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Les unions  constitueixen un dels punt més importants del 
disseny de les estructures de fusta i és necessari conèixer les 
seves limitacions. De manera general es diu que el cost de les 
unions representa  el 20% del cost total de les estructures de 
fusta. 
 
Les limitacions que presenten les unions en fusta estan 
directament relacionades amb el caràcter anisòtrop de la fusta: 
la resistència en direcció perpendicular a les fibres és molt 
més baixa que en la direcció paral·lela , el que ens du a una 
transmissió d’esforços limitada. Generalment les unions entre 
peces són articulats o semirígids , i resulta difícil arribar a 
tenir una unió perfectament rígida.  
 
Existeixen diferents tipus d’unions: 
- encolades: 
 Tenen una gran rigidesa i permeten unions entre peces 
totalment rígides , però són fràgils i d’aplicació limitada.  
- mecàniques: 
 Són les més emprades actualment però s’ha d’evitar emprar 
en excés les unions metàl·liques . 
 -mecàniques no superfície: 

o Claus :constitueixen el mitjà d’unió és emprat 
en els sistemes estructurals d’entramat 
lleuger. S’utilitzen en la unió entre taulers i 
peces de fusta entramada i també entre peces. 
El tipus de clau més emprat és el de 
adherència millorada , aquest aconsegueix 
majors capacitats de càrrega , sobre tot 
d’extracció. El diàmetre varia entre 3 i 8mm i 
la longitud entre 40 i 200mm. Són capaços de 
transmetre entre 0,5 i 1,5 KN. 

o Tirafondos : consten d’un fust amb una zona 
enroscada en la punt(corda) i un tram llis 
(canya). El diàmetre va entre 6 i 20mm i la 
longitud màxima entre 25 i 300mm, 
aproximadament. La capacitat mecànica 
davant dels esforços de tallant és superior a la 
dels claus, però la diferència es troba en la 
seva capacitat davant els esforços d’extracció. 

o Perns: tenen un fust cilíndric  amb cap i troca. 
Els diàmetres són superiors a la dels claus i 
tirafondos, entre 12 i 30mm, el que permet la 
transmissió de càrregues més elevades. Poden 
utilitzar-se  per unions fusta-fusta o fusta-
acer. La capacitat de connexió  és de 5 a 15 
KN. S’utilitzen per unions de peces 
asserrades amb gruixos mínims de 40mm  i 
peces de fusta laminada. 

o Passadors: són barres d’acer e secció circular 
amb diàmetres de 16 a 25 mm amb els 
extrems bisellats. Entren a pressió ja que el 
seu diàmetre és igual o lleugerament superior 
a al del forat. Per aquest motiu les unions 
realitzades amb passadors són més rígides 
que les fetes amb perns . L’ocultació dels 
perns és senzilla aconseguint millors 
prestacions en cas d’incendi i una major 
estètica. S’utilitzen en unions de peces de 
fusta laminada encola da. 

o Grapes: utilitzades per unions estructurals i 
tenen longituds de 12 a 63mm , aprox. I 
s’empren normalment per la fixació del tauler 
amb les peces de fusta asserrada. 
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A.detall unió 
A.1  Pilar de fusta laminada encolada de40x40cm
A.2  Biga de fusta laminada encolada amb gruix de 20cm i amplada variable
A.3 Unió realitzada amb passadors d'acer de 20mm de diàmetre
A.4    Cartel.la metàl.lica subjectada al pilar amb perns 
A.5    Pletina subjectada a les bigues amb perns de 20mm de diàmetre
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B.detall unió 
B.1  Jàssera  de fusta laminada encolada de secció variable
B.2 Cartel.la metàl.lica subjectada a la jàssera amb perns 
B.3  Jàssera de fusta laminada encolada de secció variable
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C.detall unió 

D.detall unió 
D.1  Jàssera  de fusta laminada encolada

D.3 Cartel.la metàl.lica subjectada a la jàssera amb perns 
D.4  Jàssera de fusta laminada encolada de secció variable

D.2  Jàssera  de fusta laminada encolada unida a l'altre jàssera amb perns
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C.1  Jàssera  de fusta laminada encolada

C.3 Cartel.la metàl.lica subjectada a la jàssera amb perns 
C.4  Jàssera de fusta laminada encolada de secció variable

C.2  Jàssera  de fusta laminada encolada unida a l'altre jàssera amb perns


