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Estructura paraigües
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Tipologies bigues

La fusta laminada encolada s’aplica habitualment en grans llums i 
en edificis públics. 
 
Aquesta és un component estructural realitzat mitjançant l’encolat 
de làmines de fusta massissa esquadrada de gruix inferior a 4,5cm, 
amb la direcció de la fibra sensib lement paral·lela . S’utilitzen 
adhesius de resorcina, melamina, urea o acetat. Només els dos 
primers són adequats per a usos d’exterior.  
Aquest tipus de fusta s’utilitza per a: bigues, carregadors, pilars, 
gelosies i grans llums. 
 
Característiques de la fusta: 
- Resistència mecànica : 
La fusta presenta elevades resistències en direcció paral·lela a la 
fibra i baixa capacitat en direcció perpendicular. Aquest fet 
configura el comportament i el disseny de les unions , on és precís 
concentrar les tensions i que calen transmetre amb bruscs canvis de 
direcció. 
Una altra particularitat de la fusta és que aquesta és capaç de 
resistir tensions més elevades si la seva durada és curta. Aquesta 
particularitat de la fusta davant d’altres materials. Per aquesta raó , 
la construcció en fusta resulta més eficaç com menor sigui el pes 
propi  en comparació amb les accions variables. 
- Comportament davant d’incendi : 
La fusta té una baixa qualificació en la seva reacció enfront del foc 
el que du a que la normativa enfront d’incendis limiti la seva 
presència en alguns locals. Tot i això, presenta un comportament 
molt predecible i segur en relació al temps d’estabilitat al foc. 
Normalment en grans esquadries no cal sobredimensionar la secció 
per garantir els temps especificats. 
La utilització de productes per la ignifugació de la fusta està 
orientada a la millora de la reacció al foc i no tant a l’estabilitat. 
Per un altre costat i a favor del comportament de l’estructura , la 
dilatació tèrmica en cas d’incendi es veu contrarestada per la 
contracció deguda a  la pèrdua d’humitat. 
La limitació ve donada per la presència d’elements metàl·lics, la 
normativa estableix un temps de 15 minuts que amb un fàcil 
predimensionat dels elements es pot arribar a aconseguir els 30 
minuts i protegint mitjançant l’ocultació dels elements metàl·lics 
s’arriba als 60 minuts.  
- Comportament davant l’humitat: 
Un contingut d’humitat elevat en fusta (per sobre del 20%) de 
manera continuada pot donar lloc a que apareguin fongs i es 
podreixi la fusta amb l’aparició d’insectes.  
Per tant, quan es dissenya una estructura de fusta, en el diseny de 
les unions de les peces i sobretot amb risc exterior , és molt 
important protegir la fusta mitjançant opcions ventilades i facilitar 
la sortida de l’aigua quan és inevitable el contacte. 
 

 
 

Per tal de predimensionar el paraigües de fusta, 
agafem el més desfavorable.
Tot seguit desglossem el paraigües en bigues i les 
predimensionem amb taules de fusta laminada.

L'encontre del pilar de fusta amb el forjat de formigó 
es realitza a través d'una unió rígida.
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L'amplada H=0,625 serà la 
determinant per establir els 
gruixos de les bigues adjacents 
que hi van a morir o hi neixen.

L'amplada h=0,23 tot i ser superior  
a la predimensionada ve determinanda
per una altra de les bigues que dóna a la 
biga perimetral.

L'amplada h=0,23 determina l'ample   
de les bigues que dónen a la biga 
perimetral.

L'amplada H= 0,625 és sueperior 
a la predimensionada però ve determinada 
per les bigues anteriors.

L'amplada H= 0,625 és sueperior 
a la predimensionada però ve determinada 
per les bigues anteriors.

Totes les amplades de la biga vénen
determinades per les altres bigues adjacents.

Totes les amplades de la biga vénen
determinades per les altres bigues adjacents.


