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Estructura forjats fusta  E: 1/300  II

CÀLCUL ESTRUCTURAL

0.- DADES GENERALS

PROPIETATS DEL MATERIAL: Fusta laminada homogènia de conífera, ben 
assecada i sense anomalies o nusos, classe resistent (UNE-EN 1194:1999)  
GL36h [DB-SE-M; tabla E.3]

1.- CLASIFICACIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS
En aquesta taula s’hi detallen els diferents tipus d’elements estructurals 
que componen el forjat. Es calcularan solament els més desfavorables; 
amb àmbit de càrrega més gran.

2.- ESTIMACIÓ DE CÀRREGUES

NOTES:
Densitat de la fusta: 450 kg/m3 = 4,5 kN/m3
Pes propi del forjat de fusta:
F1_ Forjat compost per bigues 2
L’àrea de secció en “T” corresponent a un àmbit de 0,83 m2 és de 0,11 m2. La secció rectangular equivalent és de 
0,14x0,83 m. Utilitzarem el cantell de 0,14 m per a calcular el pes propi del forjat, que serà 4,5 kN/m3 x 0,14 m.
F2_ Forjat compost per bigues 3
L’àrea d’una secció en “T”, corresponent a un àmbit de 0,40 m2 és 0,09 m2. La secció rectangular equivalent és de 

0,22x0,40 m. Utilitzarem un cantell de 0,22 m per a calcular el peso propi del forjat, que serà 4,5 kN/m3 x 0,22 m.

3.- DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA DE CÀLCUL
[DB-SE-M] Per a qualsevol de les resistències característiques del material 
Xk, es determina el seu valor de càlcul com:

On:
Xk    és el valor característic de la propietat del material;
 M  és el coeficient parcial de seguretat para la propietat del material definit a la taula 2.3, 
que en el nostre càs serà el corresponent per a fusta laminada, 1,25.
kmod és el factor de modificació, amb valors que figuren en la taula 2.4 tenint en compte, la 
classe de durada de la combinació de càrrega d’acord amb la taula  2.2 y la classe de servei 
del apartat 2.2.2.2. En el nostre cas considerem la classe de servei 1 per a fusta laminada 
amb càrregues permanents, el que ens dona un factor de modificació de 0,60.

Per tant,
fm,g,d = kmod · ( fm,g,k / YM ) = 0,6 · ( 36/1.25 )  = 17,28 N/mm2

4.- ACCIONS I COMBINACIONS

4.1.- COEFICIENTS DE SEGURETAT (DB-SE. Tabla 4.1)
YG = 1,35 Accions permanents 
Ya = 1,50 Accions variables 

4.2.- COEFICIENTS DE SIMULTANEÏTAT (DB-SE. Tabla 4.2)
Al ser un forjat interior només tindrem en compte la sobrecàrrega d’ús, i 
per tant no haurem d’utilitzar cap coeficient de simultaneïtat.

4.3.- COMBINACIÓ ELU (ESTATS LÍMIT ÚLTIMS)

Utilitzarem la combinació ELU per comprovar la resistència a flexió:
Sd = YG • Gk + Ya • Qu

Sd = 1,35 • Gk + 1,5  • Qu

4.4.- COMBINACIÓ ELS (ESTATS LÍMIT DE SERVEI)
Utilitzarem la combinació ELS per comprovar la deformació. És la mateixa 
que la anterior però sense aplicar els coeficients de seguretat: 
Sd = YG • Gk + Ya • Qu

Sd = 1,35 • Gk + 1,5  • Qu

5.- CÀLCUL

5.1.1.- COMPROBACIÓ A FLEXIÓ SIMPLE
om,g,d  (tensió biga)  < fm,g,d (propietats resistents a flexió)

on:
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W és el mòdul resistent de la secció, per a seccions rectangulars,  
Md és el moment màxim per a bigues empotrades amb càrrega contínua 
al centre de la llum l/2,  

fm,g,d= 17,28 N/mm2

5.1.2.- COMPROVACIÓ A DEFORMACIÓ
d ≤ L/350 flecha relativa inferior (confort usuaris)

on:
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I és el moment d’inèrcia de la secció
E és el mòdul d’elasticitat de la fusta, en el nostre cas E= 14,7 kN/mm2

5.2.- CÀLCULS
BASE ALTURA Q VARIABLE Q PERMANENTE Q REPARTIDA Q REPARTIDA LONG. MODUL RES. M INERCIA I M MAXIM TENSIO VIGA FLETXA REL. INF. DEF. VIGA

BIGA b (m) h (m) Qu (kN/m) Gk (kN/m) q ELU (kN/m) q ELS (kN/m) l (m) W (m3) I (m4) Md (kN.m) σm,g,d  (N/mm2) L/350 (mm) δ (mm)
2 0,15 0,43 4 0,895 7,20825 4,895 8,15 0,0046225 139.682 19,94958273 4,315756135 23,28571429 2,739E-08
3 0,15 0,43 2 0,605 3,81675 2,605 10,55 0,0046225 109.013 17,7005757 3,829221353 30,14285714 5,24432E-08
4 0,15 0,73 26,38 8,345 50,83575 34,725 5,05 0,0133225 136.231 54,01827977 4,054665398 14,42857143 2,93686E-08
6 0,25 1,08 20,4 5,815 38,45025 26,215 9,65 0,0486 334.352 149,1909752 3,069773153 27,57142857 1,2045E-07


