a utilitzar, que és la fusta.  

La primera qüestió sobre el material és conèixer com s’extreu del medi aquesta matèria primera 

que ofereix la naturalesa, i com es transforma per tal esdevenir un material per la construcció. 

Els sistemes d’explotació forestal són molt diversos segons el país, ja sigui per la seva tradició o 

per les característiques orogràfiques particulars. A casa nostre, l’explotació forestal no està molt 

tecnificada i encara es basa en un sistema tradicional i de creixement lent de la fusta, que li 

atorga unes característiques diferencials. La principal industria de la fusta del nostre país, com 

son les serradores, però, si que han anat tecnificant els seus processos i millorant així els 

rendiments i la qualitat del producte, tot i que encara es situen molt lluny dels principals països 

productius Nord Europeus i Americans. 

Tot aquest procés d’extracció del medi de la matèria prima, mitjançant la tala i el transport les 

serradores, així com els principals conceptes del serrat i l’assecatge, s’expliquen més 

extensament i detingudament en l’annex A.1. 

Recentment, i degut a la consciència mediambiental que ha pres la humanitat han sorgit 

certificats de sostenibilitat forestal que serveixen per certificar una correcta gestió forestal del 

bosc d’obtenció de la matèria primera, així com una certa qualitat del producte i del procés 

d’obtenció d’aquest. Els principals certificats homologats a nivell mundial son el PEFC i el FSC, 

entre altres.  

2.1 PROPIETATS FÍSIQUES  

La fusta té diferents propietats físiques a estudiar i destacar que la diferencien d’altres materials 

de construcció. 

La fusta és un material heterogeni, higroscòpic, anisotròpic, orgànic i natural amb estructura 

cel·lular. Genèricament s’anomena fusta a tot el conjunt de teixits llenyosos compostos per 

fibres de cel·lulosa (40%-50 %) i hemicel·lulosa (15%-25 %) mantingudes unides per lignina (15 %-

30 %) que formen el tronc, les arrels i les branques, sense tenir en compte l’escorça, però a nivell 

pràctic i comercial només s’aprofita la fusta del tronc dels arbres. [4] 

La matèria llenyosa esta formada per diferents cèl·lules que procuren la conducció de saba, la 

transformació i emmagatzematge dels productes vitals i l’equilibri del vegetal. 

Per tal d’estudiar l’anatomia de la fusta, cal distingir tres nivells que expliquen totes les 

característiques físiques i mecàniques d’aquest material: 

- Estructura submicroscòpica: és aquella que requereix augments del microscopi superiors 

a 3.000. És on s’observen les diferents parts de les parets de la cèl·lula, així com les parets 

intercel·lulars, i on s’aprecia com la cèl·lula de la fusta en la part interior es troba buida 

de matèria, motiu per el qual la fusta té una baixa densitat. 

- Estructura microscòpica: visible fins uns 2.000 augments de microscopi. És on s’observen 

els conjunts de les cèl·lules i com s’agrupen en fibres longitudinals, en aquesta estructura 

microscòpica és on rauen les principals diferències entre les fustes frondoses i les fustes 

coníferes. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Higrosc%C3%B2pic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anisotropia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hemicel%C2%B7lulosa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Lignina
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- Estructura macroscòpica: visible amb una lupa de 10 augments o a simple vista. Es 

divideix en escorça, albeca, duramen i medul·la, definint clarament tres seccions, la 

radial, la transversal i la tangencial. En l’estructura macroscòpica també es troben altres 

estructures molt característiques de la fusta, com són els anells de creiexement, els radis 

llenyosos, la fusta juvenil i la fusta de reacció. 

Aquestes tres estructures doten a la fusta d’unes característiques físiques molt concretes i 

clarament diferenciades d’altres materials per estructures, com poden ser l’acer o el formigó, 

com per exemple, una baixa densitat, una remarcada anisotropia i una higroscopicitat 

rellevant. 

2.1.1 ESTRUCTURA MACROSCÒPICA 

La figura 2.3, mostra les principals parts en que es pot dividir el troncs d’un arbre:  

 

Figura 2.3: Estructura macroscòpica del tronc de la fusta. [6] 

En la part més exterior del tronc es troba l’escorça que es divideix en tres capes: l’escorça 

exterior  que és la pell o coberta protectora del tronc constituïda per cèl·lules mortes, 

seguidament la floema o líber, es tracta d’una capa formada per cèl·lules conductores que 

transporten la saba elaborada que nodreix l'arbre, finalment el càmbium, és la capa que 

permet el creixement en gruix de l'arbre, i s’encarrega de produir noves cèl·lules de teixit 

llenyós. L’escorça, formada per aquestes tres capes no s’utilitza per la fabricació de fusta i es 

deprecia, o s’utilitza amb altres finalitats. 

El teixit llenyós pròpiament dit es divideix en altres tres parts: l’albeca, el duramen i la medul·la.  

L’albeca és la part radialment més a l’exterior i més jove de la fusta, amb una coloració més 

clara al contenir més saba, que amb el temps al substituir el midó per lignina es transforma en 

duramen, el qual es fixa en la membrana cel·lular. L’albeca sol ser més tova i tenir una densitat 

menor a la del duramen o medul·la, fet que provoca que sigui més vulnerable al atac de 

xilòfags, però també més fàcilment impregnable i treballable. 

El duramen és la part immediata a la medul·la més a l’interior, està impregnat de lignina fet que 

li fa obtenir una coloració més fosca. Té una densitat i una autoprotecció a l’atac major que 

l’albeca, per això és més dura i consistent, tot i que és menys impregnable a productes 

d’acabat o de protecció. Les diferencies amb l’albeca són més o menys acusades segons 

l’espècie. 

Finalment, la medul·la són els restos de teixit bascular primari en el centre del tronc (cor), és un 

teixit porós i tou, sense cap tipus de capacitat mecànica i sol ser indesitjable, fet que provoca 

http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0mbium
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Albeca&action=edit&redlink=1
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una limitació d’aquest en classes resistent elevades. Representa tant sòls una molt petita part 

volumètrica del teixit llenyós. 

Aquesta heterogeneïtat defineix tres plans o seccions principals a la fusta. La secció radial, que 

passa per l’eix i un radi del tronc; la secció tangencial, paral·lela a un pla tangent al tronc o a 

un anell de creixement; i la secció transversal, perpendicular al eix del tronc. Aquests tres plans 

s’observen i s’indiquen en la figura 2.4, on també es mostren els radis llenyosos i les traqueides. 

 

Figura 2.4: Vista tridimensional d’un tall anatòmic de fusta. [4] 

Aquestes tres seccions o plans i les seves característiques, són els que generen la anisotropia de 

la fusta que s’explica més endavant, en l’apartat 2.1.4. 

Seguidament s’exposen algunes estructures diferenciades i rellevants de l’estructura 

macroscòpica del tronc:  

ANELLS DE CREIXEMENT 

El teixit llenyós es va generant mitjançant cèl·lules que es disposen radialment al cor, de forma 

discontinua segons el clima on es troba l’arbre, creant anells de creixement estacionals o 

anuals, que alternen la fusta generada durant la primavera (fusta de primer creixement) i la 

fusta generada al període d’estiu (fusta tardant) o fusta generada en diversos anys, clarament 

diferenciable per la tonalitat, la diferència de gruixos i donant fruit a diferents porositats i 

densitats. 

Les principals diferencies entre la fusta de primavera i la fusta d’estiu es que aquesta última, té 

les parets de major gruix i per tant el diàmetre interior és menor que la fusta generada a la 

primavera, poden donar variacions en la densitat entre una i altre del ordre de 3 a 1, provocant 

una relació entre el gruix de l’anell i la seva densitat. Segons el tipus de fusta que sigui també 

podent tenir diferents densitats, ja que les fustes del ordre de les coníferes produeixen la fusta 

tardant amb un gruix constant i amb una densitat major, així que la variació del gruix de l’anell 

anual resideix en la variació del gruix de la fusta generada en la primavera que té una densitat 

menor. Mentre que per altre banda, les fustes de l’ordre frondós generen un gruix constant 

durant la primavera amb la fusta de primer creixement que té una densitat menor i la variació 

del gruix del seu anell es generat per la fusta d’estiu que té una densitat major. [4] 
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RADIS LLENYOSOS 

Els radis llenyosos afavoreixen la subjecció de les fibres longitudinals mitjançant cèl·lules 

col·locades en direcció radial i son un element d’identificació i els responsables de les 

propietats de contracció de la fusta, tenint un efecte positiu en la compressió radial, ja que 

augmenten la  resistència a aquest esforç. [4] 

FUSTA JUVENIL  

S’anomena fusta juvenil aquella fusta generada entre els 5 i 20 primers anells de creixement, 

normalment formant part del duramen, tenint propietats diferents que la resta de la matèria de 

fusta, ja que té les traqueides de menor longitud i una paret més prima amb un angle major 

d’inclinació de les microfibres de la capa intermèdia de la cèl·lula (S2 de la figura 2.6), 

presentant una menor resistència, menor rigidesa i un major inflament i minva, en la direcció 

longitudinal. Les fustes coníferes tenen molt marcat aquest fenomen. [4] 

FUSTA DE REACCIÓ 

Es la fusta formada per l’arbre com a resposta a una condició de contorn predominant en una 

direcció, com poden ser accions de vent de forma continuada o una inclinació en el terreny.  

Les fustes frondoses responen creant matèria llenyosa en la zona sotmesa a més tracció, fet que 

augmenta la densitat i no minva les seves propietats mecàniques, però si que té mes 

deformacions en el procés d’assecatge i una tendència a ruptura fràgil. Mentre que les fustes 

coníferes generen fusta a la zona de màxima compressió, millorant així la seva resposta a 

l’acció sol·licitant, tot i que en augmentar l’amplada de l’anell amb fusta generada a l’estiu, 

provoca problemes com inflaments i minves longitudinals similars a la fusta juvenil. [4] 

2.1.2 ESTRUCTURA MICROSCÒPICA 

Utilitzant un microscopi d’uns 2.000 augments, es pot estudiar l’estructura microscòpica, on 

s’observen diferencies importants segons el tipus de fusta, ja que les fustes coníferes són força 

més senzilles estructuralment que les frondoses, però tenint una estructura anàloga. 

 

Figura 2.5: Tall microscòpic de les artèries conductores de la fusta. [7] 

 

A les fustes frondoses l’estructura base amb funcions estructurals està composta per fibres 

traqueides i de forma lliure, on dins d’aquest es troben conductes de diàmetres petits i longitud 

variable entre uns metres i uns centímetres, formats per elements únics i oberts o perforats als 

seus extrems i disposats de forma difusa, semi difusa o concentrada. Per altre banda, les fustes 

Radis llenyosos 

Fibres 

Traqueides 
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coníferes tenen una estructura molt més senzilla, on el 90-95% de les seves cèl·lules són 

traqueides, que es presenten molt esveltes, amb una llargada entre 2 i 5 mm i amb un diàmetre 

entre 10 i 59 µm, els extrems estan tancats amb forma plana i afilada. 

 Les fustes frondoses també presenten unes parets de major gruix i menor llum interior que les 

traqueides de les coníferes, sent també molt més pronunciada la diferencia entre les fibres 

produïdes l’estiu i a la primavera o anells de creixement. 

Una altre característica microscòpica que diferencia notablement les fustes coníferes i 

frondoses, és que en aquestes últimes les cèl·lules encarregades del transport i 

emmagatzematge de les substàncies, les anomenades cèl·lules de parènquima, es disposen en 

forma radial (radi llenyós), són molt més nombroses i de major mida. 

En les fustes de naturalesa conífera, també s’observen els canals resinífers, que són cavitats 

longitudinals dins del teixit. 

2.1.3 ESTRUCTURA SUBMICROSCÒPICA 

Per el que fa l’estructura submicroscòpica, cal destacar que les parets cel·lulars estan formades 

principalment per cel·lulosa que s’agrupa en grups donant lloc a les anomenades fibres 

elementals, les quals s’agrupen constituint les microfibres, que són grups entre 100 i 2.000 

cadenes de cel·lulosa, quedant embeguda dins una matriu de hemicel·lulosa i lignina. 

 

Figura 2.6: Estructura submicroscòpica que formen les parets de les cèl·lules. [4] 

La figura 2.6 mostra com s’exposen les diferents capes o parts que formen l’estructura 

submicroscòpica i la paret de les cèl·lules. Prèviament cal dir que entre les diferents cèl·lules es 

troba una capa que les separa, anomenada lamineta intermèdia (LI) o paret intercel·lular, que 

té un alt contingut de lignina i no té pràcticament cel·lulosa. 

Per el que fa la pròpia cèl·lula, la primera capa que s’observa es la paret primària (P) on les 

microfibres es troben col·locades aleatòriament. Seguidament, la paret secundaria (S) que es 

troba dividida en tres parts: la primera capa (S1), situada més a l’exterior i d’un gruix molt petit, 

entre 0,1 i 0,2 µm, on les microfibres es troben orientades en uns angles entre 50 i 70º; 

seguidament la segona capa (S2), on les microfibres estan orientades en direcció longitudinal 

amb una desviació de 5-20º i té un gruix de varis micròmetres; i finalment la tercera capa (S3), 

on les microfibres estan amb una lleugera pendent però sense un ordre estricte. 

A l’estructura submicroscòpica és on s’observa clarament una de les propietats més importants 

de la fusta, com es veu, la cèl·lula en la seva zona interior està buida de matèria, fet que 

permet el pas de substàncies durant la seva vida, però que en l’àmbit estructural provoca un 

pes propi molt reduït i una gran resistència. La part realment resistent de la cèl·lula és la capa 
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intermèdia de la part secundaria (S2), ja que posseeix una gran resistència a tracció i en la 

compressió les capes S1 i S3 actuen de cèrcol de la capa S2 evitant el vinclament.  

2.1.4 ANISOTROPIA  

La fusta és un material acusadament anisòtrop, com a conseqüència de la seva estructura 

interna i la seva orientació marcadament longitudinal de les cèl·lules. La anisotropia és la 

capacitat del material de tenir diferents propietats mecàniques i físiques segons la direcció 

estudiada, així que la fusta té diferents resistències en les direccions axial, radial i tangencial, ja 

que la seva estructura física es diferent. 

Com indica la figura 2.7, la diferencia entre la resistència en la direcció paral·lela a les fibres i la 

perpendicular és molt gran del ordre de 6 a 10 vegades i es força intuïtiva, ja que la fusta es pot 

entendre com un conjunt de tubs de gran longitud orientats longitudinalment. A més a més, 

també hi ha diferencia en les tensions perpendiculars a les fibres segons siguin radials o 

tangencials, aquesta diferencia és aproximadament del ordre del 60% i és degut a la diferencia 

de gruixos entre la fusta de primavera i la fusta d’estiu i a l’existència del radi llenyosos. 

 

Figura 2.7: L’anisotropia de la fusta. [4] 

2.1.5 DENSITAT  

La densitat és la relació entre la massa i el volum, sent especialment difícil de determinar una 

densitat tipus o genèrica en la fusta, ja que hi ha varis factors de fan variar la massa i el volum. 

Per exemple, el contingut d’humitat, l’espècie de fusta, el contingut de fusta de primavera i 

d’estiu, etc. Realment la densitat de la paret cel·lular de la fusta es constant en totes les 

espècies en un valor aproximat de 1.500 kg/m3, sent la diferència de densitat la major o menor 

proporció de forats a l’interior. Per determinar la densitat de la fusta es pren com a referència 

un contingut d’humitat del 12%. 

Tot i els conceptes esmentats anteriorment, es pot dir que la fusta té entre una densitat de 300 

kg/m3 en especies molt lleugeres com la fusta de balsa i una densitat de 1.200 kg/m3 en fustes 

especialment pesades. Com a valors mitjos i molt orientatius, les fustes d’origen conífera tenen 

densitats entre 400 i 550 kg/m3, mentre que les fustes frondoses poden arribar a 600 i 700 kg/m3.  

Tot i això, per conèixer millor la densitat d’una espècie de fusta o d’un elements en concret es 

aconsellable consultar les diferents densitats de les diferents especies en un llibre especialitzat o 

realitzar una proveta i buscar la densitat concreta d’aquell element, tot i que sempre 

apareixeran petites variacions. 

Direcció paral·lela a les fibres 

Direcció perpendicular radial Direcció perpendicular tangencial 
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2.1.6 HIGROSCOPICITAT  

La higroscopicitat és la capacitat del material d’absorbir o cedir partícules d’aigua segons la 

humitat relativa i la temperatura de l’ambient en el que es troba. Aquesta qualitat es mesura 

com la variació de la densitat de la fusta quant el contingut d’humitat varia en un 1%. La fusta 

és un material higroscòpic, d’aquesta manera existeix una relació entre la humitat relativa i la 

temperatura amb el grau d’humitat de la fusta, definit segons humitat d’equilibri higroscòpic, 

com s’aprecia en la següent figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Relació entre humitat relativa del aire i temperatura amb la humitat de la fusta 

Sempre que sigui possible, per tal de controlar alteracions dimensionals i tensions internes de 

consideració durant el procés de fabricació dels elements de fusta, s’ha de mantenir la humitat 

el més semblant possible a la humitat d’equilibri higroscòpic corresponen a les condicions 

higrotèrmiques de servei. A continuació, s’indiquen els graus d’humitat aconsellables segons la 

utilització de la fusta; en obres hidràuliques 30%, en medis molt humits 25-30%, exposat a humitat 

(no coberta) 18-25%, obres de cobertes però obertes 16-20%, obres de cobertes tancades 13-

17%, en un local tancat i amb calefacció 12-14% i en un local amb calefacció continua 10-12%. 

2.1.7 HUMITAT  

La humitat es defineix com el percentatge de contingut d’aigua per unitat de pes anhídrid, i és 

una propietat molt rellevant i que afecta de diferents formes a la fusta. El seu valor es defineix 

segons la formulació següent, on Ph és el pes de la proveta humida i Ps és el pes de la proveta 

seca obtingut per un assecat mitjançant una estufa a 103ºC +- 2ºC. 
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- Aigua de constitució: és aigua que forma part de les cèl·lules que composen la fusta, no es 

pot eliminar sense la destrucció del material. Si no es varia la seva composició química, 

l’aigua de constitució sempre hi es i sempre hi serà, així que no té una influencia rellevant en 

les variacions d’humitat. 

- Aigua d’impregnació: és l’aigua que esta adherida a les parets de les cèl·lules per tensions 

superficials, tenint una gran influència en les propietats mecàniques del material, i tendeix a 

mantenir l’equilibri amb la humitat ambiental. Aquesta aigua es pot eliminar sense destruir el 

material amb un procés de assecat amb una estufa a 103ºC +- 2ºC. S’arriba el punt de 

saturació en humitats al voltant del 28-30% en les fustes coníferes, que es quan les parets de 

les cèl·lules es troben totalment saturades d’aigua. 

- Aigua lliure: és l’aigua que es troba dins la fusta en un punt superior al de saturació de les 

fibres omplint així les cavitats de les cèl·lules, òbviament això fa augmentar molt la densitat 

de la fusta però no té repercussió en les propietats mecàniques de l’element. 

Les propietats mecàniques varien segons els continguts d’humitat de la fusta. Generalment al 

augmentar el contingut d’humitat, en intervals inferiors al punt de saturació, disminueixen els 

valors de les resistències i del mòdul d’elasticitat, mentre que en continguts d’humitat superiors 

al punt de saturació la resistència no és troba afectada. 

A qualsevol fusta que no presenta defectes, existeix una relació pràcticament lineal entre el 

contingut d’humitat de la fusta i les seves propietats mecàniques per continguts d’humitat entre 

el 8% i el 20 %. Com s’observa a la següent figura 2.9, per humitats inferiors al 12% la resistència 

es veu augmentada, mentre que del 12% fins al 30% es va reduint fins arribar a valors resistents 

del 40% menys de resistència, on a partir d’aleshores al augmentar el valor de contingut 

d’humitat no es segueix reduint la resistència. 

 

Figura 2.9: Relació entre resistència i contingut d’humitat a la fusta. [4] 

Tot i això, la disminució de la resistència segons el contingut d’humitat no és igual en totes les 

propietats mecàniques. Aquestes variacions les recull la següent taula 2.1 dissenyada l’any 1995 

per Hoffmeyer, tot i que per la fusta comercial aquests valors son menys accentuats. 

Taula 2.1: Variació de les propietats mecàniques per cada 1% de grau d’humitat. [4] 

PROPIETATS VARIACIÓ PROPIETATS VARIACIÓ 

Compressió paral·lela 5 % Flexió 4 % 

Compressió perpendicular 5 % Tallant 3 % 

Tracció paral·lela 2,5 % Mòdul d’elasticitat paral·lel 1,5 % 

Tracció perpendicular 2 %   

12 30

0,6

1

Resistència

Contingut d'humitat %
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Per aquest motiu, el control de la humitat en els assajos que es realitzen per definir les propietats 

mecàniques de la fusta és de gran importància i s’ha de controlar degudament, per això 

s’efectuen sota condicions ambientals normalitzades de 20ºC +- 2ºC de temperatura i una 

humitat relativa de 65% +- 5%, ja que és en aquests valors on la humitat d’equilibri higroscòpic 

de la fusta és del 12% o per tant es considera que el valor de la resistència no es veu ni majorat 

ni minorat.  

La variació del contingut d’humitat, produeix a la fusta una variació de volum, en forma 

d’inflament i de retracció o minva, sempre i quan aquesta variació del contingut d’humitat es 

produeixi per sota del punt de saturació de les fibres. Al augmentar el contingut d’humitat la 

fusta pateix un augment de volum en forma d’inflament, mentre que al disminuir el contingut 

d’humitat pateix una reducció de volum anomenada retracció. 

La anisotropia de la fusta genera que aquests inflaments i retraccions no siguin iguals en totes 

direccions sinó que tenen un comportament diferent segons la direcció tangencial, axial o 

radial, també depenen en menor mesura de l’espècie i del grau d’humitat de la fusta.  

 

Figura 2.10: Relació entre la humitat i la variació  de volum segons les diferents direccions. 

Com mostra l’anterior figura 2.10, la major variació dimensional es produeix en la direcció 

tangencial que normalment està entre un 6% i un 8% del volum, mentre que en la direcció 

radial la variació és menor ja que sol estar entre el 4% i 5% del volum o un 50% o 60% de la 

variació tangencial, finalment la variació longitudinal és la menor de les tres i es molt baixa, fins 

al punt de ser menyspreable, sent aproximadament un 0,1% del volum i entre un 2% o 4% de la 

minva radial. Aquestes tres variacions de volum resulten en una variació volumètrica de 

l’element que es defineix com la suma de les variacions en les diferents direccions, sent un valor 

usual al voltant del 12-13% del volum inicial. 

El concepte de major aplicació pràctica per definir aquesta variació de volum és el coeficient 

de contracció lineal (tangencial o radial) que expressa en un percentatge la variació de les 

dimensions en la direcció considerada per una variació d’un grau de contingut d’humitat. Així 

doncs, la contracció volumètrica total (Cv), és la variació de volum entre l’estat saturat i el 

anhídrid, expressat en percentatge del volum anhídrid, segons la següent formula on Vs és el 

volum de la proveta saturada en aigua i Vo és el volum de la proveta en estat anhídrid. 
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Anàlogament a aquesta expressió, es troben les equacions de les contraccions radials (R) i les  

contraccions tangencials (T), on Rs és la longitud radial de la proveta saturada en aigua, Ro és el 

mateix en estat anhídrid, Ts és la longitud tangencial de la proveta saturada en aigua i To és el 

mateix però en estat anhídrid. La diferència entre les contraccions radials i tangencial és la 

principal causa de deformació en el procés d’assecatge, sent més valorades en ebenisteria les 

fustes amb una diferència mínima entre les contraccions radial i tangencial.  

      
      

  
                         

      

  
     

Finalment, s’utilitza el coeficient de contracció volumètrica (v), que correspon a la variació del 

volum que experimenta la fusta amb una variació de 1% de la humitat, s’expressa amb la 

següent fórmula on vh és el volum de la proveta amb una humitat H%. Conseqüentment, es 

poden definir els coeficients de contracció radial (vr) i el coeficient de contracció tangencial 

(vt) amb les formules següents, on Rh és la longitud radial de la proveta a una humitat H% i Th és 

la longitud tangencial de la proveta a una humitat H%. 

       
      
      

     

        
      

      
                                                   

        

      
     

Totes aquestes contraccions provocades per la variació de la humitat de la fusta poden tenir 

repercussió en la seguretat de l’estructura, tot hi que normalment aquests moviments causats 

per la variació de volum són molt petits i per tant es menyspreen. Hi ha altres casos que poden 

afectar notòriament la seguretat i s’hauran de tenir en compte. Aquestes variacions de volum 

poden provocar, desajustaments i toleràncies inadmissibles en les unions de la fusta que ha 

estat col·locada amb un contingut d’humitat massa elevat, també poden aparèixer esquerdes 

o fissures d’assecatge que disminueixen la qualitat de la peça i afavoreixen l’atac de fongs. 

2.1.8 TENSIONS DE CREIXEMENT 

La fusta durant el seu període de creixement, en forma d’arbre, es troba sotmesa a tensions, ja 

sigui per el seu propi pes com per accions exteriors i aquest seguit de tensions s’acumulen a la 

fusta generant desenvolupaments de la matèria dispars. [4] 

A causa del procés de creixement del arbre i al seu propi pes, les parts interiors del tronc es 

troben sotmeses a compressió, mentre que les parts exteriors estan traccionades per aconseguir 

l’equilibri fins a valors aproximats a 7 N/mm2 en fustes coníferes i 10 N/mm2 en les fustes 

frondoses. La distribució de tensions normals resulta en el diagrama a) de la figura 2.11. 

La sol·licitació exterior a la que l’arbre es troba sotmesa més habitualment i en períodes més 

llargs de temps durant la seva vida, és l’acció del vent, que fa treballar la secció transversal del 

tronc a flexió, segons la distribució de tensions del diagrama b) de la figura 2.11. Com indica el 

diagrama de tensions c) de la figura 2.11, s’ha de tenir en compte que la sol·licitació resultant a 

tracció es gairebé el doble de la sol·licitació de compressió, que pot arribar fins a una 

resistència pròxima als 27 N/mm2, aleshores la ruptura del tronc es produirà per compressió al 

arribar a aquests valors tenint en compte la reducció de resistència de la influència dels nusos o 

imperfeccions que tingui el tronc. 
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Figura 2.11: Tensions de creixement en la fusta. [4] 

Com a resultat d’aquesta interacció d’accions resulta una distribució de tensions segons el 

diagrama c) de la figura 2.11, on espot observar que la compressió resultant es redueix en un 

35% de la provocada per flexió, fet doncs que millora la capacitat resistent del troncs, mentre 

que la tracció es veu augmentada fins un valor més pròxim a l’esgotament, reduint així les 

tensions on hi ha menor resistència i augmentant les tensions on hi ha màxima resistència. 

2.2 PROPIETATS MECÀNIQUES 

2.2.1 COMPORTAMENT RESISTENT 

El comportament resistent de la fusta és important i vital alhora de dissenyar una estructura de 

fusta. Les propietats mecàniques resistent de la fusta van estretament lligades amb les seves 

propietats físiques, exposades en l’apartat 2.1, destacant entre elles la propietat anisòtropa la 

qual és la causant del fet que la fusta ofereixi gran diferència entre mòduls d’elasticitat, i per 

tant de resistències a esforços, segons la direcció de les fibres, sent clarament mes resistent en la 

direcció paral·lela a elles. 

Per definir el comportament resistent de la fusta cal tenir clar diferents conceptes i valors 

genèrics, com són el mòdul d’elasticitat i els valors resistents que ofereix a les diferents tensions, 

així com també altres factors que poden alterar la resistència notòriament.  

MÒDUL D’ELASTICITAT 

Existeixen dos tipus de mòdul d’elasticitat, el paral·lel a la direcció de les fibres i el perpendicular 

a la direcció de les fibres, derivats de la anisotropia de la fusta, que es defineixen a continuació. 

- Mòdul d’elasticitat paral·lel: varia segons es tracti de compressió o tracció, donant lloc a 

diferents resistències a compressió o tracció. A la pràctica però s’utilitza un sol valor per la 

direcció paral·lela, adoptant el valor del mòdul d’elasticitat “aparent” a flexió, sent aquest 

la meitat entre el de compressió i tracció. Aquest valor oscil·la entre 7.000 i 16.000 N/mm2 en 

les fustes coníferes i  entre 10.000 i 20.000 N/mm2 en les fustes frondoses. 

- Mòdul d’elasticitat perpendicular: aquest valor oscil·la entre 230 i 530 N/mm2 en les fustes 

coníferes i entre 640 i 1.333 N/mm2 en les fustes frondoses. Valors entre 15 i 30 vegades 

inferior que en direcció paral·lela. 

VALORS RESISTENTS 
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Per definir els diferents valors resistents que ofereix la fusta, aquests s’han d’analitzar segons la 

direcció i tipus de tensió aplicada. Seguidament es van definint aquest valors. 

- Tracció paral·lela a la fibra: pot oscil·lar entre 8 i 30 N/mm2 en les fustes coníferes i  entre 18 i 

42 N/mm2 en les fustes frondoses, valors relativament elevats. La relació entre aquesta tensió 

i la seva deformació és lineal fins a la ruptura, en una fusta lliure de defectes.  

- Compressió paral·lela a la fibra: pot oscil·lar entre 16 i 29 N/mm2 en les fustes coníferes i  

entre 23 i 34 N/mm2 en les fustes frondoses, valors elevats, fent d’aquest esforç un esforç 

adequat per la fusta. Cal recordar que en elements comprimits hi ha una limitació per 

inestabilitat a vinclament que pot limitar aquesta tensió. 

A continuació, i a mode d’exemple, s’exposa el diagrama de tensió / deformació en tracció i 

compressió paral·lela a les fibres en el cas d’una proveta de pi silvestre lliure de defectes, 

aquest diagrama es manté en totes les espècies de fusta amb petites variacions particulars i 

amb valors resistents diferents, a més a més serveix per tenir una idea de la silueta del 

diagrama. (figura 2.12) 

 

Figura 2.12: Diagrama tensió - deformació en accions paral·leles a les fibres. [4] 

- Tracció perpendicular a la fibra: pot oscil·lar entre 0,4 i 0,6 N/mm2 en les fustes coníferes i  al 

voltant de 0,6 N/mm2 en les fustes frondoses, valors clarament molt baixos, del ordre de 20 a 

70 vegades menys la resistència que en la direcció paral·lela, així doncs aquest tipus esforç 

és un esforç a evitar i molt crític (figura 2.13). Aquesta baixa resistència es justificada per les 

escasses fibres que té la fusta en direcció perpendicular al eix de l’arbre. 

 

Figura 2.13: Tracció perpendicular a les fibres. [4] 

- Compressió perpendicular a la fibra: pot oscil·lar entre 2 i 3,2 N/mm2 en les fustes coníferes i  

entre 8 i 13,5 N/mm2 en les fustes frondoses, com tota resistència perpendicular a les fibres és 

un valor baix, així que s’ha d’intentar evitar o limitar l’ús de fusta treballant en compressió 

perpendicular a les fibres (figura 2.14). 
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Figura 2.14: Compressió perpendicular a les fibres. [4] 

- Flexió: pot oscil·lar entre 14 i 50 N/mm2 en les fustes coníferes i  entre 30 i 70 N/mm2 en les 

fustes frondoses, donant lloc a resistències molt elevades,  especialment si es compara amb 

la seva densitat, sent aquest l’esforç millor resistit i adequat per la fusta. Tot i que la flexió es 

una combinació entre compressió i tracció, en la fusta si té sentit o és més pràctic parlar 

d’una resistència a flexió ja que el comportament mecànic d’aquestes dues propietats és 

diferent al variar el mòdul d’elasticitat (figura 2.15). 

 

Figura 2.15: Diagrama del comportament a flexió d’un element. [4] 

- Tallant: la resistència característica a tallant per lliscament esta entre 1,7 i 3,8 N/mm2 en les 

fustes coníferes i  entre 3 i 6 N/mm2 en les fustes frondoses. Cal tenir en compte però, que 

l’esforç a tallant genera tensions que actuen sobre les fibres en diferents orientacions 

donant lloc a diferents tensions tangencials: tensions tangencials de tall (a figura 2.16), les 

fibres son tallades transversalment i s’esgota per esclafament; tensions tangencials de 

lliscament (b figura 2.16), s’esgota per lliscament d’unes fibres respecte les altres en direcció 

longitudinal; i tensions tangencials de rodada (c figura 2.16), s’esgota perquè les fibres 

roden unes sobre les altres.  

 

Figura 2.16: Tipus de tensions tangencials que es produeixen a la fusta. [4] 
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ALTRES FACTORS QUE ALTEREN LA RESISTENCIA 

Contingut d’humitat: l’augment de la humitat provoca una disminució de la resistència i del seu 

mòdul d’elasticitat, en continguts inferiors al punt de saturació, per sobre d’aquest valor l’aigua 

es troba lliure omplint les cavitats de les fibres i no té influencia en la resistència.  

 

Figura 2.17: Influència en la resistència de la duració de la càrrega. [4] 

Duració de la càrrega: mitjançant assajos s’ha demostrat que la resistència de la fusta depèn 

de forma notòria del temps d’aplicació de la càrrega, obtenint en  càrregues permanents 

resistències inferiors en un 60% davant a càrregues de curta duració. Històricament s’ha estudiat 

molt aquesta influència arribant a la coneguda corba de Madison, saben que aquesta depèn 

de la qualitat de la fusta, afectant menys a qualitats baixes i més a qualitats altes (Larsen i 

Riberholdt, 1.983). Finalment, l’Eurocodi 5 estableix una corba recollint les últimes experiències 

(Figura 2.17) 

Qualitat de la fusta: aquest és el factor més destacat i important, ja que les singularitats del 

creixement de l’arbre en forma de defectes a la fusta poden suposar una gran reducció de 

resistència. Els defectes mes important, mostrats en la figura 2.18, són els següents: nus, originats 

per les branques de l’arbre, poden ser a la cara o al cantell i són el defecte de major 

importància; desviaments de fibra, són origen de la conicitat del arbre i de les distorsions locals 

degut principalment a la presència dels nusos, es mesura amb l’angle de la fibra respecte l’eix 

de la peça i pot tenir un caràcter local (en una certa zona) o general; esquerdes o clivelles, són 

esquerdes longitudinals que tallen radialment els anells de creixement i s’originen en procés 

d’assecat; exfoliacions, són esquerdes longitudinals produïdes per la separació dels anells de 

creixement per falta d’adherència entre capes degut a irregularitats en el creixement del arbre; 

i gemmes, és la manca de secció en un element de fusta degut al procés de serrat i a la mida 

del tronc original, normalment es produeix als extrems i arestes de la peça. 

També es limita l’amplada màxima dels anells de creixement per tal de detectar un excés de 

fusta juvenil, així com altres aspectes com són les bosses de resina, la fusta de reacció, etc. les 

quals poden reduir la resistència mecànica de la fusta. 
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EXFOLIACIÓ GEMMES DESVIAMENT DE FIBRA 

Figura 2.18: Principals defectes de qualitat de la fusta. [4] 

Temperatura: l’afectació de la temperatura en la resistència mecànica de la fusta és molt 

reduït, com idea general amb temperatures inferiors al 0ºC els paràmetres característics de 

resistència són lleugerament superiors, mentre que per temperatures molt elevades, superiors a 

50ºC, els valors resistents són inferiors, així que per exposició constant a temperatures entre 0 i 

50ºC la resistència de la fusta no es veu afectada de forma significativa. 

Dimensions de la secció: les característiques geomètriques de la secció, també poden 

modificar els valors de resistència del material a tracció o compressió, de tal forma que com 

més gran és el volum de l’element menor resulta la tensió de trencament, això es justifica amb 

la teoria de la ruptura fràgil que és principalment aplicable a la tracció paral·lela i 

perpendicular a les fibres i al tallant. Aquest fenomen és molt complex, ja que intervenen 

multitud de factors i està sent molt estudiat. 

2.2.2 COMPORTAMENT A DEFORMABILITAT 

La deformabilitat de la fusta, pot ser causa d’esforços o accions externes aplicades a un 

element de fusta, o a tensions internes i inherents al mateix material. 

La deformabilitat que pot patir la fusta per un incorrecte procés de assecatge, pot causar 

defectes importants sobre elements de fusta, sobretot en elements on destaquen dues 

dimensions per sobre de les altres, poden provocar que la peça es deformi tant 

longitudinalment com transversalment, donant lloc a guerxaments, abarcaments i arqueig de la 

peça, com s’observa a la figura 2.19. 

                   

Figura 2.19: Deformabilitat d’elements de fusta provocats per un incorrecte assecatge. [8] 

Aquestes deformacions que pot patir un element en la fase d’assecatge són importants, tant 

per el que fa a nivell resistent, a nivell de servei i també a nivell estètic. Són deformacions 

importants en quant a quantitat i són irreversibles, fet per el qual els elements amb 

deformabilitats excessives son objecte de rebuig. 

Un altre procés on les peces de fusta poden absorbir deformacions importants si no es fa 

correctament, és el serrat del tronc al extreure els perfils, ja que la posició d’on s’obté la secció 

de l’element de fusta i l’anisotropia del material influeixen en la possibilitat de produir 

deformacions. La figura 2.20 mostra les deformacions típiques segons la zona d’extracció del 

tronc. 
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Figura 2.20: Deformabilitat dels elements segons la zona d’extracció del tronc. [4] 

Respecte les deformacions adquirides per esforços o accions exteriors o pròpies, la fusta 

presenta un comportament complex i una sèrie de característiques particulars que s’expliquen 

a continuació. 

Per el càlcul de la deformació instantània s’utilitza el valor mig del mòdul d’elasticitat i les 

expressions habituals de la resistència de materials. La deformació total (Ut) ve donada per la 

suma de la deformació instantània (Ui) i la deformació diferida en el temps (Ud), ja que la fusta 

és un material que presenta certa plasticitat. 

Ut [mm] = Ui [mm] + Ud [mm] 

L’aspecte a destacar de la deformació instantània (Ui), és que la fusta presenta una influència 

de la deformació provocada per l’esforç tallant major respecte l’esforç flector que en altres 

materials, poden arribar a ser no despreciable. Això és conseqüència que la deformació 

provocada per l’esforç tallant és directament proporcional al coeficient entre el mòdul 

d’elasticitat longitudinal (E) i el mòdul d’elasticitat transversal (G), sent aquest coeficient un 

valor important gràcies al baix mòdul d’elasticitat transversal que ofereix la fusta en relació al 

longitudinal. A la pràctica, aquest coeficient E/G per el càlcul de deformacions en elements de 

fusta es pot considerar igual 16, sent un valor alt quant el comparem amb l’acer on es de 2,6 i al 

formigó on es de 2,5. 

Tal com demostren les següents formules, a mode d’exemple, s’observa la importància del 

coeficient E/G en la deformació, però també com aquest coeficient va multiplicat per la 

relació entre el cantell o alçada de la biga (h) i la llum de la biga (l) al quadrat. Així que com 

més gran és aquesta relació, més importància té el coeficient E/G i més importància té la 

deformació per tallant podent arribar al 15% de la deformació per flexió, aquest cas es dona en 

bigues de poc llum, mentre que en la majoria dels casos al ser la relació cantell/llum mínima, 

l’afectació de la deformació per tallant arriba a valors del 5% de la deformació per flexió, sent 

aquest valor un valor poc significant. 

   
    

      
     

 

 
 
 

 
  

 

 
 

 

   
Equació de la deformació en una biga doblement recolzada amb 

una càrrega puntual “P” al centre de la llum. 
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Equació de la deformació en una biga doblement recolzada amb 

una càrrega repartida “Q” en tota la llum. 

La deformació diferida (Ud), no obstant, valora la deformabilitat en el transcurs del temps que 

pateix una peça on s’hi aplica una càrrega permanent. 

 

Figura 2.21: Fases de la deformació fins a ruptura. [4] 

L’experimentació d’aquest fenomen demostra que existeixen tres fases abans d’arribar al 

trencament, tal com indica la figura 2.21. 

La primera fase consisteix en relació du/dt decreixent, on la deformació va avançant cada 

vegada més lentament en el temps, fins arribar a la segons etapa on s’estabilitza la deformació 

en el temps avançant de forma lineal i constant, fins arribar a la tercera fase del procés on 

l’element sotmès a la carrega permanent, pateix una acceleració de la deformació davant el 

temps donant lloc a una relació du/dt creixent fins que es produeix el col·lapse de la peça. 

Una altre figura que ajuda a comprendre millor el comportament a llarg plaç de la 

deformabilitat, és la figura 2.22 on s’observa la corba temps – deformació incorporant un tram 

de descàrrega.  

La càrrega “P” aplicada en el temps “t0” produeix una deformació elàstica instantània (u0) 

avaluada com es detalla anteriorment a la figura 2.21, aleshores al mantenir la càrrega 

constant en el temps la deformació augmenta fins estabilitzar-se en el valor uf. Al retirar-se la 

càrrega, la peça recupera inicialment gran part de la deformació inicial patida (u0) i més 

lentament va recuperant la resta de la deformació inicial i gran part de la deformació diferida, 

sense acabar de recuperar-la totalment, ja que l’element pateix una deformació plàstica que 

no es recupera en el transcurs del temps. 

A més a més de les deformacions pròpies de l’element de fusta, hi ha altres factors en la 

construcció d’estructures de fusta de gran influència en l’anàlisi de les deformacions, com són 

les unions i les condicions ambientals. 
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Figura 2.22: Gràfica deformabilitat – temps en un cicle de càrrega i descàrrega. [4] 

En les unions de diferents elements tant de fusta amb fusta, com de fusta amb algun altre 

material, mitjançant elements metàl·lics, com per exemple claus, tirafons, perns, etc., aquests 

últims precisen d’uns certs lliscaments per transmetre els esforços que reben i en alguns casos, 

com en encavallades o pòrtics, aquests lliscaments es tradueixen en deformacions afegides a 

les fletxes calculades i poden arribar a valors importants. 

Aquests desplaçaments es poden veure agreujats en quan a valors finals per les toleràncies que 

usualment es deixen per facilitar el muntatge, sent aquest un altre aspecte a tenir amb compte 

i a ajustar al màxim per tal d’evitar repercussions importants en les deformacions. 

Per altre banda, les condicions ambientals en la que es troba l’element de fusta poden ser 

importants, ja que poden afectar a les deformacions. L’efecte de la variació del contingut 

d’humitat pot originar deformacions en els elements, així com la diferència significativa entre el 

gradient d’humitat entre l’extradós i l’intradós d’una biga d’una longitud important pot 

provocar una fletxa o deformació en sentit longitudinal no menyspreable.  

Si bé, la fusta no pateix una variació important en sentit longitudinal motivada per variacions de 

la humitat, ja que és pràcticament estable o amb variacions mínimes menyspreable, en el sentit 

transversal aquesta variació és molt més acusada podent originar desplaçament en certs tipus 

d’estructures que val la pena estudiar detalladament i tenir en consideració. 

2.2.3 COMPORTAMENT AL FOC 

La fusta és un material combustible gràcies a la seva estructura interna i la seva composició de 

lignina i cel·lulosa les quals estan compostes per carboni, hidrogen i oxigen, fet que resulta 

pràcticament impossible transformar-la en un material incombustible.  

Aquesta combustibilitat no significa que el seu comportament davant el foc sigui fatal, ja que 

resulta ser tot el contrari, degut que al carbonitzar-se la fusta, s’origina una capa de carbó 

vegetal que recobreix la fusta de l’interior, actuant com a protector, que gràcies a la seva gran 

capacitat d’aïllament tèrmic provoca que la velocitat de carbonització sigui menor i manté la 

fusta de l’interior freda i intacta. Aquesta capa de carbó vegetal abandona la seva resistència 

mecànica i no col·labora en la resistència de l’element, mentre la fusta de l’interior que no ha 

estat carbonitzada manté les seves propietats mecàniques intactes o superiors, ja que es troba 

en un grau de humitat molt baix, fet que augmenta lleugerament la seva resistència.  
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Així que la reducció de la capacitat portant de l’element es degut a la reducció de la secció, 

no a una pèrdua de resistència del material. La següent figura 2.23, mostra la secció en 

superfície d’un element que ha patit al procés de carbonització, on es pot observar que la 

capa de carbó vegetal es subdivideix en dues parts, una totalment carbonitzada i una altre 

capa posterior que ha patit un procés de piròlisis, perdent així tota resistència mecànica. 

 

Figura 2.23: Secció de la superfície d’un element de fusta davant l’acció del foc. [2] 

També cal destacar, que la fusta massissa no té una velocitat de carbonització alta i en un 

incendi no sol ser el primer material en encendre’s, no provocant així l’expansió del foc. També 

hi han altres factors que influeixen en aquest procés de carbonització de la fusta com per 

exemple son: l’espècie de la fusta, la densitat, el gruix, la relació entre la superfície i el volum de 

l’element, l’aspecte superficial, l’existència d’esquerdes, el contingut d’humitat original, les 

dimensions de la font de calor, el seu coeficient de conductivitat calorífica, la seva escalfor 

específica, etc. 

En contraposició al que sembla, tot i ser un material combustible (aporta aliment al foc) una 

estructura de fusta té un comportament a la combustió tolerable comparat amb altres 

materials utilitzats per realitzar estructures com és l’acer (que a altes temperatures ràpidament 

es dilata provocant el col·lapse del conjunt) o el formigó armat (que amb l’escalfor s’esquerda, 

accentuant-se quant pateix el refredament ràpid provocat pel intent d’apagar el foc, perdent 

així gran part de la seva resistència). 

A mode de resum, el motiu pel qual la fusta és un material segur davant un incendi és: la seva 

baixa conductivitat tèrmica, ja que manté l’interior de la secció a una temperatura menor 

conservant les seves propietats resistents durant més temps; la carbonització superficial, que es 

produeix al iniciar-se la crema actua com un aïllant tèrmic dificultant encara més la penetració 

de l’escalfor i impedeix la sortida de gasos, retardant el procés de combustió; i finalment la seva 

menyspreable dilatació tèrmica, limitant la deformació de l’estructura. 

La secció que no ha estat afectada per la carbonització i que per tant segueix amb les 

resistències mecàniques intactes, s’anomena secció residual, i per la seva definició és necessari 

conèixer la velocitat de carbonització de l’element. Hi ha varies formes de calcular-la, però el 

mètode més utilitzat i el que utilitza la normativa del CTE és el mètode on es considera l’afecte 

del arrodoniment de les arestes de la cantonada de la secció. 

Els assajos que s’han realitzat sobre el comportament del foc demostren que existeix una relació 

lineal entre la profunditat de carbonització i el temps, donant lloc a una velocitat constant de 

carbonització que ens permet calcular la secció residual i eficaç després d’un temps concret. 

Aquesta velocitat de carbonització es coneix com a “β” en mm/min, i multiplicant-la per el 

temps d’exposició al foc, permet calcular la profunditat carbonitzada de cada cara exposada 

a l’acció del foc a la qual s’hi ha de sumar el gruix de la capa afectada per la piròlisis, i restant 

aquestes profunditats a la secció inicial obtenim la secció eficaç, on les propietats de la fusta 

resten intactes. La següent figura 2.24 mostra la secció d’un element qualsevol exposat al foc, i 

les seccions descrites. 
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Figura 2.24: Definició de la secció residual i secció eficaç d’una secció exposada al foc. 

2.2.4 COMPORTAMENT ACÚSTIC 

La fusta és un material relativament poc dens i amb una porositat important, per això presenta 

un baix aïllament al soroll aeri, però que, en canvi, té una bona resposta a l’absorció de les 

ones acústiques  provocant així reduccions en el temps de reverberació. [2] 

Per aconseguir un aïllament acústic adequat, es desaconsellable la utilització d’elements 

constructius homogenis de fusta, donant lloc a solucions amb sistemes constructius mixtes amb 

varies capes de materials, així l’aïllament del parament depèn de les característiques i els 

gruixos de cadascun dels materials que el composen, de la unió entre diferents capes i de 

l’atenuació deguda als espais en buit. 

També hi ha altres aspectes constructius que cal tenir molt en compte per aconseguir un 

adequat aïllament acústic com per exemple, la utilització d’elements elàstics entre les capes 

per garantir l’aïllament a l’impacte, cal evitar els ponts acústics produïts pels elements de 

fixació com claus o cargols, en estructures lleugeres omplint amb material porós i fibrós (molt 

lleuger en pes i gran aïllament acústic) les cavitats internes, garantir un bon hermetisme en 

juntes amb altres elements constructius o de tancament, etc. 

2.2.5 COMPORTAMENT TÈRMIC 

La fusta es pot considerar un bon aïllant tèrmic, ja que ofereix una resistència significativa al pas 

de la quantitat de calor gràcies a una baixa conductivitat tèrmica. Els valors de la conductivitat 

tèrmica (λ) de la fusta solen estar entre 0,12 kcal/hmªC per les fustes coníferes i 0,18 kcal/hmªC 

per les fustes frondoses. 

Aquests valors de la conductivitat tèrmica són especialment baixos si els comparem amb altres 

materials per ús estructural, i són superiors en comparació amb materials amb funcions 

concretes d’aïllament. Tal com indica la següent taula 2.2, amb valors orientatius de la 

transmitància tèrmica de diferents materials de la construcció, la fusta té una conductivitat 

tèrmica 400 vegades més petita que l’acer i casi 2.000 vegades més petita que l’alumini, que 

són materials clarament conductors, també té una conductivitat tèrmica mes petita que altres 

materials com poden ser el formigó armat, el maó o la sorra, això fa que estructuralment sigui 

un material que disminueix l’efecte de ponts tèrmics en estructures i que tingui un 

comportament dimensional estable (sense grans deformabilitats) entre canvis de humitats o de 

temperatures. 

Per altre banda, si el comparem amb materials utilitzats i adequats per protegir tèrmicament un 

parament, resulta una conductivitat tèrmica alta, entre 5 i 10 vegades superior, dada que no és 

estranya ni negativa si tenim en compte que la fusta no és un material amb funció aïllant, sinó 

que forma part del conjunt d’un parament on l’encarregat de aportar resistència tèrmica són 

altres materials com la llana de roca, el poliestirè, el suro, el poliuretà o les càmeres d’aire. 
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LÍMIT SECCIÓ RESIDUAL

LÍMIT SECCIÓ EFICAÇ

ZONA CARBONITZADA

ZONA PIROLISIS
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Taula 2.2: Valors de la transmitància tèrmica de diferents materials de la construcció. 

MATERIAL AMB  

PROPIETATS ESTRUCTURALS 

CONDUCTIVITAT 

TÈRMICA ( W / M ªC ) 

MATERIALS AMB 

PROPIETATS AÏLLANTS 

CONDUCTIVITAT 

TÈRMICA ( W / M ªC ) 

Fustes massisses coníferes 0,12 Aire 0,02 

Fustes massisses frondoses 0,18 Vidre 0,8 – 1,0 

Acer 47 - 58 Tauler de fibres de fusta 0,15 – 0,18 

Alumini 210 - 235 Llana de roca 0,034 – 0,041 

Formigó armat 1,60 – 1,65 Poliestirè 0,03 

Maó ceràmic massís 0,80 - 0,90 
Suro expandit amb resines 

+/- 50 kg 
0,05 

Sorra 1,28 Poliuretà expandit 0,02 

Aquesta característica de la fusta, deriva a un comportament destacable de la fusta, com és 

la seva baixa conductivitat elèctrica, ja que és directament proporcional la baixa capacitat de 

propagar l’escalfor, amb la baixa capacitat de propagar les ones elèctriques. Per aquest motiu 

es diu que la fusta és aïllant a la corrent elèctrica. També destacar el lligam entre la baixa 

conductivitat tèrmica i el bon comportament al foc o a incendi que presenta la fusta, ja que 

precisament aquesta baixa conductivitat és que la genera un bon comportament al foc i 

encara és més accentuat ja que el carbó vegetal (la fusta cremada) encara presenta menys 

conductivitat tèrmica, sis vegades menys, i per tant un major aïllament al foc. 

Arran d’això també es comercialitzen aïllaments amb fibres de fusta formant penells rigids o 

flexibles , que cada vegada són més coneguts i utilitzats per el seu baix valor de la conductivitat 

tèrmica que sol estar al voltant de 0,036 kcal/hmªC i altres factors com la sostenibilitat, al fet de 

ser transpirable al vapor d’aigua, etc. plantant cara als aïllant més utilitzats i coneguts. 

2.3 ESPÈCIES 

Al món s’estima que hi han unes 16.000 espècies diferents de fusta, de les quals unes 2.000 

tenen un caràcter comercial, però només 150 espècies es comercialitzen a Espanya. [4] [9] 

La forma més vulgar i generalitzada de classificar les espècies de fusta és segons l’ordre de la 

seva estructura interna, en coníferes i frondoses:  

- Coníferes: espècies que provenen del ordre coniferal, existeixen unes 500 del total que es  

comercialitzen al món (25%) i 50 a Espanya (1/3 part). Són fustes coníferes els avets, pins, 

cedres, larix, arços, piceas, etc. 

- Frondoses: espècies pertanyents a la divisió de les angiospermes, unes 1.500 del total que es  

comercialitzen al món (75%) i 100 a Espanya (2/3 parts). Són fustes frondoses els roures, fajos, 

ohms, alzines, pollancres, bedolls, salzes, caobes, noguers, cirerers, etc. Aquests es poden 

subdividir en: 

- Frondoses boreals: fustes procedents d’arbres on els seu habitat es entre el Cercle 

polar Àrtic i el tròpic de Càncer. 
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- Frondosa tropical: fustes procedents d’arbres que viuen entre el tròpic de Càncer i el 

tròpic de Capricorn. 

- Frondosa austral: fustes procedents d’arbres d’entre el tròpic de Capricorn i el 

Cercle polar Atlàntic. 

En el nostre entorn les especies més habituals i utilitzades en estructures de fusta, són 

principalment els pins i els avets, tot i que també destaquen els roures, els castanyers, l’arç, la 

pollancre i els eucaliptus, gràcies a les propietats que presenten. Tot i que amb la globalització 

del planeta, cada vegada tenen més importància al mercat altres especies. 

D’espècies, com ja s’ha dit, n’hi ha moltes i hi ha molts llibres especialitzats a explicar les 

principals característiques i diferencies entre elles. Així doncs, aquest projecte revisa i aglutina la 

principal informació de les especies més usuals en el nostre entorn i més utilitzades en l’àmbit 

estructural. Per tal de portar a terme aquesta acció s’han ideat unes taules tipus amb diferents 

conceptes com, els noms utilitzats per definir l’espècie tant botànicament com comercialment, 

una imatge i la descripció de la matèria llenyosa, les seves principals propietats tant físiques 

com mecàniques, la seva disponibilitat i procedència, la durabilitat natural i la capacitat a la 

impregnació, i finalment altres consideracions destacables. 

 

Figura 2.24: Comparativa de la densitat i el mòdul d’elasticitat entre especies de fusta. 

Aquestes taules s’exposen en l’annex A.3. [8] [9] 

Per tal de sintetitzat i aglutinar la informació més rellevant d’aquestes fitxes, i a mode de 

comparatiu entre les especies, es realitza la figura 2.24 on s’ordenen i es compraren a nivell 

quantitatiu els valors de diferents característiques rellevants com la densitat i el mòdul 

d’elasticitat, sempre tenint en compte els valors mitjos dels intervals. 

L’elecció d’una espècie o altre en un projecte o per definir un element correspon a diferents 

condicionants molt diversos, que no són estrictament tècnics, com consideracions estètiques, 

durabilitat natural de l’espècie, consideracions econòmiques, o de facilitat d’obtenció de 

l’espècie al mercat, etc. 

2.4 LA PROTECCIÓ DE LA FUSTA  

La protecció de la fusta respon a un criteri de durabilitat del material exposat a una sèrie de 

factors degradants concrets en cada cas. Així que el primer que cal determinar és quins són 

aquests factors de degradació als que s’enfronta una estructura en general i cada element en 

concret.  
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Com ens mostra la figura 2.25, existeixen dos tipus d’agents degradants, els abiòtics (no vius) i 

els biòtics (vius). Els principals agents abiòtics són l’acció del Sol, la pluja, la humitat, l’atac de 

compostos químics com àlcalis, àcids i sals, així com la combustió del material. Mentre que són 

agents biòtics, l’atac d’organismes vius tant vegetals com animals, com per exemple els fongs 

cromogènics, les floridures, els fongs de putrefacció, els insectes xilòfags socials o larvaris o 

marins. [10] 

  

Figura 2.25:  Diagrama dels principals agents degradants de la fusta 

Un cop es coneixen els agents o accions que poden atacar la fusta i l’entorn o els 

condicionants externs que provoquen la seva aparició o desenvolupament, cal veure quins són 

els productes que es poden aplicar al material, així com els mètodes d’aplicació d’aquests o 

altres mètodes que de forma passiva ofereixen una protecció major que la del propi material. 

L’estructura interna de la fusta ofereix una protecció davant l’atac d’agents externs. Aquest 

concepte es coneix com a durabilitat natural de la fusta. Tota fusta en major o menor mesura 

ofereix una certa durabilitat natural. En situacions exigents com les que es troben a l’exterior, 

contacte directe amb l’aigua, sofreix variacions d’humitat, aquesta durabilitat natural segons 

l’espècie pot no ser suficient, havent d’aplicar productes o prendre altres mesures o mètodes 

de protecció. 

Els productes de protecció de la fusta més habituals sòn els productes hidrosolubles que utilitzen 

sals minerals i els productes en base a dissolvents orgànics, tot hi que també s’ofereixen altres 

productes com els protectors hidrodispersables, els protectors mixtes, productes orgànics 

naturals i, en menor mesura, els protectors naturals. Aquests tipus de productes, en els últims 

temps, han variat de forma notòria degut a la restringibilitat de productes molt utilitzats 

històricament com l’arsènic i el crom, que tot oferir un gran rendiment, han estat retirats del 

mercat basant-se en criteris de toxicitat ambiental i salubritat.  

Referent a les mesures o mètodes d’aplicació del producte, la primera consideració que s’ha 

de tenir en compte per oferir una major durabilitat a un element, són les mesures constructives 

que permet l’estructura, com per exemple aixecar els pilars del sòl, o protegir la testa de bigues 

del l’exterior, etc. millorant la durabilitat d’una forma passiva. Tot i que habitualment aquestes 
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mesures per si soles, no són suficients per garantir una durabilitat adequada, sí que minoren 

l’exposició del element, encara que aquest necessiti una protecció superior per altres 

condicionants, és molt aconsellable tenir en compte aquestes mesures passives, ja que 

simplement dissenyant correctament l’estructura es millora substancialment la seva durabilitat. 

Per el que fa als mètodes d’aplicació dels productes de protecció existeixen diferents 

metodologies senzilles de caràcter manual com el pinzellat i la polvorització, i altres sistemes 

que requereixen maquinària específica, com les immersions breus o prolongades, sistemes de 

tractament a pressió com és l’autoclau, ja sigui de cèl·lula plena, buida o doble buit, i 

recentment també ha sorgit el termo – tractament, consistent en aplicar temperatura 

provocant una sèrie de canvis químics a l’estructura interna de la fusta.  

Tota aquesta informació es troba exposada més àmpliament en l’annex A.4, on s’exposen els 

principals agents degradants i els productes i mètodes de protecció detalladament. També 

s’exposen les diferents classes de risc, amb exemples i fotografies, i la principal informació 

abstreta del CTE per definir la necessitat de producte o no, i quin producte aplicar i segons quin 

mètode, alhora de dissenyar o portar a terme un projecte amb fusta. [10] 

2.5 PRODUCTES PER A ÚS ESTRUCTURAL  

Tot i que fins ara s’ha parlat de fusta de forma genèrica, el procés d’industrialització d’aquesta 

en un producte fa que es puguin definir diferències substancials en quant a resistències 

estructurals i altres propietats mecàniques i físiques pròpies de la fusta, anteriorment descrites, 

segons el producte generat.  

Els principals productes per a ús estructural en el món de la fusta, són la fusta en tronc, la fusta 

serrada estructural, la fusta empalmada estructural, la fusta laminada encolada, la fusta 

microlaminada, els perfils de fusta reconstruïda i els panells contralaminats, així com altres 

productes com són els diferents taulers que també es poden considerar per un ús estructural, 

com per exemple els taulers de fusta massissa, els taulers contraxapats, els taulers de partícules, 

els taulers de partícules orientades, els taules de fibres i els taulers de partícules amb ciment, 

entre altres. 

En l’annex A.5., s’exposa un major anàlisis i explicació de cada un d’aquest productes 

nombrats, amb les seves principals característiques de nivell tècnic, juntament amb imatges per 

facilitar i exemplificar la seva comprensió. [2] 

A mode de resum i aglutinament de les principals idees s’ha dissenyat la taula 2.3 amb els 

conceptes de la forma geomètrica, seccions i llargades habituals dins el mercat, l’estètica que 

ofereix el producte i les seves principals utilitats en l’àmbit estructurals. La taula anomena els 

principals productes deixant a part la fusta reconstruïda, ja que la informació que es té 

d’aquesta és minsa ja que és un producte innovador al mercat i encara es força desconegut. 

Tal com mostra la taula 2.3, la fusta en tronc és l’element més primari en quant a 

manufacturació industrial dels productes amb fusta, ja que pràcticament és el tronc de l’arbre 

amb forma cònica i sense l’escorça perimetral, tenint unes limitacions importants en quant a 

seccions i llargades, i presentant una forma circular que per treballar a flexió no es gens 

adequada, sent més habitual utilitzar aquest producte per treballar a compressió paral·lela a 

les fibres. 

Seguidament es troba la fusta serrada estructural que ja ofereix unes seccions més quadrades, 

les quals són extretes de la secció circular cònica del tronc, cosa que ofereix seccions petites i 

limitacions en quant a llargades i dimensions de dita secció, provocant així la seva utilització per 

qualsevol funció estructural de poca envergadura, així com per gran varietat d’elements. 
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L’augment de la industrialització i la tecnologia de la fusta porta a elaborar productes amb 

majors prestacions que la fusta massissa extreta directament de l’arbre, així que per erradicar la 

limitació de llargada s’idea empalmar les seccions de fusta mitjançant diversos sistemes. 

Actualment això s’aconsegueix, amb la unió finger - joint, amb la qual s’obtenen llargades 

majors i s’aconsegueix eliminar imperfeccions puntuals en un tram concret de la secció, 

augmentant així la seva fiabilitat al comportament mecànic, amb aquesta idea apareix la fusta 

empalmada, també coneguda com KVH. Per eliminar la limitació de secció, es crea la fusta 

serrada encolada, consistent a encolar dues o varies lames resultant seccions més importants i 

de forma més rectangular, donant lloc a la millor geometria per treballar a flexió i permetent 

així una capacitat major de càrregues. 

Amb la unió de les virtuts de la fusta empalmada i la fusta encolada, es troba la fusta laminada 

encolada, la fusta que actualment s’utilitza en majors ocasions, ja que ofereix la solució a la 

gran majoria de requeriments en estructures importants i d’una certa rellevància. Consistent en 

empalmar longitudinalment i encolar transversalment lames de fusta massissa serrada 

estructural, generalment de 20 o 40 mm de gruix,  permet l’eliminació d’imperfeccions com 

nusos, esquerdes, clivelles, etc. presentant una estètica de major homogeneïtat i augmentant 

la fiabilitat en el seu comportament mecànic, permeten així la minoració del seu coeficient de 

seguretat estructural. 

En la línea de la fusta laminada encolada, es troba la fusta microlaminada consistent en 

encolar lames de 3 mm de gruix, oferint així unes majors prestacions resistents, molt interessant 

en grans llums i grans càrregues, sobretot per optar per seccions més petites que la fusta 

laminada encolada i amb un pes propi menor. 

Per acabar s’exposen els panells contralaminats, consistents en encolar diferents panells de 

fusta entre si per les cares amb les fibres de dos capes adjacents orientades 

perpendicularment, formant panells que milloren substancialment la anisotropia de la fusta. Tot i 

ser un producte força conegut en Europa, aquí tot justs s’està començant a utilitzar, de 

moment amb unes grates experiències. 

La taula 2.3, mostra a mode de resum les principals característiques dels diferents tipus de fusta 

que existeix, sent aquest els principals paràmetres per l’elecció d’un o altre producte per una 

estructura concreta. 

Aquests doncs, són els principals productes de fusta per a ús estructural que es pot trobar al 

mercat, tot i que els més utilitzats són la fusta laminada encolada i la fusta serrada estructural, 

que es mostren en la següent figura 2.26. 

                        

Figura 2.26: Imatge d’una fusta serrada i d’una fusta laminada encolada.  
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Taula 2.3: Principals característiques dels productes de fusta per a ús estructural. 

Producte de 

fusta 
Forma 

Seccions i llargades 

habituals 
Estètica Principals utilitats 

Fusta en tronc Lineal i circular. 

Bigues amb diàmetres 

inferiors a 200mm i 

llargades inferiors a 6m. 

Rústica 

Tanques, pilots, pals 

d’enllumenat, equipaments 

de jardins. 

Fusta serrada 

estructural 
Lineal i quadrada. 

Bigues rectes, de 

seccions petites i de 

llargades inferiors a 6m. 

Rústica 

Estructures petites de poca 

envergadura, amb molta 

varietat. 

Fusta 

empalmada  
Lineal i quadrada. 

Bigues rectes, de 

seccions petites i de 

llargades entre 12  i 

13,5m. 

Rústica 

Estructures mitjanes i certa 

envergadura, com pilars, 

bigues, encavallades, etc. 

Fusta serrada 

encolada 

Lineal i 

rectangular. 

Bigues rectes, de 

seccions mitjanes i de 

llargades inferiors a 6m. 

Lineal 

Estructures grans de certa 

envergadura, amb gran 

varietat. 

Fusta laminada 

encolada 

Lineal i 

rectangular. 

Bigues rectes o 

variables, de seccions 

grans i de llargades 

entre 12  i 13,5m o 

superiors. 

Lineal 

Estructures importants i 

d’envergadura, com pòrtics, 

grans encavallades, bigues 

amb càrregues importants, 

etc. 

Fusta 

microlaminada 

Lineal i 

rectangular. 

Bigues rectes o 

variables, de seccions 

grans i de llargades 

entre 12  i 13,5m o 

superiors. 

Lineal 

Estructures importants i 

d’envergadura, amb gran 

concentració de càrregues. 

Panells 

contralaminats 
Superficial 

Gruix entre 80 i 240mm 

i llargades de 15 a 

25m. 

 

Estructures superficials com 

murs, parets de càrrega, 

forjats, cobertes, etc. 
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3. LES ESTRUCTURES DE FUSTA 

En el nostre entorn, hi ha multitud d’estructures fabricades amb fusta de tot tipus. Són algunes 

de les més freqüents les pèrgoles, porxos, coberts, passarel·les, etc. i d’altres que cada dia ho 

són una mica més com les cobertes d’habitatges, poliesportius, naus industrials, etc. Per últim, 

també és més habitual cada vegada trobar edificis singulars amb estructura de fusta, com és el 

cas de la coberta del museu juràssic d’Astúries mostrat en la figura 3.1, que recrea un peu de 

dinosaure mitjançant una sèrie de pòrtic corbats i corretges entre sí. 

       

Figura 3.1: Coberta del museu juràssic d’Astúries 

Aquest tipus d’estructures plantegen en el seu disseny i elaboració un gran repte a nivell tècnic, 

així que per compendre bé les estructures de fusta, cal conèixer perfectament el material i 

estudiar el seu comportament com elements que formen part d’una estructura a través dels 

diferents sistemes estructurals que ofereix la fusta, així com també es necessari estudiar les seves 

unions per garantir la unitat del conjunt de l’estructura.  

3.1 SISTEMES ESTRUCTURALS 

Els sistemes exposats seguidament són genèricament els que més s’acostumen a utilitzar, però 

això no significa que no es poden trobar altres sistemes mixtes, a cavall entre dos sistemes o en 

una part de l’obra un sistema i en una altre part un altre sistema estructural. Es pot resoldre 

l’estructura amb sistemes estructurals que utilitzen fusta i un altre material amb finalitats 

estructurals com el formigó o l’acer, augmentant doncs encara més el ventall de solucions. La 

varietat i els condicionants concrets de cada obra a resoldre, desemboca amb multituds de 

solucions possibles.  

Els sistemes estructurals exposats són el d’estructura lleugera, el sistema d’estructura pesada, el 

sistema estructural amb panells contralaminats i els murs de troncs o blocs. Cada un d’aquests 

presenta una sèrie de característiques i avantatges o desavantatges concrets, així que 

seguidament s’exposen les principals propietats que els defineixen. [2] 

Les estructures lleugeres consisteixen en una construcció formada per una sèrie de conjunts que 

treballen solidàriament per resistir les càrregues i que es traven entre si. Aquests conjunts estan 

formats normalment per una estructura principal amb fusta de petites seccions i amb poca 

separació entre elles i una estructura secundaria de tancament que trava el conjunt, com 

taulers o taula encadellada que individualment no tenen molta resistència però com a conjunt 

formen un element resistent. (Figura 3.2) 

El sistema que es basa en l’estructura en diafragma format per l’estructura interna de fusta, 

com travessers, muntants, biguetes, etc. i el confinament dels taulers. La solució que ofereix el 

sistema al vinclament és utilitzar altres conjunts com elements de trava. 
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Figura 3.2: Imatge d’una estructura lleugera tipus. 

Les seves propietats més destacables són les següents: 

- Limitació del propi sistema en quan a grans càrregues i grans llums a superar. 

- Format normalment per fusta massissa serrada estructural, al utilitzar seccions petites i sense 

llargades excessives, típicament sense polir, al no anat vist i que ofereix un preu de cost 

acceptable. 

- Permet la resolució d’una estructura amb el mateix sistema, ja que és funcional tant en 

elements horitzontals com verticals. Així com que ofereix la possibilitat d’utilitzar l’interior del 

diafragma per altres usos, com la instal·lació de l’aïllant tèrmic, el pas d’instal·lacions, etc. 

- Permet el muntatge dels conjunts a taller amb una bona previsió, creant conjunts 

autoportants que posteriorment a l’obra s’hauran d’unir entre ells formant l’estructura, 

oferint menors temps de muntatge a l’obra. 

- Gran quantitat de petites unions al estar format per un alt nombre d’elements, motiu que 

augmenta la feina de fabricació. 

- Respecte al preu, el sistema ofereix aspectes que abarateixen costos com el fet d’utilitzar 

fusta massissa sense polir, el muntatge parcial a taller i petits elements per unions, però 

l’estalvi de material no sol quedar compensat per l’excés de feina a preparar tots els 

elements, realitzar el muntatge a taller i el posterior muntatge a obra, ja que actualment la 

mà d’obra es molt més cara que el material. 

Per altre banda, el sistema d’estructura pesada consisteix amb resoldre l’estructura amb pocs 

elements lineals estructurals però de seccions importants, d’un cert volum, creant així un conjunt 

rígid que es sol deixar a la vista i on el pes propi de l’estructura és més alt, d’aquí el nom, però 

tot i això es considera una estructura lleugera respecte a altres estructures de materials 

típicament utilitzats en funcions estructurals, com l’acer o el formigó.  

  

Figura 3.3: Imatges d’estructures pesades. 
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Com es pot observar en la figura 3.3, els trets característics particulars d’aquest sistema són els 

següents: 

- El sistema permet resoldre estructures amb càrregues importants i llums destacables, sent un 

sistema excel·lent per resoldre estructures d’aquesta tipologia. 

- Els productes ideals en aquet sistema són la fusta laminada empalmada i la fusta 

microlaminada, ja que ofereixen elements de seccions grans i de gran llargada. 

- Al estar compost per elements lineals, és necessari i imprescindible col·locar elements 

superficials de tancament. És habitual realitzar els tancaments amb elements de fusta o 

d’altres materials, mantenint al màxim la lleugeresa del conjunt. 

- El sistema esta típicament compost per elements primaris i elements secundaris. Els elements 

primaris són de menor secció i són els encarregats de transmetre les càrregues del 

tancament a l’estructura secundària, mentre que els elements secundaris són els 

encarregats d’absorbir aquestes càrregues i transmetre-les a la fonamentació, necessitant 

seccions de major dimensió. 

- Al estar formada per pocs elements, es redueix el nombre d’unions, però aquestes unions 

han de resistir grans càrregues i s’hauran d’estudiar i solucionar adequadament, adquirint 

una importància rellevant dins al sistema. 

- Rapidesa de muntatge gràcies al menor nombre d’unions i al menor nombre d’elements, 

així com la possibilitat de realitzar mecanitzats i talls a mida a taller, abaratint costos. 

Com mostra la figura 3.4, per el que fa a l’estructura de panells contralaminats consisteix en una 

estructura en massa o massissa mitjançant la utilització únicament d’un producte comercial, el 

panell contralaminat, oferint un element superficial. És un sistema que actualment comença a 

agafar rellevància en el mercat i els projectes, ja que fins l’actualitat no ha estat molt utilitzat ni 

conegut, però que cada dia s’utilitza més per resoldre estructures.  

       

Figura 3.4: Imatge d’una estructura amb panells contralaminats. [12] 

Les seves característiques principals són: 

- És un sistema que teòricament ofereix una funció estructural i que posteriorment ha de ser 

revestit per un acabat, tot i que també existeix la possibilitat d’utilitzar el sistema estructural 

com a acabat. 

- Permet prefabricar els panells amb les obertures i ranures necessàries i previstes per la seva 

posterior unió, directament a taller, amb alguna màquina de control numèric o 

manualment, deixant només per realitzar a l’obra la unió dels diferents panells, donant lloc 

així a un muntatge molt ràpid. 

- El sistema es pot utilitzar per resoldre la globalitat d’una estructura, ja que tant funciona en 

paraments verticals com en parament horitzontals. 
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- Necessitat de muntadors especialitzats o relacionats amb aquest sistema estructural, cosa 

que pot presentar certa dificultat ja que el producte i el sistema encara són força nous. 

Finalment, exposar el sistema de mur de troncs o blocs que es basa en la construcció d’un mur 

mitjançant elements lineals de fusta de secció rectangular o circular típicament en posició 

horitzontal, per tal d’aconseguir un mur estructural que resisteixi càrregues verticals importants. 

- És un sistema que utilitza la fusta en massa, s’utilitza fusta massissa serrada, ja que el seu cost 

es menor. Provoca grans gruixos de parets i consumeix un cúbic de fusta molt elevat. 

- Aquest sistema és majoritàriament utilitzat per resoldre murs de càrrega verticals, tot i que no 

sigui conceptualment impossible resoldre forjats o cobertes, no és el sistema més adequat 

per fer-ho. 

- És un sistema molt primari, i no explota adequadament les propietats mecàniques de la 

fusta. Ja que fa treballar la fusta a compressió en la direcció perpendicular a les fibres, on el 

seu rendiment és molt inferior respecte la direcció paral·lela. 

- Ofereix una estètica a l’estructura o edificació molt rústica. Fet per el qual sovint 

interiorment es revesteix. 

- No és molt utilitzat avui en dia, segurament per tots aquest motius nombrats. 

 

Figura 3.5: Imatge d’una casa construïda amb mur de troncs. [13] 

Un cop exposats les propietats característiques de cadascun dels sistemes, s’obté una idea 

general de les diferències entre ells així com la base de l’elecció entre un sistema o altre en 

cada estructura concreta. 

Per obtenir major informació i més concreta sobre els diferents sistemes estructurals, l’annex B.1 

desenvolupa aquesta explicació. 

3.2 UNIONS D’ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Tai i com s’ha exposat en l’apartat anterior 3.1, les estructures de fusta estan constituïdes per la 

unió de diferents elements formant un conjunt, així que les unions entre elements és un punt 

clau i que val la pena estudiar per garantir la qualitat del conjunt. Les unions solen ser punts 

dèbils de l’estructura, i en moltes ocasions és el punt per on col·lapse, per falta de resistència, 

d’un mal disseny o mal dimensionat, o també per una incorrecte execució a obra, i moltes 

vegades per falta de detall en el projecte. 
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En general, el cost de les unions pot suposar, tenint en compte el cost del propi element de 

connexió i les mecanitzacions necessàries per la seva instal·lació, entre el 10% i el 15% del cost 

total de l’estructura, un altre motiu per el qual val la pena estudiar amb detall les unions. 

Des del punt de vista teòric, les unions es classifiquen en tres tipologies, les unions adhesives, les 

unions mecanitzades i les unions mecàniques. Les unions adhesives són aquelles que utilitzen 

algun tipus d’adhesiu o cola per garantir la fixació. Mentre que les unions mecanitzades (també 

conegudes o anomenades tradicionals) són aquelles que garanteixen la continuïtat estructural 

de dues peces mitjançant la realització d’algun tipus de mecanitzat entre elles, existeixen tres 

tipus d’unions mecanitzades: els encaixos, els enllaços i els acoplaments. Finalment, les unions 

mecàniques són aquelles que uneixen dos elements mitjançant algun altre element 

normalment metàl·lic, presentant gran diversitat i opcions concretes segons la casuística de 

cada unió, es poden dividir en tres tipologies: els elements tipus clavilles (claus, grapes, perns, 

passadors i cargols), les elements superficials (anells i plaques) i els ferratges (estreps, escaires i 

recolzaments de pilars) ja siguin normalitzats o fets a mida. 

A nivell pràctic, la classificació dels tipus d’unions, per resoldre una unió dins una estructura, és 

complexa ja que es sol resoldre emprant una barreja dels diferents sistemes anteriorment 

esmentats, donant lloc així a unions de gran resistència i que posseeixen els avantatges de 

cadascun dels sistemes, ja que col·laboren entre ells. Les solucions possibles i vàlides per tal de 

resoldre una trobada entre elements de fusta és molt variada, tant com la imaginació del 

dissenyador, però si és cert que hi ha alguns conceptes estructurals bàsics alhora d’aconseguir 

una solució correcte. 

Les unions adhesives, són unions que utilitzen algun producte adhesiu o coles per assegurar la 

fixació. Són unions que es veuen molt afectades alhora de la seva aplicació per condicionants 

ambiental, com la humitat o la temperatura, i per garantir el seu poder de fixació és 

imprescindible controlar les condicions ambientals en que s’aplica el producte, motiu per el 

qual són unions molt utilitzades en produccions en sèrie o en fase de fabricació d’un producte, 

com és el cas de la fusta laminada encolada, però poc viables i utilitzades en obra. Aquets 

tipus d’unions, tenen una elevada resistència i rigidesa, ja que sota l’afectació creixent de 

càrregues la seva deformabilitat és mínima i creix molt lentament, fins a arribar a la ruptura de 

forma fràgil. Aquestes característiques juntament amb la durabilitat dispar entre tipus d’adhesius 

davant el clima exposat, provoca que la seva utilització a obra siguin per realitzar reforços 

d’unions amb algun altre sistema, per així també aprofitar els mínims desplaçaments al entrar 

en càrrega. 

Les unions mecanitzades són unions fusta amb fusta realitzades mitjançant algun tipus de buidat 

a l’element receptor i donant la forma inversa o de mascle al element que transmet la càrrega 

perquè encaixin entre ells i així assegurar la fixació. Aquests tipus d’unions són també 

conegudes com unions tradicionals, ja que estaven basades en l’experiència del artesà i es 

realitzaven amb un procés meticulós i lent. Actualment però, aquest tipus d’unions gràcies a 

l’avanç de la tecnologia, es realitzen amb maquinària de control numèric, minimitzant molt el 

temps de realització i augmentant l’exactitud de la producció, generant així també eines de 

dibuix específiques que permeten passar ràpidament la informació dibuixada a ordres de 

producció de la màquina de control numèric, com el Cadwork. 

Hi ha una gran diversitat de tipus d’unions mecanitzades, les més conegudes i utilitzades a 

tracció són els encaixos en forma de cua d’oreneta o codornella (cola de milano) i els enllaços 

amb llamp de Júpiter, mentre que a compressió es troba l’encaix de barbeta i rebaix i l’encaix 

o enllaç de caixa i espiga. En la figura 3.6. es mostren tres imatges, que ordenadament 

corresponen a l’encaix de caixa i espiga, l’encaix de la cua d’oreneta i l’encaix de barbeta i 

rebaix. 
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Figura 3.6: Imatge d’unions mecanitzades. 

En general, les unions mecanitzades, estan pensades principalment per resistir esforços en un 

sentit concret, tot i que també poden aportar resistència en altres sentits. Tot i això, sempre hi ha 

com a mínim un sentit que no resisteixen el més mínim esforç, aquest és el sentit de muntatge 

de la unió, aleshores és habitual col·locar algun tipus d’element metàl·lic per garantir el no 

desmuntatge de la unió en una possible acció en dit sentit o sentits. Aquest element accessori 

pròpiament no aporta resistència a la unió, ja que l’esforç principal és en la direcció més 

resistent de la pròpia mecanització, tenint com a única funció mantenir els elements en el seu 

lloc perquè treballi la fusta. 

 

Figura 3.7:  Diagrama dels diferents tipus d’unions mecàniques 

Les unions mecàniques són unions que aporten la resistència mitjançant algun tipus d’element 

extern, típicament metàl·lic. La durabilitat de la unió depèn totalment de la durabilitat del 

material metàl·lic que garanteix la unió i del guix d’aquet element, sent aquest un aspecte molt 

important, tot i que també depèn de l’ambient en el que es troba la unió. Aquestes unions en 

molt casos són també usades per el reforç o com a centrador en unions adhesives i 

mecanitzades. La gran utilització d’aquest elements ha provocat que el propi mercat generés 

la fabricació estandarditzada de pràcticament tots els productes necessaris i possibles, 

UNIONS MECÀNIQUES 

TIPUS CLAVILLA 

CLAUS O PUNTES 

GRAPES 

PERNS 

PASSADORS 

CARGOLS O TIRAFONS 

TIPUS SUPERFICIAL 
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ANELLS DENTATS 

PLAQUES 
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TIPUS FERRATGE 

ESTREPS 

ESCAIRES 

RECOLZAMENTPILAR 
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provocant també la necessitat de garantir un valor concret de resistència de l’element, gràcies 

a assajos fets per el propi fabricant. [14] 

Tal i com ens mostra l’anterior figura 3.7, hi ha diferents tipus d’unions mecàniques, totes molt 

conegudes i utilitzades i fabricades amb diversitat segons els fabricants. Es poden dividir en tres 

tipus segons la forma de treball que tenen, en tipus clavilla, que treballen de forma lineal, tipus 

superficials, i tipus ferratge, treballant de forma tridimensional. La figura 3.8, mostra en imatge 

tres unions mecàniques que ordenadament corresponen a uns perns de tipus clavilla, uns anells 

dentats de tipus superficial, i uns escaires de tipus ferratge. 

                 

Figura 3.8:  Imatge d’unions mecàniques. 

Aquestes tipologies d’unions poden ser complementàries també entre sí, per exemple, per unir 

un ferratge o una placa no dentada als elements de fusta s’utilitzen elements tipus clavilla com 

puntes, tirafons o perns. 

Afegir que el mercat, hi ha una gran varietat de ferratges que cobreixen la gran majoria de 

necessitats, però també és habitual que per realitzar unions molt concretes aquests ferratges es 

produeixin a mida per a la ocasió. 
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4. BASES DE CÀLCUL 

4.1 ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 

Les accions que s’aplicaran sobre l’edificació són independents del material de l’estructura, així 

que aquest capítol es comú en tots els càlculs estructurals. [15] 

ACCIONS PERMANENTS. PES PROPI (G) 

Per tal de poder realitzar un càlcul adequat, s’ha de tenir en compte el propi pes del element 

que es dimensiona, així com la seva direcció i sentit respecte l’element.  

Al realitzar el dimensionat no coneixem la dimensió de l’element i per tant no coneixem el seu 

pes propi, per aquest motiu es realitza una estimació del valor, per posteriorment una vegada 

es disposa d’una secció i d’un pes propi real, efectuar la comprovació de l’element. 

Per definir la densitat de la fusta de l’element, s’haurà de tenir en compte els valors de les 

densitats segons la taula E.3 de l'annex E del codi tècnic de l'edificació SE-AE [15] o bé conèixer 

la densitat real de l’element estudiat mitjançant algun tipus d’assaig o definit per el fabricant. 

ACCIONS PERMANENTS. CÀRREGUES MORTES  

Es consideren càrregues mortes aquelles que estan sol·licitant a l’estructura de forma 

permanent sense aportar una resistència estructural, típicament els pesos propis dels elements 

de tancament. 

Es poden realitzar els càlculs coneixent exactament els materials de tancament i considerant els 

pesos propis concrets segons el fabricant de cada material, o bé realitzant una estimació 

segons els valors definits en la taula C.2 de l’annex C del SE-AE del CTE [15]. Posteriorment 

s’hauran de validar aquest valors estimats. 

ACCIONS VARIABLES. SOBRECÀRREGA D’ÚS  

S’entén per sobrecàrrega d’ús tota càrrega que pot gravitar sobre l’edificació per raons d’ús, 

referent a persones, mobiliari, etc. Generalment es considera una càrrega uniformement 

repartida (kN/m2) o per comprovacions locals una càrrega puntual concentrada (kN) 

Per el càlcul de les accions variables referent a la sobrecàrrega d’ús es consideren els valor 

segons taula 3.1 “Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso” del DB SE-AE del codi 

tècnic de l'edificació [15], tenint en compte l’ús concret de l’estructura a dimensionar.  

ACCIONS VARIABLES. SOBRECÀRREGA DE VENT 

La sobrecàrrega de vent (q e), ve definida segons el CTE en l’apartat 3.3 del DB SE-AE [15], com 

una acció perpendicular a la superfície de cada punt exposat mitjançant la següent expressió: 

q e = q b · c e· c p 

q b és la pressió dinàmica del vent, definida segons l’annex D mitjançant l’expressió q b = 0,5 · δ· v2 b, 

segons la zona on es troba la localitat en el mapa zonal.  

c e  és el coeficient d’exposició, definit segons el grau d’aspresa del entorn i de l’alçada del punt 

considerat. Es defineix en l’apartat 3.3.3 Coeficient d’exposició del DB SE-AE del CTE [15]. 

c p  és el coeficient eòlic o de pressió, definit segons la forma i l’orientació de la superfície respecte al 

vent. Es defineix en l’annex D.3 del DB SE-AE del CTE [15]. 
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ACCIONS VARIABLES. ACCIONS TÈRMIQUES 

Les accions tèrmiques es defineixen en l’apartat 3.4 del DB SE-AE del codi tècnic de l’edificació 

[15]. 

En el càlcul d’estructures de fusta, no es consideren ja que no tenen una rellevància important, 

degut a les insignificants contraccions i dilatacions provocades per els canvis de temperatura 

ambiental que pateix la fusta. 

ACCIONS VARIABLES. SOBRECÀRREGA DE NEU 

La sobrecàrrega de neu (q n), segons l’apartat 3.5 del DB SE-AE del codi tècnic de l’edificació, 

[15] es defineix mitjançant la fórmula: 

q n = µ · S k 

µ  és el coeficient de forma de la coberta.  

S k  és el valor característic de la càrrega de neu definit per l’annex E [15].  

ACCIONS ACCIDENTALS. SISMES 

No es tenen en consideració per efectuar el càlcul estructural degut als valors relativament 

petits d’activitat sísmica del territori espanyol. 

ACCIONS ACCIDENTALS. INCENDI 

Les accions degudes a l’agressió tèrmica en cas d’incendi es defineixen segons el DB-SI del codi 

tècnic de l’edificació. [16] 

ACCIONS ACCIDENTALS. IMPACTE 

Son accions sobre l’edificació causades per el impacte d’una massa.  

4.2 FACTORS DE CORRECCIÓ I COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Principalment hi ha sis factors o coeficients definits en el CTE, que s’apliquen a les propietat 

resistents de la fusta, són el coeficient de seguretat (ɣM), el factor de modificació (kmod), el factor 

d’alçada (kh), el factor de volum (kvol), el factor de longitud  (kL)  i el factor de càrrega 

compartida (ksys). [17] 

Primerament, com tot material estructural, per definir les propietats de càlcul o resistències de 

càlcul, es divideix la seva capacitat de càrrega característica o valors característics de les 

propietats del material per un coeficient parcial de seguretat, que limita els valors de càlcul 

respecte els característics. Aquest coeficient és inversament proporcional a la certesa o 

confiança que transmet el material, segons el tipus de fusta, i en la situació de càlcul que es 

defineix. 

Així que per situacions extraordinàries el ɣM és del valor de la unitat, mentre que per situacions 

persistents i transitòries el coeficient de seguretat depèn del tipus de fusta sent 1,30 per la fusta 

massissa, per taulers de fibres i taulers de partícules, i en les unions sent 1,25 per la fusta 

laminada encolada i plaques clau, i sent 1,20 per fusta microlaminada, taulers contraxapats i 

taulers d’encenalls orientades. Aquests valors s’obtenen de la taula 2.3 del DB-SE-M del CTE [17]. 
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L’altre factor de correcció en el càlcul estructural amb fusta és el factor de modificació, kmod, 

que és directament proporcional als valors i resistències característiques. Aquest valor es troba 

definit per la taula 2.4 del DB-SE-M [17], depenent de tres condicionant, la classe de servei que 

es troba l’element, el material o tipus de fusta, i de duració de les càrregues aplicades, sempre 

considerant l’acció de més curta duració. 

Per situacions d’incendi, aquest coeficient pren el valor de la unitat, tal com es defineix en el 

DB-Si-Annex E.2.1.c) del CTE [16]. 

Respecte el factor d’alçada, kh, aquest es defineix mitjançant les següents fórmules segons  el 

tipus de fusta i depenent del cantell a flexió o de la major dimensió de la secció a tracció “h”, 

sempre aplicant-se en seccions rectangulars. 

kh = (150 / h) 0,2  ≤  1,3 per fusta massissa i h < 150mm. Afectant solament als valors 

característics f m,k i f t,0,k 

kh = (600 / h) 0,1  ≤  1,1 per fusta laminada encolada i h < 600mm. Afectant solament als 

valors característics f m,g,k i f t,0,g,k 

kh = (300 / h) s  ≤  1,2 per fusta microlaminada i h ≠ 300mm. On “s” és un valor definit per 

el fabricant d’acord amb la normativa UNE EN 14374. Afectant 

solament al valor característic f m,k. 

El quart factor de correcció de la resistència és el factor de volum, kvol, que s’aplica en la fusta 

laminada encolada, afectant solament al valor característic f m,k, i sempre hi quant el volum de 

la zona de comprovació sigui superior a 0,01 m3, amb la fórmula següent: 

Kvol = (0,01 / V) 0,2   

Aquests dos factors de correcció, kh i kvol, es poden veure definits també segons la taula 2.1 del 

DB-SE-M del CTE [17]. 

El cinquè factor de correcció és el factor de longitud, kL, que s’aplica en la fusta microlaminada 

sotmès a tracció paral·lela, afectant solament al valor característic f t,0,k, sempre i quant la 

longitud difereixi de 3.000mm, amb la següent formula on “L” és la longitud de l’element i “S” un 

valor definit per el fabricant: 

KL = (3000 / L) s / 2  ≤  1,1  

Finalment, el sisè factor de correcció de resistència, afecta a elements estructurals a flexió que 

transversalment estan connectats amb un sistema continu de distribució, podent multiplicar les 

seves propietats mecàniques per el factor de càrrega compartida, K sys. Sempre que dit sistema 

de distribució transmeti un element a un altre, com és el cas de la fusta emmetxada, aquest 

valor es pot considerar 1,1, mentre que en altres casos com pisos de lloses massisses de fusta 

laminada aquest valor el defineix la taula 2.1 del DB-SE-M del CTE [17]. 

Així doncs, per aconseguir els valors de càlcul de les diferents propietats del material i de les 

unions, s’aplica la següent formula: 

            
   
   

                         

X d valor de càlcul de la propietat del material 
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X k valor característic de la propietat del material 

Òbviament hi han factors que només s’aplicaran en algunes propietats concretes del material, 

tal i com es defineix en l’explicació de cada un dels factors, prenent el valor de la unitat en les 

altres propietats calculades.  

4.3 ESTATS LÍMITS ÚLTIMS (ELU) 

Els estats límits últims són aquelles situacions estructurals que de ser superades són un perill per 

l’estabilitat i la resistència de l’estructura, podent provocar el col·lapse estructural total o parcial 

de l’edifici i per tant danys a les persones. Hi ha dos estats límits últims que s’han de considerar, 

els deguts a la pèrdua de l’estabilitat i els corresponents al trencament per resistència dels 

elements estructurals o unions entre aquests. [18] [17] 

Respecte a l’estabilitat del conjunt de l’edifici o del conjunt d’elements estructurals, s’ha de 

verificar la següent condició, en totes les situacions de dimensionat pertinents. 

E d,dst  ≤  E d,std 

E d,dst Valor de càlcul dels efectes de les accions  desestabilitzadores. 

E d,std  Valor de càlcul dels efectes de les accions  estabilitzadores. 

Mentre que respecte a la resistència d’una estructura portant, un conjunt estructural, una 

secció o un punt d’unió d’aquests, s’ha de verificar, en totes les situacions de dimensionat 

pertinents i en totes les propietats, la següent condició. 

E d  ≤  R d 

E d Valor de càlcul dels efectes de les accions   

R d  Valor de càlcul de la resistència dels materials. 

Per comprovar el compliment d’aquestes dues condicions, resistència i estabilitat, s’han 

d’estudiar les diferents situacions de dimensionat que es defineixen en el CTE. Aquestes 

situacions respecte els estats límits últims són, la situació persistent o transitòria, la situació 

extraordinària i la situació extraordinària de sisme. Per definir aquestes situacions és necessari la 

consulta dels coeficients parcials de seguretat segons la naturalesa de l’acció (ɣ) i els 

coeficients de simultaneïtat (Ψ0, Ψ1 i Ψ2), definits en les taules 4.1 i 4.2 del CTE DB SE. 

La situació persistent o transitòria es determina amb l’expressió que es mostra a continuació, 

segons la següent combinació d’accions. 

            

    

                                     

    

 

G k Valor característic de l’acció permanent 

P  Valor característic de l’acció de pretensat 

Q k  Valor característic de l’acció variable 

ɣ  Coeficients parcials de seguretat segons la naturalesa de l’acció 

Ψ Coeficient de simultaneïtat 
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La situació extraordinària es determina segons la combinació de les accions en la següent 

expressió. 

            

    

                                                

    

 

A d Valor de càlcul d’una acció accidental qualsevol. 

Finalment, la situació extraordinària de sisme es determina segons la següent expressió. 

       

    

                      

    

 

Finalment, per realitzar la comprovació d’un element dins d’una estructura, s’ha de complir 

aquests requisits segons els diferents esforços que l’afecten. Per definir les formulacions 

concretes a complir segons els esforços, s’ha de consultar el CTE DB SE-M apartat 6 [17], on 

s’exposen en diferents punts les condicions a verificar segons si l’esforç és de compressió, 

tracció, flexió, etc.  

En aquest apartat no es creu necessari exposar cada condició concreta, ja que consisteix 

purament en el compliment del CTE [17]. Més endavant, en l’apartat 5.2.4.  en la comprovació 

del elements de fusta del cas pràctic, es pot consultar l’aplicació d’aquestes condicions. 

4.4 ESTATS LÍMITS DE SERVEI (ELS) 

Els estats límits de servei són aquelles situacions estructurals que de ser superades afecten el 

funcionament normal de l’estructura, poden tenir caràcter reversible o irreversible, com per 

exemple són les deformacions per fletxa d’un element, els assentaments, els desploms i les 

vibracions [18]. 

Respecte a les deformacions d’un element o d’un conjunt d’elements estructurals, aquests 

poden afectar la integritat dels elements constructius, el confort del usuari i l’aparença en obra, 

així que segons aquest tres conceptes s’hauran de comprovar i limitar aquestes deformacions. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius, s’han de comprovar les limitacions 

de fletxa i desplaçaments horitzontals definides per el CTE DB SE 4.3.3 deformacions [18], per 

qualsevol combinació d’accions característica i considerant només les deformacions que es 

produeixen després de la posta en obra del element. 

Quan es considera el confort del usuari s’han de comprovar les limitacions anteriors, per 

qualsevol combinació d’accions característica considerant només les accions de curta 

duració. 

Mentre que, quan es considera l’aparença en obra s’han de comprovar les limitacions 

anteriors, per qualsevol combinació d’accions quasi permanents considerant totes les accions. 

Aquestes combinacions d’accions esmentades es defineixen mitjançant les següents 

expressions. 

Situació característica. 
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Situació quasi permanent. 

       

    

                 

    

 

Finalment, per definir la fletxa d’un element concret d’una estructura, s’utilitzen les fórmules de 

resistència de materials habituals segons les condicions de contorn de l’element. 

4.5 COMPARACIÓ ALTRES MATERIALS 

Finalment, en aquest últim apartat del capítol 4, es compara el càlcul de la fusta amb el càlcul 

d’altres materials d’ús estructural per donar una visió més amplia i global dels avantatges i 

inconvenients de la fusta davant els seus competidors, els quals son, principalment l’acer i el 

formigó armat, dues alternatives alhora de realitzar una estructura. 

Per el que fa el càlcul estructural, els estats de càrregues, els estats límits últims (ELU) i els estats 

límits de servei (ELS), definits en el CTE i exposats anteriorment, són els mateixos per tots els 

material, ja que són independents del material de l’estructura. Ara bé, en el propi càlcul del 

dimensionat o comprovació d’un element concret, òbviament, el material si que té rellevància, 

ja que segons sigui un o altre, el seu procés de càlcul és diferent. 

La fusta al ser una material homogeni, és més pròxim al càlcul a l’acer, no pas al del formigó 

armat, ara bé per la naturalesa de la fusta els elements solen tenir una forma rectangular o 

quadrada, mentre que l’acer al ser un material que es pot modelar, permet perfils que amb la 

mínima quantitat d’acer obtenen la màxima resistència possible. Aquest motiu provoca també 

comprovacions locals en l’ànima o en les ales del perfil d’acer, mentre que en la fusta no són 

necessàries. La principal diferència entre l’acer i la fusta és la anisotropia de la fusta, mentre 

que l’acer ofereix les mateixes resistències amb indiferència de la direcció de l’acció. A mes a 

mes, l’acer és un material molt més controlat i es pot assegurar molt millor la seva resistència 

oferint coeficients de seguretat molt menors que no pas la fusta, que al ser un material natural 

la incertesa de la resistència de l’element en concret és molt major i per tant s’han de 

considerar coeficients de seguretat majors i amb més quantitat. 

Per altre banda, el formigó armat al estar format per dos materials, la tipologia de càlcul és molt 

diferent, ja que el que es comprova és la forma de ruptura, si és dúctil o fràgil, i que els dos 

material treballin conjuntament i solidàriament. 

Finalment, i un cop analitzades les grans diferències entre materials, es compara de forma 

quantitativa els valors absoluts de resistència mecànica. Per tal de realitzar aquest exercici 

s’exposa la taula 4.1, on es comparen les tensions de càlcul en N/mm2 entre la fusta laminada, 

l’acer i el formigó. 
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Taula 4.1: Comparació de les tensions de càlcul entre fusta, acer i formigó en N/mm2.  

MATERIAL FLEXIÓ 

TRACCIÓ  COMPRESSIÓ 

TALLANT 
MÒDUL 

D’ELASTICITAT 
Paral·lela Perpend. Paral·lela Perpend. 

Fusta  

laminada    

GL 24 h 

24 16,5 0,4 24 2,7 2,7 11.600 

Acer S 275 275 275 275 275 210.000 

Formigó H 25 1,2 1,2 16,7 1,2 37.200 

Aquesta comparació ens porta a una sèrie de conclusions, que són les següents: 

La fusta és un material d’una resistència molt elevada a flexió en relació al pes propi que té, ja 

que el coeficient entre la seva resistència i el seu pes és de 1,30 vegades superior a la de l’acer i 

unes 10 vegades superior a la del formigó.  

La fusta té una bona capacitat de resistència a tracció i a compressió en les direccions 

paral·lela les fibres, mentre que en la direcció perpendicular la seva resistència és mínima, per 

tant té una direcció de treball molt marcada i un error en aquest sentit pot tenir greus 

conseqüències, sent aquest un tret molt particular davant els altres materials que són més 

homogenis. 

La fusta té poca resistència a tallant en relació a les tensions dels altres materials i a les altres 

tensions, degut a la seva accentuada anisotropia. 

La fusta, també té un baix mòdul d’elasticitat en relació al formigó i molt inferior respecte l’acer. 

Aquest valor és la principal incidència en la deformació de l’element i les seves possibilitats de 

vinclament, per tant es pot dir que es neutralitza la bona resistència a compressió paral·lela a 

les fibres que presenta la fusta. 

Aquest valors deriven en que les limitacions alhora de dimensionar també variïn segons el tipus 

de material. L’acer es dimensiona a flexió i posteriorment es comprova la seva resistència, 

mentre que el formigó tot el contrari, es dimensiona a resistència i després es comprava la 

fletxa. En canvi el cas de la fusta és un terme entremig, ja que depèn de la llum, del valor de les 

càrregues, etc. i per tant pot haver la limitació tant per fletxa com per resistència. Si que és 

veritat però, que en general la fusta laminada es dimensiona a fletxa i a resistència en cas 

d’incendi. 
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5. CAS PRÀCTIC 

A continuació es realitza un cas pràctic que es basa en el disseny d’un edifici de fusta per a ús 

de magatzem i consta de tres apartats. Primerament es realitza un estudi, una valoració i una 

elecció de les alternatives que es presenten, com són les dimensions de l’edifici, el seu sistema 

estructural, el producte de fusta a utilitzar i l’espècie, la durabilitat de l’estructura, la definició de 

la tipologia d’unions entre elements, entre altres aspectes generals del disseny de l’edifici. En el 

segon apartat, es realitza la justificació del càlcul estructural de l’edifici, amb l’exposició de les 

accions considerades, de les propietats característiques del material utilitzat i els seus factors de 

correcció, i també la justificació en concret de cadascun dels elements de l’estructura i les 

seves unions. I finalment, en tercer punt l’elaboració la documentació gràfica on es plasma la 

solució optada, incloent els plànols de detall de les unions. 

La ubicació de l’edifici per a ús de magatzem dissenyat es troba a les instal·lacions de 

l’empresa MACUSA, Maderas Cunill S.A, en el centre de treball del polígon industrial Cantallops, 

s/n. 08611 Olvan, Barcelona. 

L’espai destinat a l’edificació es troba en la part més alta de la finca, exactament en l’aresta 

més  allunyada del pati interior, cara Nord, com es pot observar en la figura 5.1. En els plànols 

d’ubicació es mostra detalladament la seva situació al pati. 

                    

Figura 5.1: Situació de l’edifici en les instal·lacions de Macusa. 

Els principals objectius que respon aquest cas pràctic són els següents: 

La realització del disseny de l’estructura amb fusta d’un edifici per un ús vari com a magatzem 

de bigueria de fusta en estoc, amb la finalitat de protegir-la de la intempèrie. L’ús de l’edifici ha 

de ser versàtil poden utilitzar-lo per altres funcions a més del de magatzem, com per exemple 

un possible espai de treball protegit de la intempèrie, o un espai pel muntatge d’estructures o 

subestructures premuntades a taller, per un espai on instal·lar alguna maquinària, etc. Cal 

solucionar l’edifici sense pilars entremitjos ni cap element que distorsioni, ha de ser totalment 

diàfan. 

També, es necessari dissenyar una estructura de qualitat i durabilitat amb el menor cost possible 

per la propietat, aprofitant al màxim els recursos i els materials, així com optimitzant el procés 

constructiu.  

Finalment, es realitzar les comprovacions i les justificacions de càlcul correctament de cada un 

dels elements de l’estructura, així com de les unions d’aquest, per garantir la seguretat total de 

l’edifici segons les indicacions del CTE. Per realitzar aquestes operacions és bàsic la definició de 

les accions considerades en els seus valors correctes, així com les propietats del material utilitzat 

i els seus factors de correcció. Aquest és un dels aspectes de major interès del projecte en 
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general, i també del cas pràctic en concret, ja que els coneixements adquirits prèviament en 

tot el projecte tenen com objectiu conèixer les principals característiques de la fusta per 

comprendre i entendre la seva justificació de càlcul. 

5.1 ESTUDI, VALORACIÓ I ELECCIÓ D’ALTERNATIVES.  

A continuació, es realitza un estudi, valoració i finalment elecció de totes les alternatives 

possibles exposades en cada apartat; també es defineixen les diferents característiques a que 

ha de respondre el disseny de l’estructura de l’edifici per poder complir amb les necessitats i els 

objectius previstos. 

5.1.1 DIMENSIONS 

La primera qüestió ha solucionar és la dimensió d’aquest edifici, per poder portar a terme les 

accions de magatzem i treballs varis en el seu interior. Les dimensions també es veuen 

afectades per l’espai del que es disposa en el pati on s’ubica la nau, ja que també es vol 

mantenir un espai suficient de pati per poder realitzar operacions de gir de camions o de 

descàrrega d’aquests. El pati on s’ubica l’edifici fa 55 m de llarg i 65 m d’amplada 

aproximadament. 

L’amplada interior de l’edifici és defineix en aproximadament 20 m, ja que ens assegura un 

espai interior lliure suficient per poder manipular les bigues que arriben de fàbrica amb llargades 

de 13,5 m, tenint en compte que als laterals hi pot haver material emmagatzemat, podent 

realitzar operacions de gir sense problema. També és una dimensió adequada per permetre la 

descàrrega de camions o tràilers amb mitjans mecànics auxiliars. A més a més, els 20 m 

d’amplada ens permeten realitzar operacions de muntatge d’estructures al seu interior, així 

com la seva manipulació, i també ens ofereix la possibilitat d’instal·lar alguna maquinària, 

deixant espai suficient per la finalitat principal d’emmagatzematge. 

Finalment, tot i ser una llum d’edifici important, és una dimensió que és assolible perquè es 

solucioni estructuralment amb fusta, amb algun dels productes estudiats, sense cap pilar 

intermedi. 

La llargada de l’edifici s’estableix en aproximadament 45 m, ja que és una llargada, juntament 

amb l’amplada definida anteriorment, que ens ofereix una superfície suficient per 

l’emmagatzematge necessari per l’empresa, ens permet la manipulació de bigues o estructures 

lineals sense problema i que ens permetria segurament encabir sense problemes al seu interior 

alguna màquina de llarg recorregut (tipus maquinària de control numèric) o una petita 

producció en sèrie. 

L’alçada mínima del magatzem és suficient en aproximadament 8,50 metres, ja que és una 

alçada que permet el pas inferiorment de tràilers, camions, vehicles o maquinària auxiliar de 

magatzem (toro) sense problemes, així com el muntatge d’estructures a l’interior. A nivell 

d’emmagatzematge de material és també adequada, ja que apilar material a més alçada ja 

és perillós. 

Per agafar una idea general de l’edificació s’exposen les principals dimensions d’amplada, 

llargada i alçada en la figura 5.2. 

Amb això, l’espai restant el pati és aproximadament de 41 m d’amplada, restant l’espai de les 

volades, espai suficient perquè el pati pugui mantenir les funcions d’espai de gir de tràilers o 

camions dins la finca propietat de l’empresa sense problemes. Mentre que longitudinalment els 

aproximadament 5 m d’espai sobrant a les vores del pati, ens genera un espai lliure necessari, 

ja sigui per fer operacions de manteniment, acopi d’altres material, etc. 
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Figura 5.2: Esquema inicial de les dimensions de l’edificació. 

Finalment la superfície que queda amb aquestes dimensions, és aproximadament de 900 m2, 

que permet un suficient espai per emmagatzemar el material en estoc i per poder realitzar 

treballs a l’interior sense problemes.  

5.1.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Degut a les dimensions a resoldre, sobretot la llum lliure de l’amplada i l’alçada, i les càrregues 

pròpies i sobrecàrregues que previsiblement afectaran l’edifici és creu imprescindible optar per 

una opció relativament lleugera. Dels sistemes estructurals vistos en l’apartat 3.1, es descarta els 

murs de panell contralaminats, que si bé en els elements verticals seria una opció factible, 

donarien problemes alhora de resoldre la llum de 20 m sense cap recolzament sobretot per el 

seu pes propi. També es descarta l’opció dels murs de troncs o blocs, ja que és un sistema 

invàlid per salvar llums horitzontals de tal magnitud.  

Aquests dos sistemes permeten tenir un tancament format per la pròpia estructura, ara bé, per 

la tipologia d’edifici que s’executa es creu millor realitzar una estructura lleugera, amb elements 

lineals i posteriorment fixar-hi un tancament lleuger. Així que les opcions que podrien ser 

factibles per resoldre el sistema estructural són una estructura lleugera, amb molts elements 

però de petita secció i lleugers o una estructura pesada, amb menys elements de major 

dimensió i pes, que segueix oferint una estructura molt lleugera, si es compara amb altres 

solucions i amb altres materials possibles per la realització d’estructures. 

En principi si la solució trobada respon adequadament a les prestacions demanades, no es 

contempla l’opció de crear un sistema estructurals mixt entre l’estructura vertical i l’estructura 

horitzontal, ja que sinó és imprescindible no és desitjable per la dificultat de resoldre certes 

trobades i per la forma diferent de treball que presenten. 

Per tant entre les dues opcions restants es troba la solució. 

Finalment es més adequat resoldre l’edifici amb una estructura pesada, descartant així el que 

s’entén com a estructura lleugera, degut a que necessita una gran quantitat d’elements amb 

el que suposa un augment molt important de les feines de muntatge, així com la resolució i 

execució de les seves nombroses unions, si bé estructuralment és un concepte possible, tampoc 

és el més adequat amb les llums que presenta l’edifici. 

Així doncs per resoldre aquest edifici, amb les característiques pròpies que presenta, es pensa 

que la millor solució és una estructura amb pòrtics i corretges que els uneixen entre si, així com 

un sistema adequat de trava amb creus, utilitzant pocs elements lineals de seccions importants. 

Tal i com es coneix en el món de la fusta, una estructura pesada. 

Aquest sistema tampoc suposa un augment en consum de fusta, i aconsegueix reduir 

sensiblement el temps de muntatge, així com la seva dificultat i el número de mecanitzacions a 

realitzar. 
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Una vegada decidit el sistema estructural, es defineixen les corretges i el tipus de pòrtic. 

En la idealització teòrica de l’estructura de corretges de coberta i les biguetes de façana, la 

variabilitat no és abundant, ja que o es considera la bigueta encastada, transmeten un 

moment flector al pòrtic o per contra s’estudia la biguetes doblement articulada, que no 

transmet moment al pòrtic presentant unes condicions més estrictes per el seu propi 

dimensionat. Es creu que la millor opció és no transmetre moments al pòrtic, ja que provocarien 

torsió. Per tant es consideren les corretges i biguetes doblement articulades com a millor solució, 

així solament es transmetrà càrrega vertical o horitzontal. 

Una vegada definides les corretges, es procedeix a la definició del pòrtic, on hi ha més 

variabilitat en quant al tipus de condicionants dels nusos, resultant solucions dels propis 

elements del pòrtic molt diferents en funció d’aquests nusos. Existeixen tres tipologies de nus, el 

nus del pilar amb el sòl, el nus del pilars amb la biga i el nus entre les dues bigues del pòrtic. 

Aquest poden ser rígids o articulats, donant lloc a quatre tipologies de pòrtic, el pòrtic tipus A on 

tots els nusos es defineixen com a rígids, el pòrtic tipus B on el peu de pilar es considera articulat 

i els altres dos rígids, el pòrtic tipus C on el nus entre les bigues del pòrtic es articulat i els altres 

dos rígids, i el pòrtic tipus D on el nus entre les bigues i el pilar del pòrtic es articulat i els altres dos 

rígids. 

Aquests condicionants dels nusos, defineixen diferents reaccions de moments flectors, tallant, 

axials i diferents deformacions. Seguidament s’intenta definir quina és la millor idealització en 

funció dels moments flectors màxims i les deformacions màximes sofertes, les quals són les 

principals limitacions alhora de dimensionar. Així que s’analitzen els diferents pòrtics en funció 

d’una càrrega repartida igual per a tots de 1 kN/ml i una secció igual en tots els casos de 

200x500mm. 

El pòrtic tipus A, on tots els nusos son rígids, el moment flector màxim es troba a la unió entre 

biga i pilar, on és de 25.945 Nm, mentre que en la unió entre les bigues del pòrtic és de 17.149 

Nm i al peu de pilar és de 16.361 Nm. La deformació vertical en la zona del carener es de 23,6 

mm i la deformació lateral al nus entre les bigues i el pilar és de 3,5 mm. Aquest sistema deriva a 

pilars i bigues de secció constant. 

 

Figura 5.2: Diagrames del moment flector i deformació del pòrtic tipus A. 

El pòrtic tipus B, on el nus del peu de pilars és articulat i la resta de nusos son rígids, el moment 

flector màxim es troba a la unió entre biga i pilar, on és de 25.494 Nm, mentre que en la unió 

entre les bigues del pòrtic és de 20.560 Nm i al peu de pilar és de 0 Nm. La deformació vertical 

en la zona del carener és de 28,7 mm i la deformació lateral al nus entre les bigues i el pilar és 

de 4,3 mm. Aquest sistema deriva a bigues de secció constant i pilars de secció variable. 
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Figura 5.3: Diagrames del moment flector i deformació del pòrtic tipus B. 

El pòrtic tipus C, on el nus entre les bigues del pòrtic és articulat i la resta de nusos son rígids, el 

moment flector màxim es troba a la unió entre biga i pilar, on és de 38.829 Nm, mentre que en 

la unió entre les bigues del pòrtic és de 0 Nm i al peu de pilar és de 27.643 Nm. La deformació 

vertical en la zona del carener és de 56,4 mm i la deformació lateral al nus entre les bigues i el 

pilar és de 8,4 mm. Aquest sistema deriva a pilars de pòrtic de secció i bigues del pòrtic de 

secció variable. 

 

Figura 5.4: Diagrames del moment flector i deformació del pòrtic tipus C. 

El pòrtic tipus D, on el nus entre les bigues i pilars del pòrtic és articulat i la resta de nusos son 

rígids, el moment flector màxim es troba a la unió entre les bigues del pòrtic, on és de 48.307 

Nm, mentre que en la unió entre la biga i el pilar del pòrtic és de 0 Nm i al peu de pilar és de 

12.761 Nm. La deformació vertical en la zona del carener és de 85,2 mm i la deformació lateral 

al nus entre les bigues i el pilar és de 12,8 mm. Aquest sistema deriva a pilars de pòrtic de secció 

constant i bigues del pòrtic de secció variable. 

 

Figura 5.5: Diagrames del moment flector i deformació del pòrtic tipus D. 

Una vegada estudiades les diferents opcions possibles per la resolució del pòrtic a nivell de 

moments flectors i deformacions, s’observa que el sistema que pateix una menor deformació 

tant en fletxa vertical com en horitzontal és la tipologia de pòrtic A, mentre que també resulta 

el sistema que presenta uns pics menys elevats dels moments flectors, juntament amb el pòrtic 

B. Per aquests motius s’escull com la millor opció la tipologia del pòrtic A, on tots els nusos són 

rígids. 
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5.1.3 PRODUCTE DE FUSTA 

El sistema estructural escollit a base de pòrtics i corretges entre si, ja descarta alguns tipus de 

productes dels exposats anteriorment perquè no tenen aquest caràcter lineal que requereix el 

sistema estructural, com per exemple els panells contralaminats i tots els taulers esmentats. 

Un cop centrats amb els productes lineals, s’analitzen altres condicionants que resulten 

determinants per escollir un o altre producte, com són les longituds màximes del producte, el 

tipus d’element lineal que permet, els límits de secció que presenta, l’estètica que ofereix, les 

característiques resistents que assoleix, el seu comportament al foc, etc. i també el preu 

aproximat i la accessibilitat al mercat que té. 

La següent taula 5.1 il·lustra aquests principals aspectes, per posteriorment analitzar cada un 

d’aquest productes i escollir el que millor s’adapta a les necessitats del projecte, justificant la no 

elecció dels altres. On Fm,k és la  resistència a flexió en MPa i Βn és la velocitat de carbonització 

nominal de càlcul en mm/min 

Taula 5.1: Principals característiques dels productes de fusta per la seva elecció. 

Producte de 

fusta 
Fm,k  Βn  Ambients 

Llargades 

habituals 

Seccions 

habituals 
Estètica Preu 

Fusta en tronc 18 - 24 0,8 Qualsevol < a 6m 

Bigues rodones 

amb diàmetres 

< a 200mm 

Rústica 400 €/m3 

Fusta serrada 

estructural 
18 - 24 0,8 Qualsevol < a 6m 

Bigues rectes i 

seccions petites 
Rústica 500 €/m3 

Fusta 

empalmada 

estructural 

18 - 24 0,8 Qualsevol 12 –13,5 m 
Bigues rectes i 

seccions petites 
Rústica 600 €/m3 

Fusta serrada 

encolada 
18 - 24 0,8 Qualsevol 12 –13,5 m 

Bigues rectes i 

seccions 

mitjanes 

Lineal 800 €/m3 

Fusta laminada 

encolada 

24 – 28 - 

32 
0,7 Qualsevol 12 –13,5 m 

Bigues rectes o 

variables i 

seccions grans 

Lineal 800 €/m3 

Fusta 

microlaminada 
44 0,7 Qualsevol  12 –13,5 m 

Bigues rectes o 

variables i 

seccions grans 

Lineal 
1.200 

€/m3 

Fusta 

reconstruïda 
  Interiors 12 –13,5 m 

Bigues rectes 

seccions 

mitjanes 

No 

homo-

gènia 

 

La fusta en tronc es descarta principalment per la seva secció rodona que dificulta 

innecessariament les unions entre elements, així com per les dimensions tant de llargada, que 

no són suficients, com per les petites seccions que ofereix. Tot i que no és tant rellevant per el 

seu aspecte estètic, on es podrien apreciar fissures i petites esquerdes, que podrien ser també 

l’arrel de problemes de durabilitat, tot i que amb un tractament adequat no hauria de patir 

problemes. 
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La fusta serrada estructural tampoc és el millor producte, ja que per llargades i seccions és difícil 

que pugui funcionar amb el sistema ideat, ja que es necessita majors llargades i majors 

seccions. Tot i la possibilitat de la utilització de les tècniques d’unions exposades anteriorment 

per ampliar aquestes dimensions, aquestes complicarien el procés així com provocarien un 

augment en el preu. 

La fusta empalmada estructural i la fusta serrada encolada, ja ens permeten unes llargades 

interessant per el nostre projecte, així com un acabat adequat, però les seccions petites i 

mitjanes no funcionen en aquest cas, per tant també es descarten. 

Respecte la fusta laminada encolada, es creu que és el producte ideal per aquest cas, ja que 

s’adapta perfectament als condicionants de l’estructura, garantint llargades adequades, 

permeten seccions importants com les que previsiblement es preveuen, així com una major 

resistència i un preu assumible. A més a més, també proporcionen un acabat adequat, és un 

material totalment accessible al mercat i ofereix la possibilitat (que podria ser molt interessant) 

de que les bigues principals tinguin un cantell variable en la seva longitud. 

Par altre part, al fusta microlaminada també és un material vàlid i adequat per aquest edifici, 

però es descarta per ser de major preu i de major dificultat d’accés al mercat. És un producte 

que gràcies a la seva elevada resistència ofereix unes seccions menors que la resta de 

productes i pot ser molt interessant en espais amb altures ajustades o que necessitin una secció 

reduïda, però aquest no és el cas. 

Finalment, la fusta reconstruïda, no funciona per varis motius com per exemple, les seccions 

petites que permet, l’inadequat aspecte estètic que ofereix, per el seu ús limitat a interiors, i a 

més a més, és un material molt innovador i alhora desconegut, així que no és el millor producte. 

5.1.4 ESPÈCIE DE FUSTA 

Pel producte de fusta escollit, la fusta laminada encolada, les especies més habituals i comunes 

en que es fabrica, són l’avet, el pi, el roure, l’eucaliptus i el castanyer, tot i que realment en el 

nostre entorn, les més habituals, comunes i accessibles al mercat són el pi i l’avet. 

Si bé l’avet és menys impregnable i amb una durabilitat major que el pi, ambdós poden complir 

sense problemes, mitjançant un tractament protector, amb els requisits de durabilitat que 

exigeix l’estructura. Mentre que estèticament els dos són molt semblants, el pi és una mica mes 

groguenc i l’avet una mica mes blanc. Realment les dues especies ens poden funcionar 

perfectament. 

Ara bé, el preu d’un i altre sé que és diferents, doncs el pi és lleugerament més car que l’avet, 

així que s’escull l’avet, al ser ideal per aquest cas concret. 

5.1.5 DURABILITAT 

La durabilitat natural de l’avet no és suficient per garantir la protecció de l’estructura contra els 

agents biòtics i abiòtics. Així que s’ha de proporcionar algun tipus de producte de protecció a 

la fusta. 

En aquest cas, la classe de risc biològic que es considera mínima, és una classe de risc 2, ja que 

l’element estructural està sota coberta, protegit de la intempèrie, però molt pròxim a l’exterior 

podent veure’s afectat ocasionalment per continguts de humitat majors al 20%. Aquesta 

consideració, exigeix una protecció superficial o una classe de penetració P2 del protector, 

oferint una penetració mitja de 3 mm, mínim de 1mm, en tota la superfície. 
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Tot i això, aquest requeriment és una consideració mínima, per tant és aconsellable garantir un 

nivell superior de protecció per assegurar una adequada protecció de la fusta. Així que es 

dissenya l’estructura amb un tractament a l’autoclau amb dissolvents orgànics (tractament 

incolor) que ofereix una protecció a la classe de risc 3 i un nivell de penetració mitjà. 

Concretament el producte utilitzat s’anomena exempt de lindano “Froppe O/S”. 

5.1.6 ESTUDI DE LES UNIONS 

En aquest apartat s’estudia la millor opció per elaborar cadascuna de les unions entre 

elements. Així doncs, s’analitzen les unions entre corretges i l’estructura principal (corretges de 

coberta i de façana amb el pòrtic), la unió entre les bigues del pòrtic a la zona carenera, les 

unions entre les bigues del pòrtic i els pilars, i les unions entre els pilars i el sòl. 

Per realitzar aquesta feina, inicialment s’avaluen les diferents opcions o propostes que s’han 

exposat en l’annex B.2, estudiant els punts a favor i en contra, així com la seva viabilitat en 

aquesta estructura en concret. Finalment es decideix una de les opcions, que més endavant, 

en l’apartat 5.2 es dimensiona i es completa la seva definició. 

En primer terme, s’estudia la unió entre les corretges i l’estructura principal, és a dir la unió entre 

les corretges de coberta i la biga del pòrtic i la unió entre les biguetes de façana i el pilar del 

pòrtic. Al ser el mateix concepte, totes dues es resolen de la mateixa manera, per això cal 

escollir una opció que funcioni ambdós casos. 

A continuació s’expliquen les principals opcions per realitzar aquestes unions amb les seves 

valoracions, son les següents: 

1. Cua d’oreneta. Consisteix en una unió entre fusta i fusta, mitjançant un mecanitzat de 

mascle i femella com és la cua d’oreneta; també hi han altres opcions semblants en 

concepte com realitzar algun tipus de mitja-mossa o d’encaix entre elements. El 

principal avantatge és que es fa treballar la fusta sense recorre a altres materials ni 

elements, destaca per la rapidesa de muntatge i l’aspecte estètic ja que és impossible 

veure l’estructura de la pròpia unió. En el flanc negatiu, la necessitat i el cost de realitzar 

les mecanitzacions i el poc marge de recorre a imprevistos a l’obra així com la seva 

baixa resistència al foc. 

2. Estrep o escaires. La unió es soluciona amb algun element metàl·lic de 3 dimensions que 

mitjançant fixacions tipus clavilla uneix les biguetes amb el pòrtic, ja sigui en forma 

d’escaire, estrep o cassoleta. Té virtuts destacables com és la manca de 

mecanitzacions tant a les biguetes com al pòrtic i l’adaptabilitat a obra. D’altre banda 

com a aspectes negatius cal remarcar, el sobre costs del propi element metàl·lic, un 

muntatge més lent, l’aspecte estètic al quedar vist l’element i la seva baixa resistència al 

foc. 

3. Cargols doble rosca. Consta d’uns cargols especials per aquest tipus d’unió, els quals 

tenen dues rosques i es col·loquen en parelles creant un creuament. Els principals punts 

positius són el baix cost dels elements, l’aspecte estètic ja que no es veu la unió, la gran 

resistència mecànica en ambdues direccions, el fet de no necessitar mecanitzacions, 

una gran resistència al foc i la versatilitat d’adaptar-se als diferents casos o tipus de 

unions. Per contra els aspectes negatius són, un muntatge més lent (si es compara amb 

les cues d’oreneta) i la necessitat de cargolar els cargols amb l’angle adequat i les 

seves distàncies mínimes. 
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Com es pot observar sigui quina sigui la unió escollida sempre hi ha punts negatius i punts 

positius en un o altre sistema, però es tracta d’estudiar i definir el sistema que en aquest cas pot 

funcionar millor minimitzant els aspectes negatius i aprofitant els positius. 

Analitzant les tres opcions, es descarta primerament les cues d’oreneta, ja que la secció de la 

biga i del pilar no són mecanitzables al ser massa altes per entrar en la màquina de control 

numèric K2. Al restar les altres dues opcions, s’escull la opció dels cargols doble rosca, perquè és 

una opció més ràpida en el muntatge, molt més resistent en les càrregues positives, com en les 

negatives (succió del vent) i s’adapta perfectament a les dues casuístiques de unions que es 

solucionen. En aquesta ocasió, es contemplen uns cargols doble rosca de Rothoblaas 

anomenats WT de SFS Intec. 

Seguidament s’estudien les possibles solucions per resoldre les unions entre les dues bigues 

principals del pòrtic, situades en la zona del carener. 

Aquesta unió presenta unes càrregues quantitativament importants, així que és important idear 

una solució que ofereixi una gran resistència. Aquest tipus d’unió entre elements per testa i de 

reaccions importants, no presenta una gran varietat ni diversitat de solucions, ja que 

pràcticament només hi han dues opcions: realitzar un fresat a cada biga invers, tipus mitja 

mossa i fixar-ho amb perns o algun altre tipus d’element tipus clavilla; o bé col·locar una platina 

d’acer interior o dues d’exteriors fixant els dos elements amb perns. A continuació es defineixen 

les principals característiques de totes dues propostes: 

1.  Mitja mossa i perns. Es realitza un fresat al cap de les dues bigues en forma de mitja-

mossa i aleshores s’uneixen les bigues amb perns. Per la banda positiva hi ha el motiu de 

fer treballar estructuralment la fusta i un aspecte estètic bo. Mentre que per el cantó 

negatiu, la feina del mecanitzat, la necessitat d’una biga més llarga (consumint més 

cúbic de fusta), la necessitat d’un major nombre de perns i la possibilitat que al produir-

se deformacions la unió quedi sensiblement oberta. 

2. Platina d’acer i perns. Per tal d’unir les dues bigues es pot utilitzar una platina interior 

(necessitant realitzar una ranura a les bigues) o dues platines exteriors, unides a les 

bigues mitjançant perns metàl·lics. Pel que fa al flanc positiu hi ha l’estalvi de cúbic 

consumit, l’aspecte estètic en el cas de la platina interior, una millor rigidització del nus i 

un menor nombre de perns. Mentre que per el cantó negatiu, el cost de la o les platines. 

Les dues solucions són viables i vàlides estructuralment per resoldre aquesta unió. Tot i això, 

s’escull la opció d’una platina interior, ja que l’aspecte estètic és important, així com ho és la 

rigidesa del nus i a més a més és una solució més econòmica, ja que s’estima que entre el 

cúbic i els perns que s’estalvien es cobreix el cost d’una platina. 

En tercera consideració s’estudia la unió entre les bigues i el pilar del pòrtic. Aquesta unió pot 

realitzar-se de moltes maneres diferents, hi dependrà en gran mesura de la definició dels 

elements i de la seva secció. En aquest cas concret, al tenir un pilar doble del pòrtic, acota 

molt les opcions, així com també simplifica molt aquesta unió. 

Degut al tipus d’unió i les elevades càrregues en aquest punt, hi han dues opcions a estudiar, la 

primera consisteix en reforçar aquesta unió fixant amb perns alguna platina entre els elements, i 

la segona es tracta de realitzar el nus amb una unió fusta - fusta i fixada amb perns. 

Seguidament s’analitzen les possibilitats. 

1. Platina interior i perns. Consisteix en resoldre la unió col·locant una o dues platines entre 

els pilars i la biga, fixada amb perns. Positivament hi ha un menor nombre de perns a 

instal·lar. Mentre que negativament hi ha el cost de les platines, al variar la distància 
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entre cares dels pilars es dificulta la seva posterior unió en tota la seva longitud i el 

condicionant de la situació dels forats segons la platina, amb el seu augment de feina 

corresponent. 

2. Unió amb perns. Aprofitant la pròpia resistència de la fusta es fixen els tres elements 

mitjançant perns. En la banda positiva hi ha que s’aprofita la fusta per aportar 

resistència, la senzillesa de la unió, no condiciona la fixació del pilar longitudinalment i el 

menor costa degut al estalvi de les platines. Mentre que per altre banda, es necessita un 

nombre majors de perns per fixar la unió. 

Segons aquestes reflexions, s’escull la opció de fixar els dos pilars i la biga del pòrtic amb perns, 

sense platines, al poder fer treballar la fusta millor, així com l’estalvi econòmic i perquè entre 

cares dels dos pilars quedi justament l’amplada de la biga, facilitant així les diferents unions al 

llarg del pilars. 

Per acabar, s’estudien les diferents possibilitat per realitzar la unió entre el pilar doble del pòrtic i 

el sòl o fonamentació. 

En aquestes unions el ventall de possibilitat és molt més reduït, ja que existeixen únicament dues 

opcions, encastar el pilar al sòl o realitzar la fixació amb algun element metàl·lic tipus ferratge 

unit amb perns a la fusta i al sòl. Seguidament s’analitzen els pros i el contres. 

1. Encastament al sòl. Aquesta unió és la opció més primitiva, consistent en enterrar el pilar 

encastant-lo al sòl. A favor, hi ha que la unió queda molt més rígida que amb un 

element metàl·lic. En contra, però, és un tipus de fixació inviable en grans càrregues, 

generant problemes de durabilitat al estar en contacte amb la humitat, provoca 

assentaments grans i diferencials entre els pilars i un major consum de cúbic de fusta. 

2. Element metàl·lic. Consistent en fixar un element metàl·lic al pilar, hi ha diferents opcions 

segons disseny podent ser amb les ales interiors o exteriors, i posteriorment fixar-lo al sòl 

amb unes esperes prèviament instal·lades o posteriorment col·locades amb alguna 

barra roscada i tac químic. A favor té la senzillesa de la unió, la possibilitat d’instal·lar 

prèviament la peça metàl·lica al pilar i a obra nomes fixar aquest element al sòl, reduint 

el temps de muntatge en obra. Mentre que en contra, el cost del propi element 

metàl·lic. 

Així que analitzant les dues opcions es considera sobradament millor, i per tant s’escull, la opció 

de realitzar la unió amb un element metàl·lic amb les ales exteriors, ja que al unir el pilar amb la 

biga sense platina, al peu de pilar ha de ser amb ales exteriors. Aquest condicionant més enllà 

que motius estructurals, que pràcticament es el mateix, afecta l’estètica del conjunt, tot i que 

es considera que veure les platines en la zona dels peus de pilars és assumible. 

5.1.7 ALTRES ASPECTES DEL DISSENY 

Els tancaments de l’edifici verticals i horitzontals, han d’assegurar la protecció de l’interior de la 

intempèrie, una adequada impermeabilitat respecte de l’exterior, un aïllament mínim de la 

temperatura exterior o interior, ha de ser molt lleuger per seguir dotant al conjunt de l’edificació 

de lleugeresa, ha de ser senzill i ràpid de muntar, ha de tenir una certa resistència, que permeti 

diferents acabats (com a mínim de color i textura) i finalment, també econòmic. Es creu que el 

producte comercial que més s’adapta a aquestes característiques és un panell sandvitx 

metàl·lic, així que serà el producte utilitzat tant pel tancament de coberta com pel de façana. 

Per definir el gruix del panell sandvitx metàl·lic es consulten el productes de diferents fabricants 

que s’adapten a les necessitats segons la transmitància tèrmica de la zona climàtica on es 
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troba l’edificació. En aquesta ocasió es consulten els panells sandvitx de la casa Isopan Iberica, 

a la coberta concretament el model ISOCOP-5 1000 de 50mm de gruix d’aïllament, mentre que 

a la façana el model escollit és el Nuovo ISOPARETE PIANO 1000 de 50mm de gruix d’aïllament. 

Segons els valors de la conductivitat tèrmica facilitats per el fabricant, ambdos panells ens 

funcionen. El desenvolupament del càlcul del compliment de la transmitància tèrmica segons 

les limitacions de CTE es mostra en l’annex C.1. 

Respecte les pendents de l’edifici, a nivell de disseny aquestes seran les mínimes que permeti 

assegurar l’estanqueïtat de la coberta segons el tancament escollit, ja que no hi ha cap 

condicionant més a tenir en compte. Al optar per un tancament amb panell sandvitx metàl·lic 

amb un 10% de pendent el fabricant del producte ja assegura la impermeabilització de la 

coberta, així que aquesta serà la pendent escollida. 

Respecte la volada que es decideix donar a la pendent en les diferents cares, lateralment no es 

vol molta volada ja que no va molt bé donar continuïtat a les corretges, així que es deixa una 

volada de 250 mm per banda, que és la volada màxima que permet el panell. Mentre que 

frontalment al ser senzill dotar a la coberta de volada, gràcies a la continuïtat del pòrtic, a la 

cara nord es dona 1 m de volada i a la cara sud també es considera oportú donar continuïtat a 

dita pendent per generar una volada de aproximadament 3 m, per així aconseguir una mica 

de porxada en la part de la cara del pati, que anirà bé ja sigui per emmagatzemar algun 

material com per condicionants estètiques. 

En el disseny de l’estructura de l’edificació, també s’ha de tenir en compte l’espai necessari per 

col·locar una porta d’accés a l’edifici per permetre l’entrada i sortida de camions o altres 

vehicles, per així poder introduir el material a emmagatzemar. Aquesta porta es dissenya 

corredissa i d’amplada la mida entre pilars, d’aproximadament 5 m, i d’alçada també 

aproximadament de 5 m, mesures suficients per la seva funció. 

Finalment, un altre aspecte a tenir en compte és la necessitat d’instal·lar finestres en l’edifici. 

Aquest concepte, afecta a l’estructura principalment en la distribució de les biguetes de 

façana. Es col·locaran en la cara nord, per permetre l’entrada de llum en l’orientació ideal per 

no tenir excessos de llum puntual segons l’hora i els dies de l’any que poden molestar, sinó per 

tenir una llum clara i repartida. Aquestes finestres també tenen altres funcions important en el 

correcte funcionament de l’edifici, ja que són uns elements de ventilació de l’aire interior i una 

eixida per les subpressions provocades per el vent que es poden generar. 

5.2 CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 

Per la realització d’aquest càlculs de comprovació de l’estructura s’aplica la normativa 

obligatòria del Codi Tècnic de la Edificació (CTE). Concretament, el document bàsic de 

seguretat estructural accions en l’edificació, DB SE-AE [15], el document bàsic de seguretat 

estructural en cas d’incendi, DB SE-I [16], el document bàsic de seguretat estructural de la fusta 

(madera), DB SE-M [17], el document bàsic de seguretat estructural, DB SE [18], i el document 

bàsic de seguretat estructural de l’acer, DB SE-A [19]. Bàsicament, s’ha realitzat les 

comprovacions segons els conceptes exposats en capítol 4. 

Per realitzar la majoria d’aquestes comprovacions, s’ha generat un full de càlcul que obtingues 

els resultats de forma immediata. Una de les principals limitacions del full de càlcul és que està 

ideat pel càlcul d’elements simples, no d’un conjunt d’elements com un pòrtic. Aleshores la 

solució que s’ha adoptat és la de generar el càlcul de les reaccions del pòrtic en un altre 

format i programa, en aquest cas el win-eva, per desprès entrar al full de càlcul els valors dels 

esforços provocats per les accions obtinguts en les diferents combinacions de les hipòtesis. 

Al win-eva, s’ha treballat amb la versió 6 del programa, i un cop definit el diagrama del pòrtic 

s’han anat introduint les diferents accions i posteriorment s’han generat les diferents 
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combinacions de càrregues i extraient els valors màxims de càlcul, gràcies a la generació que 

aplica el programa de l’envolupant de les diferents combinacions. 

Així doncs, a continuació s’exposen els càlculs amb els seus raonaments i amb les explicacions 

corresponents, però la generació dels valors està realitzada en dit full de càlcul i en el cas del 

pòrtic parcialment al win-eva. El desenvolupament numèric de tots aquests valors de cada una 

de les comprovacions es troben desenvolupats i exposats en l’annex C.2 i C.3. 

5.2.1 PROPIETATS DELS MATERIALS 

Com ja s’ha exposat en l’apartat 5.1.3, l’estructura es resolt amb fusta laminada encolada 

homogènia, GL 24 h. Així que els valors característics de resistència són els definits al CTE DB SE-

M en la taula E.2 de l‘annex E. Aquests hauran de ser validats amb els valors que garanteix el 

fabricant de la fusta laminada. La taula 5.2, mostra els valors necessaris per el càlcul. 

Taula 5.2: Valors de les propietats de la fusta laminada encolada GL 24 h. [17] 

Propietat Valor ( N / mm2 )  Propietat Valor ( N / mm2 )  

Resistència característica a flexió 

(f m,g,k) 
24 

Mòdul d'elasticitat paral·lel 

mig (E 0,g,mig) : 
11.600 

Resistència característica a 

tracció paral·lela (f t,0,g,k) 
16,5 

Mòdul d'elasticitat paral·lel 50 

percentil (E 0,g,k) : 
9.400 

Resistència característica a 

tracció perpendicular (f t,90,g,k) 
0,4 

Mòdul d'elasticitat 

perpendicular mig                 

(E 90,g,mig) : 

390 

Resistència característica a 

compressió paral·lela (f c,0,g,k) 
24 

Mòdul transversal mig           

(G g,mig) : 
720 

Resistència característica a 

compressió perpendicular          

(f c,90,g,k) 

2,7 Densitat característica (δ g,k) : 3.800 N/m3 

Resistència característica a 

tallant (f v,g,k) 
2,7   

L’acer utilitzat en les xapes de reforç de les unions és del tipus S275JR amb gruixos inferiors a 

16mm, així que les propietats mecàniques són les descrites en la taula 5.3, definides en el CTE DB 

SE-A en l’apartat 4.2. 

Taula 5.3: Valors de les propietats de l’acer S275JR. [19] 

Propietat Valor  Propietat Valor  

Tensió de límit elàstic (f y,k) 275 N/mm2 Mòdul d'elasticitat (E) : 210.000 N/mm2 

Tensió de ruptura (f u,k) 410 N/mm2 Mòdul de rigidesa  (G) : 81.000 N/mm2 

Coeficient de Poisson (ν) 0,3 
Coeficient de dilatació 

tèrmica (α) 
1,2 · 10-05   ºC-1 

Densitat característica (δ g,k) : 7.850 kg/m3   
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Mentre que l’acer utilitzat per els perns, volanderes i femelles és de la classe 8.8, i les seves 

propietats són les següents, segons la taula 5.4, definides en l’apartat 4.3 del CTE DB SE-A [19]. 

Taula 5.4: Valors de les propietats de l’acer dels perns [19]. 

Propietat Valor  Propietat Valor  

Tensió de límit elàstic (f y,k) 640 N/mm2 Mòdul d'elasticitat (E) : 210.000 N/mm2 

Tensió de ruptura (f u,k) 800 N/mm2 Mòdul de rigidesa  (G) : 81.000 N/mm2 

Coeficient de Poisson (ν) 0,3 
Coeficient de dilatació 

tèrmica (α) 
1,2·10-05  ºC-1 

Densitat característica (δ g,k) : 7.850 kg/m3   

5.2.2 ACCIONS CONSIDERADES A L’EDIFICACIÓ 

ACCIONS PERMANENTS. PES PROPI (G) 

Òbviament, varia segons cada element i segons la seva dimensió, així que s’ha de realitzar el 

càlcul d’aquest segons cada element i la seva dimensió concreta. El càlcul d’aquest pes propi 

es realitza tenint en compte que per la fusta laminada GL24h, s’estima la densitat 3,8 kN/m3, 

segons la taula E.3 de l'annex E del CTE DB-SE-M [17]. 

Aquesta càrrega sempre va en sentit normal, segons la força de gravetat, i té un caràcter de 

durada permanent. 

ACCIONS PERMANENTS. CÀRREGUES MORTES 

En aquest cas és corresponen als elements de tancament, com és el panell sandvitx metàl·lic 

de coberta i de façana. S’instal·laran panells metàl·lics de la casa Isopan Iberica, a la coberta 

constretament el model ISOCOP-5 1000, que té un pes de 0,111 kN/m2, mentre que a la façana 

el model escollit és el Nuovo ISOPARETE PIANO 1000, que segons la informació facilitada pel 

fabricant té un pes de 0,107 kN/m2. 

Aquesta acció sempre va en sentit normal, vertical descendent, segons la força de gravetat. 

L’acció té una durada permanent. 

ACCIONS VARIABLES. SOBRECÀRREGA D’ÚS 

Considerant que la coberta de l’edificació és accessible únicament per manteniment i és una 

coberta lleugera sobre corretges sense forjat (càrrega permanent < 1kN/m2) es determina com 

a càrrega d’ús uniforme 0,4 kN/m2 i com a càrrega concentrada 1 kN.  Aquesta sobrecarrega 

d'ús no es considera que actua simultàniament amb la resta d'accions variables. 

La sobrecàrrega d’ús es considera sobre les superfícies horitzontals en planta de l’edifici que 

afecta, no sobre les superfícies reals, amb una direcció normal. L’acció té una durada mitjana. 
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ACCIONS VARIABLES. SOBRECÀRREGA DE VENT 

La sobrecàrrega de vent (q e), ve definida mitjançant l’expressió de l’apartat 4.1 del projecte. 

En aquest cas pràctic, la pressió dinàmica del vent és de 0,52 kN/m2 al estar la localitat situada 

a la zona C, mentre que el coeficient d’exposició al considerar un grau III d’aspresa i una 

alçada de 10m, mitjançant interpolació entre 9 i 12, s’aconsegueix el valor de 2,37. Aquest 

valors són comuns en tots els elements de l’estructura. 

Per altre banda, el coeficient eòlic o de pressió varia segons l’element que es comprova, 

generant una sobrecàrrega de vent per pressió i una altre per succió diferenciades segons la 

superfície i la zona d’afectació de l’element. Les següents tres taules, 5.5, 5.6 i 5.7, mostren els 

diferents valors i zones d’afectació acotades que prenen els coeficients eòlics, depenent de la 

direcció del vent i si es troba en la coberta o en el parament vertical, segons una pendent de 5º 

i una area superior a 10 m2.  

Taula 5.5: Coeficients eòlics de coberta a dues aigües amb direcció del vent entre -45ª i 45ª [15]. 

Coeficients eòlics Diagrama 

F 

-1,7 

 

+ 0,0 

G 

- 1,2 

+ 0,0 

H 

-0,6 

+ 0,0 

I -0,6 

J 

+0,2 

-0,6 

Taula 5.6: Coeficients eòlics de coberta a dues aigües amb direcció del vent entre 45ª i 135ª  [15]. 

Coeficients eòlics Diagrama 

F -1,6 

 

G - 1,3 

H -0,7 

I -0,6 

 

  

FGF

H

J

I
2

1
0

2
1
0

5355

45

2
4

F

G

H

I

5
7

7
5

21033

45

24

F

G

H

I



   

 
75 ESTRUCTURES DE FUSTA 

Taula 5.7: Coeficients eòlics de paraments verticals [15]. 

Coeficients eòlics Diagrama 

A -1,2 

        

B - 0,8 

C -0,5 

D 0,8 

E -0,7 

A continuació, es justifiquen aquests coeficients eòlics segons l’element.  

La corretja de coberta amb una major succió és la segona corretja respecte l’extrem lateral 

entre el primer i segon pòrtic, quant el vent bufa en una direcció entre -45º i 45º. Aquesta es veu 

afectada en un metre del seu intereix, per el coeficient F i en un altre metre per el coeficient H, 

afectant la totalitat de la seva llargada. Fent la mitja entre F (-1,7) i G (-0,6), el valor resultant del 

coeficient eòlic de succió (c s) és de -1,15. Mentre que la corretja amb una pressió major és 

qualsevol de les segones corretges respecte al carener de la coberta. Aquesta es veu 

afectada, en pressió, únicament en un metre del seu intereix per el coeficient J, afectant la 

totalitat de la seva llargada. Fent la mitja entre J (+0,2) i l’altre metre d’intereix sense pressió, el 

valor resultant del coeficient eòlic de pressió (c p) és de +0,1. 

Respecte el pòrtic, l’anàlisi del coeficient eòlic es realitza segons és succió o pressió i segons el 

vent es frontal o lateral a l’edifici. El pòrtic més desfavorable respecte al valor dels coeficients 

eòlics és el primer pòrtic, però com que l’afectació de la superfície és menor, el més 

desfavorable és el segon pòrtic. 

Si el vent bufa en la direcció lateral a l’edifici (45º - 135º) a la coberta només genera succió, mai 

pressió. Aquesta succió de la coberta pren el coeficient H en tot l’intereix del pòrtic, amb un 

valor de -0,7. Mentre que al parament vertical del pòrtic es produeix una succió amb el 

coeficient B, de valor -0,8. La següent figura 5.6 mostra quantitativament i amb la direcció 

aquesta succió. 

 

Figura 5.6: Succió al pòrtic segons vent en direcció 45º - 135º. 
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Si el vent bufa en direcció frontal a l’edifici (-45º - 45º) al parament vertical del pòrtic es 

produeix pressió en un lateral i succió a l’altre. La pressió segons el coeficient D, pren un valor 

de 0,8, mentre que la succió segons el coeficient E, és de -0,5 en tot l’intereix del pòrtic. A la 

coberta es pot produir tant succió com pressió. La pressió té el valor de 0 en les zones F, G i H, 

mentre que en les zones I i J el coeficient pren el valor de -0,6, afectant tot l’intereix del pòrtic. 

La succió genera uns coeficients de H i I de -0,6 i de J de +0,2, en tot l’intereix de del pòrtic, ara 

bé en una de les puntes es veu afectat per la zona F prenen un valor de -1,7 (en 1,75 metres del 

seu intereix) i per la zona G prenen un valor de -1,2 (en 3,75 metres del seu intereix), realitzant 

una proporció el valor restant en aquesta punta és de -1,36. Les següents figures 5.7 i 5.8 

mostren els resultats d’aquestes explicacions. 

  

Figura 5.7: Pressió al pòrtic segons vent en direcció  

45º - 45º. 

Figura 5.8: Succió al pòrtic segons vent en direcció  

45º - 45º. 

Respecte les biguetes de façana si el vent bufa en la direcció 45º - 135º, la pressió pren el 

coeficient D en tot l’intereix, de valor +0,8. Mentre que si el vent bufa en la direcció -45º - 45º, la 

succió  es veu afectada per el coeficient A, de valor -1,2 (en 2 metres del seu intereix) i pel 

coeficient B, de valor -0,8 (en 3 metres del seu intereix), el valor restant de la succió és la 

proporció d’aquests valors, resultant un valor de -0,96. 

Finalment, els pilars de tancament, si el vent es produeix en la direcció 45º - 135º, la pressió pren 

el coeficient D en tot l’intereix, així que el valor del coeficient de pressió és +0,8. Mentre que si el 

vent actua en la direcció -45º - 45º, tots els pilars reben el coeficient B, ja que el coeficient A es 

transmet al pòrtic, així que el valor del coeficient de succió és -0,8.  

Aquesta acció actua sempre en direcció perpendicular a la superfície real de la coberta, i es 

considera que té una durada curta. 

 

ACCIONS VARIABLES. SOBRECÀRREGA DE NEU 

La sobrecàrrega de neu (q n) es defineix mitjançant la fórmula de l’apartat 4.1. En aquest cas, al 

ser la pendent de la coberta inferior a 30º, el coeficient de forma de la coberta es considera 

igual a la unitat. Par altre banda, el valor característic de la càrrega de neu, al ser l’alçada de 

l’edificació segons la cota del mar de 540m i en la zona climàtica 2, mitjançant interpolació 

resulta, 0,78 kN/m2. Així doncs, la sobrecàrrega de neu, q n, és 0,78 kN/m2 en tota la superfície 

de la coberta. 

La sobrecàrrega de neu es considera que actua sobre les superfície horitzontal en planta de la 

coberta de l’edifici, no sobre la superfície real, amb una direcció normal, vertical descendent. 

L’acció té una durada curta, al està en una cota inferior als 1.000m d’alçada sobre el mar. 
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ACCIONS ACCIDENTALS. INCENDI 

Al ser una estructura lleugera no prevista per ser utilitzada en l’evacuació i amb una altura 

sobre rasant inferior a 28m, la resistència al foc ha de ser de 30 min (R30) com a mínim, segons 

l’apartat 6 del DB-SI del CTE [16]. 

La velocitat de carbonització nominal de càlcul (βn) és de 0,7 mm/min al ser una fusta 

laminada encolada amb una densitat característica superior a 290 kg/m3, segons defineix la 

taula E.1 de l’annex E del DB-SI del codi tècnic de l’edificació. 

Així que en cada una de les cares exposades el foc la secció es veu reduïda en 28 mm. 

Aleshores, s’ha de realitzar les comprovacions de resistència amb la secció residual, tenint en 

compte que en la situació de foc, el coeficient de modificació (K mod) i el coeficient parcial de 

seguretat (ɣ M) prenen el valor de la unitat.  

Aquesta comprovació de la resistència es realitza sota una combinació d’accions en una 

situació extraordinària. 

5.2.3 FACTOR DE CORRECCIÓ I COEFICIENT DE SEGURETAT 

Com s’ha exposat en l’apartat 4.2 del projecte, hi ha diferents factors de correcció i coeficients 

de seguretat a considerar en el càlcul estructural, segons les propietats del material.  

Principalment,  hi ha dos factors que actuen en totes les propietats, sent comuns en tots els 

càlculs de resistències de càlcul del material. Aquest són el coeficient de seguretat (ɣM) i el 

factor de modificació (kmod). 

En aquest cas pràctic, el valor del coeficient de seguretat (ɣM) és de 1,25 en les situacions 

persistents i transitòries, al tractar-se de fusta laminada encolada,  i de 1,0 en les situacions 

extraordinàries, com en cas d’incendi. Segons taula 2.3 del CTE DB SE-M [17]. 

Per altre banda, el factor de modificació (kmod) pren el valor de 0,90 al tractar-se d’una 

estructura de classe de servei 2 i on l’acció de més curta duració és de curta duració. Segons 

taula 2.4 del CTE DB SE-M [17]. 

5.2.4 COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS DE FUSTA 

En aquest apartat s’exposa el criteri utilitzat al full de càlcul de forma comuna amb tots els 

elements i com es desenvolupa el càlcul. El desenvolupament numèric del càlcul de cada un 

dels elements comprovats es troba en l’annex C.2. 

Primerament, es defineix l’estructura i l’element que es comprova, determinant la situació, l’ús, 

com es troba situat dins l’estructura, la seva secció, les condicions de contorn, la llum, l’intereix i 

el material. Aleshores és genera el càlcul de les inèrcies (I) i els mòduls d’elasticitat (W) en 

direcció “y” i “z”, segons la formulació següent, al ser seccions rectangulars. 

    
    

  
                           

    

  
                                                  

    

 
                       

    

 
  

Aleshores es defineixen les càrregues que afecten al tancament que sosté l’element i que per 

tant li seran transmeses. Es defineixen exactament com i en quin valor les càrregues són 

transmeses al element comprovat, i es descomponen aquestes accions en les direccions 

principals de l’element (z i y). 
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Una vegada l’element esta totalment definit i les accions que actuen sobre ell també, es 

procedeix a realitzar les comprovacions dels estats límits últims (ELU), avaluant la resistència a 

flexo tracció o compressió esviada amb vinclament i a tallant, tant en situació normal com en 

situació d’incendi, i les comprovacions dels estats límits de servei (ELS), avaluant la fletxa i les 

deformacions. També es comprova que l’element no pateix bolcament lateral. 

Per obtenir la comprovació de l’element a resistència per flexo – tracció o compressió esviada 

amb vinclament, primer es calcula el valor de la resistència de càlcul a flexió en direcció “y” i 

“z” de l’element (f m,y,d i f m,z,d). La resistència a flexió és igual en ambdues direccions, segons la 

següent formula. 

                        
       

   

 

Llavors, s’estudien els coeficients de les diferents combinacions d’accions o hipòtesis en una 

situació persistent o transitòria, que es defineixen amb una taula. Aleshores és calculen els 

moments flectors màxims i l’esforç de compressió o tracció màxim per cada una de les hipòtesis 

en les dues direccions principal. Els moments flectors màxims es calculen automàticament al full 

de càlcul en els elements simples birecolzats, com la corretja de coberta o la bigueta de 

façana). Mentre que el càlcul dels moments flectors i els esforços de compressió i tracció 

màxims es calculen amb el win-eva per els elements que formen un conjunt, com els pilars o les 

bigues del pòrtic. 

Seguidament, es calculen les tensions de càlcul a compressió i tracció (σ c,0,d i σ t,0,d) i flexió en la 

direcció “y” i “z” (σ m,y,d i σ m,z,d). Aquestes tensions venen definides segons la compressió (c) i la 

tracció (t) i els moments màxims de l’element (M max) i l’àrea de la secció (A sec) i els moduls 

d’elasticitat de la secció segons la direcció (W sec), mitjançant la següent fórmula. 

        
       

     
                           

       

     
                      

         

       
           

         

       
 

La realització del càlcul dels esforços màxims es realitza en el propi full de càlcul de la 

comprovació per elements simples, elements birecolzats, mentre que, per elements més 

complexos, que actuen com un conjunt, aquest càlcul es genera al win-eva. 

Aleshores es realitzen les dues comprovacions de resistència per flexo – tracció o compressió 

amb vinclament o tracció esviada, segons les  següents expressions. On el factor que té en 

compte l’efecte de la redistribució de les tensions i la falta d’homogeneïtat del material en la 

secció transversal (K m) és igual a 0,7 al ser una secció rectangular i fusta laminada encolada. 

                        
      

             
       

      

       
  

      

       
                      

      

        
       

      

       
  

      

       
        

                        
      

              
  

      

       
       

      

       
                      

      

        
  

      

       
       

      

       
        

Un vegada es compleix aquesta condició, es comprova també la flexo – tracció o compressió 

esviada amb vinclament en situació d’incendi. Per realitzar aquesta comprovació, s’ha de 

complir les mateixes condicions que l’anterior càlcul, tenint en compte algunes modificacions. 

Primerament, la secció resistent inicial es veu reduïda en la secció residual, segons el pas dels 

minuts referits en la resistència al foc necessària i la velocitat de carbonització de la fusta. La 

seva resistència de càlcul augmenta, ja que el coeficient de seguretat en situació d’incendi és 

igual a la unitat i el coeficient de modificació (k mod) és també igual a la unitat. Finalment, varia 
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l’esforç màxim a resistir, al variar la combinació de les accions degut a que és una situació 

extraordinària. 

Per realitzar la comprovació al tallant, s’ha de complir que la sol·licitació de càlcul a tallant en 

ambdues direccions y i z (T v,y,d i T v,z,d) siguin inferiors o iguals a la resistència de càlcul a tallant 

de l’element (f v,d). 

                                         i                                       

Així doncs, primerament es necessari calcular la resistència de càlcul a tallant en direcció “y” i 

“z” de l’element (f v,y,d i f v,z,d). La resistència de càlcul a tallant en ambdós direccions és igual, 

segons la següent fórmula. 

                        
       

   

  

Un cop definida la resistència de càlcul a tallant, s’ha de calcular les tensions de càlcul en la 

direcció “y” i “z” (T v,y,d i T v,z,d). Aquestes venen definides segons el tallant màxim de l’element (T 

max) i l’àrea de la secció (A sec), segons la següent fórmula. 

        
           

    
    i           

           

    
   

Per tal de calcular els tallants màxims en la direcció “y” i “z”, aquests s’han d’avaluar, creant 

diferents hipòtesis on cadascuna de les sobrecàrregues és l’acció principal, amb una situació 

persistent o transitòria, al tractar-se d’un estat límit últim (ELU). La realització del càlcul dels 

tallants màxims es realitza en el propi full de càlcul de la comprovació per elements simples, 

elements birecolzats, mentre que, per elements més complexos, que actuen com un conjunt, 

aquest càlcul es genera al win-eva. 

Respecte a les fletxes s’analitzen les tres limitacions de fletxa, la fletxa d’integritat com element 

constructiu, la fletxa de confort dels usuaris i la fletxa a l’aparença en obra. Prèviament al seu 

desenvolupament de càlcul, s’ha de deduir el factor de fluència de les accions (k def) per 

considerà en el càlcul de fletxes l’efecte de la fluència al llarg del pas del temps. Segons la 

taula 5.1 del CTE DB SE-M [17], en aquest cas en tots els elements el factor de fluència és igual a 

0,80, al tractar-se de fusta laminada encolada i una classe de servei 2. La realització del càlcul 

de les fletxes màximes es realitza en el propi full de càlcul de la comprovació per elements 

simples, elements birecolzats, mentre que, per elements més complexos, que actuen com un 

conjunt, aquest càlcul es genera al win-eva. 

Així doncs, per analitzar la fletxa d’integritat com element constructiu, es consideren únicament 

les deformacions produïdes desprès de l’entrada en obra de l'element, amb una combinació 

d'accions poc probable o característica, i amb una limitació màxima de 1 / 300 de la llum de 

l’element o del conjunt. 

Per altre banda, per analitzar la fletxa al confort dels usuaris, es consideren únicament les 

deformacions produïdes per les càrregues de curta duració, amb una combinació d'accions 

poc probable o característica, i amb una limitació màxima de 1 / 350 de la llum de l’element o 

del conjunt. 

Finalment, s’analitza la fletxa a l’aparença en obra, on es consideren la totalitat de les 

càrregues de l’element, amb una combinació d'accions quasi permanent,  i amb una limitació 

màxima de 1 / 300 de la llum de l’element o del conjunt. En aquest cas, el coeficient de 
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simultaneïtat 2 (Ψ2) de cada una de les sobrecarregues és igual a zero, segons la taula 4.2 del 

CTE DB SE [18], donant lloc així a una única hipòtesis on nomes s’avaluen les accions de 

caràcter permanent, amb un coeficient igual a la unitat. 

Finalment per acabar amb la comprovació de les seccions, es comprova la necessitat 

d’avaluar o no el bolcament lateral. Perquè sigui necessària la seva avaluació s’ha de complir 

que l’esveltesa relativa a flexió (λ rel,m) sigui major o igual a 0,75, en cas contrari la comprovació 

al bolcament lateral no es necessària realitzar-la [17]. 

Per definir l’esveltesa relativa a flexió (λ rel,m) s’ha de definir prèviament la tensió crítica a flexió 

(σm,crit) segons les següents formulacions, on “E 0,g,k” és el mòdul d’elasticitat característic paral·lel 

a la fibra 5º percentil, és 9.400 N/mm2, al ser fusta laminada encolada GL24h , segons taula E.3 

de l’annex E del CTE DB SE-M [17], i “β V” és el coeficient de defineix la longitud eficaç de 

bolcament. 

             
     

       

                                                                  
          

      
       

En totes les comprovacions de les seccions d’aquet cas pràctic, no resulta necessari la 

comprovació al bolcament. 

Una vegada es compleixen tots aquests requisits es pot acceptar la secció comprovada. 

5.2.5 COMPROVACIÓ DE LES UNIONS AMB CARGOLS 

Les unions que es resolen amb cargols o tirafons són les unions entre les corretges de coberta i 

les bigues del pòrtic, les unions entre les biguetes de façana i els pilars dels pòrtics, i les unions 

entre els elements de trava i els pòrtics. 

Per solucionar les unions entre elements únicament amb cargols, s’ha utilitzats un tipus de 

tirafons doble rosca, que estan ideats pel fabricant amb aquesta finalitat, sempre que es 

segueixin i es compleixin les recomanacions de disposició i distancies mínimes descrites en la 

figura 5.9. El fabricant és SFS Intec i el sistema de fixació s’anomena WT, i es comercialitza a 

través de la marca italiana Rothoblaas. 

 

Figura 5.9: Disposició i distancies mínimes segons el fabricant. 

Per realitzar la comprovació de càlcul, s’ha generat un petit full de càlcul on s’ha definit la 

resistència de carga característica que indica el fabricant en la fitxa tècnica del producte (R 

v,z,k), exposades en la taula 5.8, i s’ha calculat la resistència de càlcul que ofereixen el parell de 
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tirafons escollits (R v,z,d), amb la següent fórmula, en funció del coeficient de modificació (k mod) i 

del factor de seguretat (ɣ M): 

                
       

   

  

Taula 5.8: Capacitats de càrrega característiques segons fabricant. 

 

Seguidament s’ha definit el tallant de càlcul al que està sotmès l’element a fixar, extret del full 

de càlcul de la seva comprovació resistent a tallant (ELU) de la hipòtesis més desfavorable en 

una situació persistent o transitòria, i s’ha comprovat que aquest sigui igual o inferior a la 

resistència de càlcul. Si es compleix aquesta condició s’accepta la comprovació. 

5.2.6 COMPROVACIÓ DE LES UNIONS AMB PERNS 

Les unions realitzades amb perns són quatre, la unió entre les dues bigues del pòrtic entre si en 

la zona carenera, la unió entre la biga i el pilars del pòrtic, la unió entre el peu de pilar i el pilar 

del pòrtic, i la unió entre el peu de pilar i el pilar de tancament. 

Aquestes unions es solucionen mitjançant diferents nombres de perns d’acer de qualitat 8.8 i 

acabat galvanitzat, per la seva protecció ambiental. Els perns estan formats per barra roscada 

M12 (mètric 12, o 12mm de diàmetre), femelles M12 DIN 985 i volanderes M12 DIN 9021, si la unió 

del pern és directament amb la fusta. Algunes d’aquestes unions estan reforçades per una o 

dues xapes, o un conjunt formant un ferratge, d’acer S275JR d’un gruix de 10mm i acabades 

galvanitzades, que portaran els forats de 14mm de diàmetre, segons plànols per la posterior 

col·locació dels perns. Aquestes xapes i ferratges no es troben al mercat de forma 

estandarditzada així que hauran de ser fabricades a mida per un ferrer, segons les indicacions 

dels plànols. 

Per realitzar la comprovació de les unions amb perns s’ha generat un full de càlcul que 

comprova ràpidament si la unió proposada compleix els requisits del CTE. En aquest full de 

càlcul, primerament, es defineix com es realitza la unió i amb quin esquema es simplifica segons 

els CTE, així com es defineixen les característiques dels materials utilitzats (fusta, xapa i perns). 

També es defineixen els diferents factors de correcció i coeficients de seguretat de la fusta i 

l’acer, que seran utilitzats en les posteriors comprovacions. 

La justificació de les unions, es realitza comprovant que la resistència del conjunt de perns als 

diferents sistemes de ruptura dels elements interactuant entre ells, tant en el sentit paral·lel com 

perpendicular a les fibres de la fusta, supera les sol·licitacions màximes de càlcul en cada una 

de les direccions. 



   

 
82 ESTRUCTURES DE FUSTA 

Es realitzen cinc comprovacions. Primer es comprova la resistència de la unió entre el gruix de la 

xapa, els perns i l’aixafament de la fusta, segon la capacitat a tall dels perns, tercer 

l’aixafament dels perns a la xapa, i finalment es comprova la xapa a compressió i tallant. 

Per comprovar la resistència de la unió entre el gruix de la xapa, els perns i l’aixafament de la 

fusta, es calcula la resistència característica a l’aixafament de les fibres de la fusta segons 

l’angle entre la direcció de les fibres i l’esforç que s’estigui comprovant (f h,α,k). Per fer-ho és 

necessari prèviament calcular el coeficient K 90 i la resistència característica a l’aixafament en 

la direcció paral·lela a les fibres (f h,0,k), on α = 0º. Al tractar-se d’una fusta conífera el coeficient 

K 90 es calcula amb la següent formula, on “d” és el diàmetre del pern amb mm, mentre que la 

resistència característica a l’aixafament en la direcció paral·lela i en qualsevol angle respecte 

les fibres (f h,0,k i f h,α,k) es defineix amb la següent formula, on “ρ k “ és la densitat característica 

de la fusta [17].  

                  

                               
        

       

                   
 

Seguidament, es calcula el moment plàstic característic del pern (M y,Rk), segons la següent 

fórmula, per perns de secció circular, on “f u,k” es la resistència característica a tracció de l’acer 

del pern en N/mm2. 

                        

Un cop definits el moment plàstic característic (M y,Rk) i la resistència característica a 

l’aixafament segons la direcció avaluada, es calcula la capacitat de càrrega característica en 

direcció al pla de tall i per element de fixació (F v,Rk). Aquets valor és el mínim entre les diferents 

formes de trencament o col·lapse de la unió. Aquests venen definits en funció de les 

característiques de la pròpia unió, en el cas d’aquest projecte es donen 3 situacions, segons si 

hi ha xapa d’acer al interior, si és a l’exterior o si no hi ha xapa d’acer. A continuació, en les 

figures 5.10, 5.11 i 5.12., es mostren les fórmules de les comprovacions i l’esquema de la forma 

de trencament en cada cas.  

          

 

 

 

             

                   
         

             
    

                       
 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Tallant doble amb peça central 

d’acer de qualsevol gruix. 
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Figura 5.11: Tallant doble amb peça central de fusta. 

          

 

 

 

 

             

                   

       
             

    
               

                  

             
    

      
    

    
                        

 

 

 

 

 

  

Figura 5.12: Tallant doble entre peces de fusta. 

Per la comprovació de les unions entre dos elements de fusta, és necessari definir el valor del 

coeficient “β”, que és una relació entre les dues resistències a l’aixafament dels elements de 

fusta. Es calcula mitjançant la següent fórmula. 

  
       

         
 

Un cop efectuat el càlcul, s’obté el valor de la resistència característica d’un dels perns, 

aquesta marca el límit de la capacitat de càrrega, aleshores es calcula el seu valor de càlcul, 

segons la següent fórmula. 
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Després es calcula el nombre eficaç segon els perns alineats amb la càrrega i la fibra (n ef), 

segons la següent formula, segons el nombre de pern alineats (n), el diàmetre del pern (d) i la 

separació en direcció paral·lela a la fibra (a 1). Aquest valor s’utilitza solament per perns alineats 

a la direcció de la fibra i amb un esforç paral·lel a la fibra, ja que per esforços perpendiculars a 

la fibra el valor del nombre de perns eficaç és igual al nombre de perns. 

          

 

          
   

    
 

 
       

Una vegada és coneix la capacitat de càrrega de càlcul en direcció al pla de tall i per 

element de fixació (F v,Rd) i el nombre eficaç perns, ja es pot realitzar la comprovació del 

conjunt de perns, segons la següent formula, on “m” és el nombre de files o columnes en la 

direcció de la sol·licitació.  Un cop definit, aquest valor es comprova que sigui igual o superior al 

esforç màxim de càlcul. 

                                    
        

           
                  

La segona comprovació consisteix en verificar la capacitat al tall dels propis perns. Per fer-ho si 

es necessari calcular el coeficient de reducció (BLf), que s’aplica si la distància entre els eixos 

dels perns extrems en la direcció de la càrrega és superior a 15d (15 · 12mm = 180mm), segons 

la següent formula, on “L” és la longitud i “d” el diàmetre del pern.  

       
      

     
 

Seguidament, per calcular la resistència al tall de cadascun dels perns s’aplica la formula que 

es descriu a continuació, on “n” és el nombre de plans de tall, “A” és l’àrea del pern, “F u,b” és la 

resistència última de l’acer del pern i “ɣ M2” és el coeficient parcial de seguretat relatiu a la 

resistència última de l'acer. 

                     
     

    

 

Finalment es realitza la comprovació del conjunt de perns, segons la següent formula, on “m” és 

el nombre de files o columnes en la direcció de la sol·licitació.  Un cop definit, aquest valor es 

comprova que sigui igual o superior al esforç màxim de càlcul. 

                                    
        

           
           

La tercera comprovació consisteix en verificar que no és produeix aixafament del pern a la 

xapa. Per realitzar aquest càlcul és necessari conèixer el factor α, que es defineix segons la 

següent formula, on “e1” és la distància del eix del forat a la vora de la xapa en la direcció de 

l’esforç, “a1” és la separació entre eixos dels forats en la direcció de l’esforç, “d0” és el diàmetre 

del forat, “fu,b” és la resistència última de l’acer del pern i “f u” és la resistència última de l’acer 

de la xapa. 
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Per definir la resistència a l’aixafament d’un pern a la xapa (F t,Rd) s’aplica la següent formula, 

on “f u” és la resistència última de l’acer de la xapa, “d” és el diàmetre del pern, “t” és el gruix 

menor de la xapa i “ɣ M2” és el coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última de 

l'acer. 

                   
     

    

 

Finalment es realitza la comprovació del conjunt de perns, segons la següent formula, on “m” és 

el nombre de files o columnes en la direcció de la sol·licitació.  Un cop definit, aquest valor es 

comprova que sigui igual o superior al esforç màxim de càlcul. 

                                    
        

           
           

La quarta comprovació consisteix en verificar el compliment a compressió de la xapa. Per fer-

ho es calcula l’àrea bruta (A c) i l’àrea neta (A c,neta), on es resten els forats, que treballen a 

compressió. Aleshores s’ha de comprovar el compliment de dues condicions, la resistència 

plàstica i la resistència última, sent la resistència de la secció a compressió (N c,Rd) el mínim 

d’aquests dos valors definits en la següent formula, on “f uk” és la resistència característica  

última de l’acer de la xapa, “f yk” és el límit elàstic característic de l’acer de la xapa, “ɣ M0” és el 

coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació de l'acer i “ɣ M2” és el coeficient parcial 

de seguretat relatiu a la resistència última de l'acer. 

           

 
 
 

 
      

     

   

                 
     

   

   
 
 
 

 
 

 

Finalment es comprova que la resistència a compressió de la secció de la xapa sigui inferior o 

igual a la sol·licitació de compressió que hi actua, mitjançant la següent formula.  

        

      

           

La cinquena comprovació consisteix en verificat el compliment a tallant de la xapa. Per fer-ho 

es calcula l’àrea bruta (A v) i l’àrea neta (A v,neta), on es resten els forats, que treballen a tallant. 

Aleshores s’ha de comprovar el compliment de dues condicions, la resistència plàstica i la 
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resistència última, sent la resistència de la secció a tallant (V c,Rd) el mínim d’aquests dos valors 

definits en la següent formula, on “f uk” és la resistència característica  última de l’acer de la 

xapa, “f yk” és el límit elàstic característic de l’acer de la xapa, “ɣ M0” és el coeficient parcial de 

seguretat relatiu a la plastificació de l'acer i “ɣ M2” és el coeficient parcial de seguretat relatiu a 

la resistència última de l'acer. 

           

 
 
 

 
      

     

        

                 
     

       
   
 
 
 

 
 

 

Finalment es comprova que la resistència a tallant de la secció de la xapa sigui inferior o igual a 

la sol·licitació de tallant que hi actua, mitjançant la següent formula.  

        

      

           

Per acabar, si es compleixen totes aquestes cinc comprovacions en les dues direccions, 

s’accepta la unió proposada. 

5.3 PLÀNOLS 

Per l’elaboració de la documentació gràfica del cas pràctic s’ha utilitzar dos programes 

informàtics, el cadwork en l’aplicació 3D i 2D i l’autocad. 

El cadwork és un programa informàtic suïs, especialitzat en el disseny i l’elaboració d’estructures 

de fusta. És el programa més utilitzat en el sector, ja que presenta un seguit d’automatismes 

pensats explícitament per la construcció d’estructures de fusta. Té una aplicació 3D, on 

s’acostuma a realitzar el dibuix, i una aplicació 2D, per la realització dels plànols.  

En el cas pràctic, s’ha utilitzat l’aplicació 3D on s’ha dissenyat tota l’estructura, les seves unions, 

els elements de tancament, etc. Un vegada tot el disseny era correcte s’ha passat la informació 

al cadwork 2D, realitzant les vistes corresponents i posteriorment s’ha passat tota aquesta 

informació a format autocad, que s’ha utilitzat per l’elaboració del plànols definitius en dues 

dimensions, per treballar millor l’aspecte gràfic i perquè el format sigui el més habitual, ja que les 

aplicacions del cadwork són molt concretes i no és un programa habitual per els professionals 

de la construcció, així com, presenta certes limitacions en alguns aspectes. 

El gruix dels plànols es poden trobar a l’annex C.4 en format A3. Aquests estan dividits en tres 

blocs. Els plànols on es defineix la geometria de l’edifici, els plànols on és descriu la totalitat de 

l’estructura element per element i finalment els plànols on es defineixen els detalls de les 

diferents unions. 

A continuació, s’exposa el llistat de plànols realitzats en el cas pràctic amb la seva numeració. 

Situació i emplaçament: 

1. Situació. 

2. Emplaçament 

Definició geomètrica: 
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3. Planta  

4. Planta coberta 

5. Alçats Est i Sud 

6. Alçat Oest i Nord 

7. Seccions A-A’ i B-B’ 

8. Seccions C-C’ i D-D’ 

Estructura: 

9. Pòrtic 

10. Corretges de coberta 

11. Biguetes de façana i pilars de tancament 

12. Elements de trava 

13. Tancaments 

Detalls constructius: 

14. Unió entre bigues del pòrtic (zona carener). 

15. Unió entre tacs i pilar. 

16. Unió del pilar i les bigues del pòrtic. 

17. Unió peu de pilar i pilar del pòrtic. 

18. Unió de les corretges de coberta amb les bigues el pòrtic. 

19. Unió peu de pilar i pilar de tancament  

20. Unió pilar de tancament amb pòrtic. 

21. Unió biguetes de façana amb pilar de pòrtic. 

22. Unió dels elements de trava i el pòrtic. 

5.4 AMIDAMENT I PRESSUPOST 

Per la realització del amidament i pressupost, s’ha realitzat un full de càlcul de disseny propi, 

que realitza les operacions numèriques de forma automàtica, al modificar qualsevol dada del 

amidament o del cost de la partida. Al ser l’objectiu del projecte les estructures de fusta, 

únicament, s’ha realitzat l’amidament i el pressupost del total de l’estructura de fusta, deixant 

de banda la resta de partides, òbviament necessàries, per deixar l’edifici acabat i en 

funcionament. 

S’ha dividit l’amidament i el pressupost en quatre capítols, el primer és el subministrament de la 

fusta de l’estructura, on cada una de les partides correspon als diferents elements estructurals, 

el segon és el tractament de la fusta de l’estructura, el tercer és la cargoleria i els ferratges 

necessaris per la fixació dels elements estructurals, on s’ha dividit per cada tipus element que 

actua en les diferents unions, i finalment el capítol corresponen al muntatge de l’estructura, 

també separat per partides de muntatge de cada un dels conjunts estructurals. 

Aquesta organització de capítols i partides, no sol ser habitual en els projectes, ja que es solen 

valorar les partides per elements incloent el subministrament de material, el muntatge i els 

elements d’unió. En aquest cas, s’ha elaborat d’aquesta forma ja que és més detallada i més 

ajustada a les necessitats reals que té qualsevol industrial per valorar correctament l’estructura. 

Per elaborar el pressupost d’execució material (PEM) s’ha realitzat la valoració o justificació dels 

preus  segons les tarifes de Macusa. Pel càlcul del preu total final d’execució per contrata s’ha 

aplicat sobre el total del PEM un 6% de benefici industrial i un 13% de despeses generals, i amb 

aquest total s’hi ha aplicat l’IVA actual del 21%. 
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Finalment, el preu total del pressupost d’execució material (PEM) puja la quantitat de 

163.598,58€ (Cent seixanta-tres mil cinc-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims 

d'euro), mentre el total del pressupost puja la quantitat de 194.682,31€ (Cent noranta-quatre mil 

sis-cents vuitanta-dos euros amb trenta-un cèntims d'euro), i finalment el pressupost d’execució 

per contrata puja la quantitat de 235.565,59€ (Dos-cents trenta-cinc mil cinc-cents seixanta-cinc 

euros amb cinquanta-nou cèntims d'euro). 

El desenvolupament del preu per capítols i partides es pot consultar a l’annex C.5.  
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6. CONCLUSIONS 

En aquest últim capítol del projecte final de carrera, es pretén realitzar una síntesi de tota la 

informació presentada en el projecte, obtenint les principals conclusions de les temàtiques 

exposades. 

La principal conclusió, i un dels objectius del projecte, és veure que la fusta és un material vàlid 

per elaborar estructures de qualsevol tipologia. Al llarg de tot el treball s’han analitzat totes les 

particularitats del material i dels seus sistemes estructurals, i quedar reflectit que la resolució 

d’una estructura amb fusta és una solució viable i una alternativa real a les estructures d’acer i 

de formigó armat, que són les més habituals en l’actualitat.  

Al llarg de la història la fusta ja ha estat un material molt utilitzat per realitzar estructures, però 

últimament havia perdut protagonisme davant altres materials desenvolupats mes recentment 

com l’acer o el formigó armat. Ara bé, amb el desenvolupament de nous productes 

estructurals, com la fusta laminada encolada, s’han aconseguit superar les principals limitacions 

estructurals (grans seccions i llargades) poden així ser una alternativa real al formigó armat i 

l’acer.  

Una de les conclusions interessants es veure com es relacionen les principals característiques 

físiques de la fusta amb el comportament mecànic, i com interpreta aquesta interacció el CTE, 

que marca les bases de càlcul.  

La anisotropia de la fusta es una de les propietats físiques més destacades, ja que provoca 

resistències diferents molt notables segons la direcció de l’acció respecte la direcció de les 

fibres de la fusta. Com s’exposa en l’apartat 2.1.4, existeixen tres direccions principals amb 

diferents resistències, l’axial, la radial i la tangencial. A nivell de càlcul el CTE, però, defineix dues 

direccions resistents, la paral·lela a les fibres i la perpendicular a les fibres, sense diferenciar la 

tangencial de la radial, ja que son molt semblants. 

La humitat de la fusta, la temperatura i la duració de la càrrega també tenen una relació 

directe amb la resistència. Per això el CTE, defineix un coeficient de modificació (K mod) que 

redueix la resistència de càlcul de la fusta en funció de si hi ha una major humitat i de si la 

duració de la càrrega es major. 

La qualitat de la fusta també es un motiu que altera la resistència del material. Com que la 

fusta empalmada permet rebutjar els defectes que poden existir, alhora d’efectuar el càlcul 

permet reduir el seu factor de seguretat davant la fusta massissa, ja que presenta una major 

fiabilitat i una reducció de la incertesa. Per això el CTE defineix els factors parcials de seguretat 

de la fusta segons el tipus de fusta. 

Un altre aspecte que altera la resistència de la fusta és la dimensió de la secció i la llargada de 

l’element. Per aquest motiu el CTE, proposa un coeficient d’altura (kh), un coeficient de longitud 

(kL) i un coeficient de volum (kvol) que minoren la resistència de càlcul de certes propietats 

segons les dimensions de l’element a comprovar. 

Una altre conclusió interessant que es reflecteix en el projecte, és com l’espècie de la fusta no 

repercuteix de forma significativa en la resistència de càlcul, per especies semblants del nostres 

entorn. El CTE el que proposa és classificar la fusta, independentment de l’espècie, dins una 

classes resistents, dotant a totes les fustes d’aquesta classe resistent de les mateixes propietats 

característiques mecàniques. Així que la elecció d’una espècie o altre no correspon a un 

argument resistent, si es classifiquen dins la mateixa classe, provocant que l’elecció de l’especie 

es faci per arguments com la treballabilitat, la durabilitat o impregnabilitat segons la classe de 

servei, per preu, i per motius estètics d’acabat. 
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Un altre tema important en la construcció d’estructures de fusta, és la protecció que cal dotar 

la fusta per garantir una durabilitat adequada. És molt aconsellable tractar la fusta algun nivell 

per sobre del que defineix com a mínims el CTE, ja que la relació preu durabilitat és molt gran, 

per això la majoria d’estructures es tracten amb un producte fungicida - insecticida amb un 

procés d’autoclau, encara que estrictament no és obligatori. Destacar que el tractament 

fungicida – insecticida, no protegeix de l’acció del Sol, sinó que aquesta protecció es realitza 

amb algun tipus de vernís aplicat superficialment, sent aquest concepte sovint motiu de 

confusió. 

En general, l’aplicació d’un producte de protecció, no altera les propietats resistents de la fusta, 

ara bé, mètodes de protecció com el termo – tractament, al modificar la composició interna 

del material si que afecten les propietats mecàniques, reduint notòriament la resistència i 

augmentant molt la fragilitat de la fusta. 

A nivell dels productes de fusta per un ús estructural, aquests condicionen molt el sistema 

estructural a realitzar degut que les pròpies limitacions del producte generen uns condicionants 

tècnics que obliguen a optar per un sistema o altre. En gran part, la recent reutilització de la 

fusta amb finalitats estructurals és degut justament a que el desenvolupament tecnològic i 

tècnic ha millorat les prestacions de la fusta laminada encolada, eliminant així moltes de les 

limitacions o dels condicionants alhora d’afrontar una estructura amb fusta massissa. 

Un detall a destacar, és que generalment es creu que la fusta laminada és mes resistent que la 

fusta massissa, realment però no es ben bé així. La fusta laminada encolada està elaborada 

amb fusta massissa, la fusta és exactament la mateixa i per tant té les mateixes propietats 

resistents. L’encolat en làmines o l’empalmat de les lames, tampoc genera un augment de la 

resistència. De fet el CTE tampoc diferencia notòriament entre una fusta massissa i una fusta 

laminada amb la mateixa classificació resistent, sent el valor característic a flexió exactament el 

mateix i les altres propietats molt semblants. Ara bé, l’operació de laminar, encolar i empalmar 

la fusta massissa permet eliminar les imperfeccions i reduir la incertesa de la qualitat de la fusta 

que exteriorment no es visible, així que a nivell de càlcul els coeficients a utilitzar poden ser 

minorats, augmentant així els valors resistents de càlcul de les propietats, a igualtat de valors 

característics. 
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