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Resum 

Actualment en el món de les estructures de fusta laminada i més concretament en l’apartat de 

bigues i encavallades, existeix una limitació important a nivell de disseny pel que fa al punt d’unió  

dels trams que formen un element d’aquest tipus.  

Aquestes unions es resolen majoritàriament amb platines, perns i cargols varis i això li confereix 

en aquesta zona un comportament semi-articulat que afecta a la resta de l’estructura, amb els 

desavantatges que això comporta. En bigues de grans llums, a aquest desavantatge s’hi sumen 

els de la logística i transport d’aquest tipus d’elements davant la dificultat de traslladar-los a 

l’obra d’una sola peça. 

Per últim, a l’hora d’unificar el criteris de resistència amb les propietats que es deriven del 

disseny de la unió, sovint s’acaba per recórrer a bigues d’una sola peça o a sistemes 

d’encavallada clàssics (amb tirants i tornapuntes) davant de la impossibilitat per part de la unió 

d’absorbir per si sola les sol·licitacions que es requereixen en un element estructural d’aquest  

tipus.  

Aquest projecte pretén analitzar com es comportaria una hipotètica unió feta exclusivament a 

base de connectors metàl·lics (tipus barra roscada), introduïts perpendicularment al pla de unió i 

encolats per mitjà de resina a cada tram de la biga de fusta laminada.  

D’aquest anàlisi es vol conèixer si una unió d’aquest tipus es comporta com una unió rígida. Si 

es demostra que aquesta comprovació es favorable mitjançant aquesta tipologia de unió, una 

biga de fusta de dos trams unida per mitjà de barres roscades encolades es podria considerar a 

nivell de càlcul com un únic cos sòlid. 

 

  



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

2 

 

 

 

 

 

  



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

3 

 

 

Índex 

Resum _______________________________________________________________________ 1 

1.Introducció__________________________________________________________________ 5 

1.1 Antecedents ___________________________________________________________ 5 

1.2 Objectius del projecte ___________________________________________________ 5 

1.3 Abast del projecte ______________________________________________________ 5 

2. Generalitats de les unions encolades _________________________________________ 6 

2.1 Antecedents ___________________________________________________________ 6 

2.2 Definició _____________________________________________________________ 10 

2.3 Ús i aplicacions _______________________________________________________ 12 

2.4 Avantatges i inconvenients _____________________________________________ 13 

2.5 Materials _____________________________________________________________ 14 

3. Característiques resistents de les unions encolades _________________________ 18 

3.1 Mecanismes de connexió entre fusta-resina-acer __________________________ 18 

3.2 Càlcul de la capacitat resistent de la unió _________________________________ 19 

3.3 Modes principals de fallada en les unions encolades _______________________ 19 

4. Determinació de la resistència a tracció de la unió. Assaig de pull-out. _______ 21 

4.1 Descripció i objectius __________________________________________________ 21 

4.2 Planificació i programació ______________________________________________ 22 

4.3 Preparació i execució de la mostra ______________________________________ 24 

4.3.1  Procés d’execució_________________________________________________________ 32 

4.4 Realització de l’assaig _________________________________________________ 40 

4.4.1  Maquinària i utillatge d’assaig ______________________________________________ 40 

4.4.2  Procés d’assaig ___________________________________________________________ 43 

4.5 Resultats _____________________________________________________________ 46 

4.5.1  Valors experimentals ______________________________________________________ 46 

4.5.2  Modes de fallada observats ________________________________________________ 55 

4.6  Compliment de normativa ______________________________________________ 60 

4.6.1  Descripció i objectius ______________________________________________________ 61 

4.6.2  Condicions prèvies ________________________________________________________ 63 

4.6.3  Procés de càlcul __________________________________________________________ 64 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

4 

 

 

4.7 Conclusions __________________________________________________________ 79 

5. Assaig experimental d’una subestructura ____________________________________ 81 

5.1 Condicions prèvies ____________________________________________________ 81 

5.2 Antecedents __________________________________________________________ 81 

5.3 Definició i objectiu _____________________________________________________ 90 

5.4 Planificació i programació ______________________________________________ 93 

5.4.1 Procés d’execució _________________________________________________________ 96 

5.5 Realització de l’assaig ________________________________________________ 104 

5.5.1 Maquinària i utillatge d’assaig ______________________________________________ 104 

5.5.2  Procés d’assaig __________________________________________________________ 106 

5.6 Resultats ____________________________________________________________ 108 

5.7 Verificació del model de biga real _______________________________________ 110 

5.7.1 Determinació dels esforços a la secció d’estudi ______________________________ 110 

5.7.2 Anàlisi de forces i tensions a la secció d’estudi _______________________________ 111 

6. Conclusions generals ____________________________________________________ 120 

7. Referències bibliogràfiques ______________________________________________ 122 

8. Annexes ________________________________________________________________ 125 

 

 

  



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

5 

 

 

 

1.Introducció 

1.1 Antecedents 

L’empresa del sector de les estructures de fusta laminada Tecnifusta Innovació S.L., té la 

necessitat d’estudiar una tipologia d’unió a base de resina i barres d’acer roscades amb la 

intenció de desenvolupar un sistema constructiu adaptat al seu producte i que suposi importants 

millores en quant al procés de fabricació, muntatge i manteniment d’aquest tipus d’estructures.  

1.2 Objectius del projecte 

Aquest projecte pretén estudiar com es comporta una unió a base de connectors metàl·lics de 

tipus barra roscada fixats amb resina en un suport de fusta laminada.  Del resultat d’aquest 

estudi es podrà deduir si aquest tipus d’unió es comporta com una unió rígida o no, fet que 

determinarà la viabilitat d’aquest tipus d’unions en estructures de fusta laminada.  

Per aconseguir aquest objectiu el projecte s’ha dividit en dues parts ben diferenciades però que 

es complementen per aconseguir una resposta genèrica al problema plantejat. 

PART 1:  Determinació de la resistència a tracció de la unió encolada per mitjà d’una 

campanya d’assaigs de pull-out. 

PART 2:  Assaig experimental d’una subestructura. 

1.3 Abast del projecte 

La primera part es basa en la realització d’una campanya d’assaigs de tipus pull-out per tal de 

determinar la compatibilitat entre els diferents materials que composen la unió. Aquests assaigs, 

haurien de permetre entre d’altres, conèixer el tipus de fallada que es produeix, la relació de les 

variables que intervenen en cada element de la unió, tals com; el diàmetre dels connectors i la 

seva longitud d’ancoratge, les característiques d’adherència de la resina envers la fusta i el valor 

màxim de trencament del sistema d’unió en funció de la orientació de les seves fibres, siguin 

aquestes paral·leles o obliqües amb una determinada inclinació a la càrrega axial aplicada.  
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Seguidament, a partir de les dades obtingudes de pull-out, es verificarà si existeix una relació i 

de quin tipus entre els valors obtinguts de forma experimental a l’assaig i els valors característics 

obtinguts en l’equació que planteja el CTE en el seu DB-SM, Capítol 8, Apartat 8.3.6.2 [1] sobre 

la determinació de la capacitat de càrrega en les unions de tirafons carregats axialment. De 

confirmar-se una relació lineal es podria facilitar en gran part el càlcul de les unions a base de 

resina i connectors metàl·lics ja que es podria aprofitar el mateix procediment per al seu càlcul.  

La segona part del projecte consistirà en la validació experimental d’un cas real utilitzant el nou 

sistema d’unió. Com a element a assajar s’ha optat per una subestructura d’encavallada tipus. 

Es pretén demostrar si aplicant una càrrega puntual en la zona de la unió, es produeix una 

reacció en les barres encolades similar a la que es donaria en el mateix element de les provetes 

sotmeses als assaigs del laboratori.  

Durant aquest segon assaig es troba la càrrega de ruptura i per tant de pèrdua d’estabilitat del 

sistema. En la configuració del model d’encavallada s’ha optat per no introduir tensors ni tirants 

de tal manera que tot l’esforç de la càrrega aplicada el rebi la unió sotmesa a estudi. 

De demostrar-se la viabilitat d’aquest tipus d’unió en un sistema d’estructura encavallada, les 

empreses del sector de la fusta laminada podrien introduir certs canvis en el sistema d’execució 

de les encavallades que els suposaria un estalvi en el cost de les unions, una reducció de costos 

de manteniment, facilitat de muntatge i millora del disseny.    

2. Generalitats de les unions encolades 

2.1 Antecedents 

En el sector de les estructures de fusta laminada, i més concretament en el cas de les 

encavallades, les unions són un element molt important pel que fa al comportament general 

d’una estructura horitzontal pesada d’aquest tipus.  

Aquestes unions representen un punt dèbil en la continuïtat d’esforços que rep l’element  ja que 

són punts que es veuen sotmesos a grans càrregues i com a tal, cal estudiar-los i resoldre’ls de 

forma adequada per garantir la seguretat estructural i l’estabilitat de tot el conjunt. 
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En termes econòmics el cost de les unions és en general força elevat donat que per a la seva 

execució intervenen dos variables susceptibles d’augmentar el cost de qualsevol operació com 

són; el temps i el material. Aquest increment de cost pot suposar en determinats casos fins a una 

augment de entre un 20 i 25% del cost total de l’estructura [2]. 

Actualment existeixen tres tipus de unions que solen ser utilitzades entre els elements que 

conformen les estructures de fusta laminada. Aquestes són;   

a) les unions tradicionals 

b) les unions mecàniques  

c) les unions encolades 

De forma genèrica s’entenen per unions tradicionals aquelles unions en que una peça de fusta 

queda unida a una altre directament, sense que existeixi entre elles cap element auxiliar. Son 

unions que es basen en la transmissió d’esforços mitjançant el contacte fusta amb fusta 

equilibrant els esforços axials amb compressions i esforços tangencials- Això s’aconsegueix 

mitjançant treballs de tall en les superfícies de unió de les peces de fusta, de forma que 

mitjançant la inserció de una peça en l’altre per mitjà de caixes i espigues, ambdues quedin 

unides o empalmades. Són també conegudes popularment amb el nom de unions mecanitzades 

degut al seu procés d’elaboració o “cola de milano” o “cua d’oreneta” per la forma que adopten. 

Pel que fa a les unions mecàniques son aquelles en les que intervenen elements metàl·lics de 

formes i tipologies diverses. Els elements metàl·lics son molt utilitzats en el món de les unions i 

poden adoptar una funció principal o d’element resistent, o una funció secundària o d’element de 

suport. Les unions mecàniques es classifiquen en funció de la tipologia de l’element metàl·lic que 

la composa. Entre els elements més habituals que conformen aquestes unions trobem; claus, 

tirafons, perns, passadors, grapes, plaques dentades, xapes, anells dentats, ferratges, estreps, i 

escaires.  

Per últim, s’entenen per unions encolades, aquelles que utilitzen algun tipus de material adhesiu 

per garantir la unió entre dos elements de fusta. Dintre d’aquest grup cal diferenciar un subgrup 

aparegut recentment: les unions encolades amb connectors metàl·lics. Per al cas concret de la 

unió entre elements estructurals de certa magnitud, el tipus d’unió encolada sense connectors no 

s’utilitza degut a les limitacions que suposen els adhesius en front de les sol·licitacions habituals 

que presenta un element d’aquestes característiques.  
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Com a característica principal, aquestes unions presenten una gran rigidesa amb un 

desplaçament mínim per a càrregues importants fet que els hi confereix un mòdul de ruptura 

fràgil. Entre els compostos adhesius més emprats per aquest tipus de unions, es troben els 

següents; fenol-formaldehid (PF), resorcina-fenol-formaldehid (RPF), resorcina-formaldehid (RF), 

melamina-urea-formaldehid (MUF), Poliuretà (PU), Resines d’epoxi (EP) o la Caseïna.  

Si bé les dos primeres son cronològicament els sistemes d’unions que més s’han emprat al llarg 

de la història, les unions encolades amb connectors metal·lics (a partir d’ara i per simplificar en 

nomenclatura les anomenarem simplement com a “unions encolades”), es consideren encara 

avui en dia un sistema poc utilitzat en el món de la construcció i en concret en l’apartat de 

disseny d’elements estructurals de fusta laminada i es troben encara en procés d’estudi i 

evolució. 

Aquest tipus d’unió, prové del món de la rehabilitació i deu la seva descoberta a la necessitat de 

realitzar reparacions en els caps de biga en zones de recolzament o en zones de fallada a 

tallant.  

Alguns exemples de reconstrucció de l’extremitat del cap d’una biga: 

 

 

 

 

 

 

         Esquema de col·locació i funcionament Detall de muntatge en cap de biga 

Reforços similars als anteriors, son sovint utilitzats per evitar possibles esquerdes provocades 

per la tracció perpendicular a la fibra en zones del vèrtex de bigues a dues aigües, bigues 

corbes, en recolzaments i en forats en bigues.   
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Disposició d’armadures de barres encolades com a reforç a la tracció perpendicular: 

 

 

 

 

    Recolzaments  Forats en bigues 

 

 

 

 

               Vèrtex de bigues a dues aigües Bigues corbes 

Tot i que pot semblar un sistema d’unió relativament nou, a Alemanya, Rússia i països 

Escandinaus, fa aproximadament 40 anys que s’estan utilitzant barres encolades per al reforç o 

connexió de peces de fusta. L’evolució de les resines de base epoxídica, cap a finals dels anys 

seixanta, va afavorir els dissenys innovadors en quant a solucions constructives amb fusta i  això 

alhora va propiciar que tant enginyers com arquitectes, contemplessin les unions encolades com 

a nous sistemes per unir elements estructurals.   

Fins a l’actualitat s’han fet alguns estudis que tracten l’àmbit de les unions rígides a base de 

connectors encolats en suports de fusta, del tipus viga-pilar i  pilar-sabata. Aquests estudis estan 

basats en els dos sistemes que es consideren funcionals per aquest tipus d’unió; les barres 

encolades paral·leles a la fibra i les barres encolades inclinades respecte a la fibra. 

En el primer supòsit, es planteja una unió de tipus viga-pilar present en la majoria de pòrtics de 

fusta laminada. Els estudis realitzats per Aicher i Herr [3], varen assajar aquestes unions 

utilitzant com a materials de base; barres roscades encolades, un element de contraxapat i 

platines d’acer de connexió. Les barres foren encolades paral·leles a la fibra i per salvar l’angle 

existent en el pòrtic, varen utilitzar una platina on es collaven els caps de les barres roscades.  
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Unió en vèrtex de viga-pilar d’un pòrtic. Assaig d’Aicher i Herr. 

En el segon supòsit, s’han estudiat les unions pilar-sabata. J.Kangas [4] va traslladar els 

resultats dels seus estudis experimentals per enllaços a flexió entre unions en extrems de bigues 

i els va extrapolar a l’estudi de les unions en la base dels pilars. 

 

 

 

 

 

 

 

Assaig d’empotrament amb barres encolades inclinades Assaig J.Kangas. 

2.2 Definició 

Les unions encolades generalment representen un sistema d’unió que es composa de dos 

elements; per una banda les barres roscades d’acer o de materials compostos que fan la funció 

de connectors entre les dues peces de fusta o trams de viga  a unir, i per altre la resina que 

permet la fixació del connector amb el suport corresponent de fusta.  
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Així doncs les barres s’introdueixen a la fusta en taladres prèviament realitzats sobre les dues 

superfícies a unir i posteriorment s’introdueix la resina que serà l’encarregada de fixar de forma 

permanent el connector amb la fusta.  

La principal característica de les unions encolades és que son considerades com un sistema de 

unió que permet els enllaços rígids amb plena capacitat de transmetre moments flectors.  

Aquesta característica fa que la connexió entre els dos membres estructurals impedeixi  la 

rotació i el desplaçament en qualsevol direcció de un membre respecte a l’altre. La resposta en 

aquesta situació es el tractament, a nivell de càlcul, dels dos membres estructurals com a un 

únic cos sòlid. Això es tradueix en el món de les estructures com un avantatge, ja que una unió 

rígida es considera més eficient que una unió articulada. 

Una particularitat també important d’aquest tipus d’unió és la capacitat de resistir esforços majors 

amb menor quantitat de materials, fet que li confereix també un avantatge econòmic respecte de 

les unions articulades convencionals. 

La darrera de les seves característiques, però no menys important, és el seu aspecte extern, que 

es distingeix per no presentar ferramentes a la vista. Això compleix no només una funció estètica 

si no també una funció de protecció passiva enfront al foc i una protecció molt efectiva en contra 

de la corrosió i l’oxidació de l’acer. Aquestes característiques li confereixen per tant, en aquets 

tipus de unions, la particularitat de generar un manteniment nul dels elements que les composen.   

A nivell d’aplicació de la resina, es considera que existeixen dos sistemes de instal·lació de la 

unió;  

 per injecció: es crea un taladre, de major diàmetre que la barra roscada, per on s’injecta 

la resina. 

 per roscat: es rosca prèviament un tirafons en la superfície de fusta i s’hi afegeix resina 

per millorar l’adherència de la unió 

En les barres que suporten esforços axials la eficàcia de la unió dependrà de la correcta 

transmissió de les tensions entre la barra i la fusta. Si el mètode d’aplicació és el de injecció, 

caldrà utilitzar una resina d’epoxi. Si el mètode de instal·lació és per roscat, un defecte local del 

adhesiu no representarà una pèrdua greu de la capacitat de la unió, ja que la transmissió de les 

tensions continua sent de tipus mecànic a través del roscat. 
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2.3 Ús i aplicacions 

Després d’una aparent revolució durant els darrers anys en el món de la construcció 

d’estructures de fusta laminada, les unions encolades han evolucionat dintre de les possibilitats 

mecàniques i físiques dels elements propis que les composen; fusta, acer i resina. Actualment en 

el nostre país, les unions encolades s’utilitzen bàsicament en el camp de la restauració, més 

concretament en el cas de recolzaments de caps de bigues malmeses per humitat o l’atac 

d’insectes xilòfags.  

En el camp de les estructures hi ha poques referències de projectes realitzats amb aquest tipus 

de unions, degut probablement a la lenta evolució dels estudis específics que existeixen i que les 

avalen tècnicament. Així doncs la seva utilització es limita a projectes d’una magnitud suficient 

com per justificar assaigs específics sobre el comportament de la unió concreta utilitzada en el 

projecte, com els casos del Pavelló Olímpic de Sidney (2000), o com el de la coberta de l’edifici 

esportiu del Campus de la Universitat de la Corunya a Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavelló Olímpic de Sidney. Detall dels extrems de les bigues i representació simplificada de la 

part del nus principal. 
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Un altre camp on s’utilitza actualment aquest sistema és en la fabricació d’elements estructurals 

complexos, com bigues de gelosia de grans llums o nusos d’emparrillats de bigues. 

 

 

 

Biga triangular de grans llums 

 

 

 

 

 

     Nus encolat de biga triangular Detall de la unió encolada d’un nus 

 

 

 

 

 

 

Nus d’emparrillat realitzat amb barres encolades 

2.4 Avantatges i inconvenients 

La rigidització d’un nus o un sistema d’unió, comporta uns avantatges evidents però a la vegada 

comporta uns inconvenients que caldrà tenir en compte alhora de projectar per determinar si ens 

perjudica en algun aspecte negatiu el resultat final esperat. 
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A continuació es presenten els  avantatges que proporciona aquesta tipologia d’unió; 

 enllaços d’alta rigidesa 

 capacitat d’absorbir moments flectors externs mantenint les dimensions de la unió 

 distribució de tensions de forma més uniforme que en les unions mecàniques 

 bon comportament davant del foc (sempre que la fusta cobreixi i protegeixi l’acer 

suficientment) 

 possibilitat de prefabricació de les unions a taller 

 millora estètica de les unions amb elements de connexió ocults 

 facilitat de muntatge 

 menor utilització d’acer en la unió 

 menor o nul manteniment dels materials que composen la unió 

Pel que fa als inconvenients associats en aquest sistema es relacionen els següents; 

 comportament anisòtrop de la fusta 

 elevat preu de les resines 

 poc mercat de resines epoxy específiques per a fusta 

 sensibilitat als canvis climàtics 

 limitada ductilitat lligada a la plasticitat de l’acer 

 procés de fabricació complexa en determinats casos 

 trencaments prematurs degut a la concentració de tensions que es produeix en la secció 

de fusta més propera a la barra 

 obligació de realitzar assaigs destructius per avaluar la capacitat portant degut a la 

inexistència d’un marc normatiu per a la seva aplicació 

 realització per part d’empreses suficientment acreditades i experimentades 

2.5 Materials 

Els materials emprats en aquest tipus d’unions solen ser l’acer, la fusta i la resina. Per aquest 

projecte s’ha seleccionat un determinat tipus de material d’acord amb les necessitats 

expressades per l’empresa col·laboradora. A continuació es descriu quin material s’ha 

seleccionat i les seves característiques generals: 
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FUSTA LAMINADA ENCOLADA: 

La fusta laminada, es considera una solució estructural composada de peces de fusta 

obtingudes a partir de làmines de dimensions relativament petites respecte a la peça final, 

ajuntades per mitjà de coles sintètiques tant longitudinal com transversalment, de manera 

que les fibres de totes les làmines es disposin de forma paral·lela a la directriu de la peça.  

La fusta laminada s’utilitza sobre tot per elements llargs, per tant, normalment predomina 

una dimensió respecte a los dues restants. Es considera una gran avanç en l’acoblament de 

la fusta, ja que multiplica totes les zones de contacte en les juntes, fent que intervingui tota 

la superfície encolada.  

Els avantatges essencials que aporta la fusta laminada son: 

 Possibilitat de fabricar elements de secció transversal i longitudinal superiors a les que es 

poden obtenir amb una sola peça de fusta serrada. 

 Permeten ajustar la secció a nivell de sol·licitacions aconseguint un estalvi del material, 

sense excés de cost de fabricació 

 Qualitats de fusta inutilitzables com a elements estructurals, es poden utilitzar en 

estructures de fusta laminada 

  Aconseguir peces corbes, perfectament adaptades a la funció del element estructural i la 

intenció de disseny sense malbaratament de material. 

 El control de qualitat de la fusta es excel·lent i senzill donat que els defectes son fàcils de 

detectar en làmines de menor espessor. 

 Gran qualitat estètica, els elements estructurals son decoratius en si mateixos, sense 

tractament posterior o acabats especials. 

 Excel·lents característiques mecàniques, amb bon comportament a flexió i a compressió 

en la direcció de les fibres 

 Baixa conductivitat tèrmica 

 Bona resistència al foc 

 Bona estabilitat dimensional en sentit longitudinal 

 Bona resistència als agents químics 

 Facilitat de muntatge 
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En contrapartida es troben les següents desavantatges; 

 Imprescindible la presència de tècnics avançats, mà d’obra experimentada i tallers 

adequats en les empreses que la utilitzen per a la construcció. 

 Precisen maquinària especial i potent per al transport i muntatge. 

  Menys econòmica que la fusta serrada 

RESINA d’EPOXI: 

La resina d’epoxi, també anomenada poliepòxid, és un polímer orgànic termostable que 

s’endureix quan es barreja amb un agent catalitzador. Són un tipus d’adhesiu anomenats 

estructurals o de enginyeria. Aquest tipus de resina es presenta inicialment sense pol·linitzar, i 

son polimeritzades duran el procés de fabricació de la peça. Dintre del mateix grup, es troben les 

resines fenòliques (les més utilitzades), les resines de polièster i les acríliques. Les seves 

propietats varien depenent de la resina base, l’agent de curat (catalitzador), els diferents 

modificadors que es poden afegir com additius, i de les condicions de polimerització. El seu curat 

es produeix mitjançant reacció de poliaddició de una resina base amb un agent de curat (amines, 

anhídrids, etc..) 

Les resines d’epoxi presenten una baixa concentració i bona adhesió a la majoria de fibres i son 

força resistents a dissolvents, àcids i àlcalis. En general, si l’assecat d’un adhesiu epoxídic, es 

realitza amb calor, aquest serà més resistent al calor i als agents químics que si s’asseca a 

temperatura ambient. La resistència a la tracció d’aquest tipus d’adhesius pot arribar a superar 

els 350kg/cm2. 

Com a propietats més destacables, aquestes resines presenten; 

 Elevat grau de humectació i d’adherència 

 Bon aïllament elèctric 

 Bona resistència mecànica 

 Bona resistència a la humitat 

 Resistent a l’atac de fluids corrosius 

 Resistent a temperatures elevades 

 Excel·lent resistència química 

 Poc retracció durant el procés de curat 

 Excel·lents propietats adhesives 
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ACER: 

L’Acer és el nom que es don a les aleacions dels Ferro (Fe) i del Carboni (C), en les que el 

conjunt de ambdós materials no sobrepassa el 5%. L’acer també conté altres minerals en menor 

proporció, com el fòsfor (P), el sofre (S) i el nitrògen (N). Els acer aliats contenen a més, altres 

elements com el manganès (Mn), el silici (Si), el crom (Cr), el níquel (Ni) i el molibdè (Mo). Es 

considera que una aleació de ferro es acer si conté menys de un 2% de carboni.  

El contingut de carboni te un efecte fonamental en les propietats de l’acer.  A mesura que 

augmenta el contingut en carboni, augmenta la duresa i la resistència de l’acer, però també 

augmenta la seva fragilitat i disminueix la seva ductilitat. A menor contingut de carboni, l’acer 

presenta una millor soldabilitat. L’acer és un material dúctil, mal·leable, forjable i soldable.   

Per altra banda, el procés de zincat és el recobriment de una peça de metall amb un bany de 

zinc per protegir-la de la oxidació i de la corrosió. El principi de funcionament, es basa en que els 

àtoms de zinc reaccionen amb les molècules d’aire (especialment d’oxigen), oxidant-se més 

ràpid, per estar en la superfície, que el metall que composa la peça, retardant la corrosió interna 

de la peça. El zincat es pot aconseguir per processos electrolítics o bé mecànics.  

La norma, estableix tres tipus d’acer destinats a la construcció [5]. Es designen com S235, S275, 

S355 i S450. Els graus son JR, J0, J2 i K2.  

En el cas de l’acer S275, els fabricants garanteixen un  límit elàstic de 275 MPa, una resistència 

a flexió, tracció i compressió (no combinades)  de 262 MPa, i una resistència a tallant de 151 

MPa. 
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3. Característiques resistents de les unions encolades 

3.1 Mecanismes de connexió entre fusta-resina-acer 

En les unions encolades, l’esforç rasant longitudinal sol ser crític, i en la majoria dels casos és el 

que determina el fallada resistent del conjunt. És per això que en aquest tipus de unió resulta 

molt important assegurar una bona connexió entre la superfície dels tres elements que la 

conformen. 

La connexió entre fusta-resina-acer s’aconsegueix fonamentalment per mitjà dels següents 

mecanismes resistents enfront al desllissament horitzontal: 

 Adherència química: enllaç químic entre la resina i la fusta i entre al resina i l’acer. 

 

 Interferència mecànica per relleu: la rosca que presenta la barra d’acer actua com a 

interferència mecànica en front al desllissament entre la barra i la resina. 

 

 Interferència mecànica per fricció: la porositat que presenta la fusta de forma natural 

actua com a interferència mecànica  que provoquen esforços de fricció que s’oposen al 

desllissament entre la resina i la fusta. 

Aquests mecanismes descrits son els que permeten assegurar una connexió física entre fusta-

resina-acer. De l’estudi de la interacció entre aquests tres elements en dependrà l’èxit de la unió 

doncs com es veurà més endavant en aquest mateix projecte, la resistència d’aquesta unió no es 

tant resistent com seria desitjable ja que en la majoria de casos assajats, el fallo per adherència 

sobrevé abans que el fallo per excés de tensió sobre l’acer o la fusta. 

Actualment existeixen estudis [6][7][8] en fase de proves sobre sistemes que milloren aquest 

apartat incorporant altres tipus de barres  (no roscades), diferents tipus d’adhesius o perforacions 

mecanitzades en la fusta amb broques dissenyades expressament de manera que es creïn 

espais de major diàmetre en el seu extrem distal a mode de bulb que treballin com un 

mecanisme expansiu en que un diàmetre gran s’oposi al pas per un diàmetre petit.   
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Sistema de fixació de barres en fusta per mitjà de bulb adhesiu 

3.2 Càlcul de la capacitat resistent de la unió 

Els paràmetres que intervenen en la capacitat de càrrega de la barra encolada son: 

1. Longitud d’ancoratge o longitud d’encolat (no es aconsellable superar els 20 diàmetres) 

2. Geometria de la disposició de les barres als extrems 

3. Diàmetre de les barres (es recomanen diàmetres compresos entre 10 i 24mm) 

4. Espessor de l’adhesiu 

5. Tipus d’adhesiu 

6. Classe resistent de la fusta utilitzada 

7. Altres factors com: condicions ambientals, comportament davant del foc, durabilitat 

La correcta consideració d’aquests paràmetres serà el que farà augmentar la capacitat resistent 

de la unió, tot i que sempre caldrà tenir present que l’acer, com a material dúctil, presenta una 

plasticitat determinada en funció de la secció que estigui sotmesa a l’esforç que s’aplica. D’això 

se’n dedueix que en aquest tipus d’unió sempre es comptarà amb la limitació de l’acer i del seu 

mòdul elàstic.  

3.3 Modes principals de fallada en les unions encolades 

Els estudis que s’han realitzat sobre aquest tipus d’unions han determinat que els modes de fallo 

més habituals que es produeixen son; 

1. Fallada per trencament de l’acer 

2. Fallada per adherència sobre qualsevol dels suports (fusta, acer) 

3. Fallada de la fusta localitzada al voltant de la unió 
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1. Pel que fa al trencament de l’acer, aquest és produeix després de la deformació de les 

barres i exigeix un mode de ruptura dúctil. Quan l’esforç de tracció aplicat en la barra 

d’acer  excedeix la tensió de ruptura, es produeix el trencament de l’acer. Aquest fet, està 

relacionat directament amb l’àrea efectiva de l’acer implicat en la tensió, ja que el seu 

mòdul elàstic es manté constant. Per tant, a major àrea presenti l’acer més difícil serà que 

es produeixi aquest mode de fallada per un mateix esforç de tracció aplicat. 

 

 

 

Mecanismes de fallada dúctil: 1)allargament, 2) formació de nuclis buits, 

3)creixement de nuclis buits i vinculació, 4)cisallament a superfície, 5) fractura 

 

2. Si en té en compte que la resina actua sobre dues superfícies diferents com son l’acer i la 

fusta, la fallada per adherència es pot donar en dues situacions: en la interfície fusta-

resina i en la interfície resina-acer. Ambdues superfícies presenten una tensió diferent en 

aplicació del mateix esforç degut en part a la diferència en la composició del seu material 

base. Cal especificar que resulta difícil trobar un trencament perfecte únicament en 

alguna de les dues interfícies i que normalment, en aquest mode de fallada sempre 

intervenen les dues superfícies on s’adhereix la resina, esdevenint summament complex, 

esbrinar quina d’elles ha cedit abans en el trencament.  

 

3. La fallada per fusta, es sol donar per tallant sobretot quan l’esforç aplicat es produeix 

seguint la orientació paral·lela de les seves fibres. Es un trencament que sol comportar un 

arrencament considerable de parts de material i que esdevé quan l’esforç aplicat supera 

la tensió admissible de la fusta. Es coneix que en aplicació d’esforços de tracció, la fusta 

genera concentració de tensions de major a menor magnitud com més a prop de l’eix de 

tracció estigui. 
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4. Determinació de la resistència a tracció de la unió. 

Assaig de pull-out. 

Com a primera tasca per estudiar el comportament de les unions entre fusta i connectors 

metàl·lics fixats per mitjà de resina, es proposa una companya d’assaigs de tracció també 

anomenats assaigs de pull-out per tal de determinar el valor de la càrrega d’arrencament de una 

mostra determinada de provetes. 

En aquest capítol es realitza una descripció del procés de disseny, preparació i execució de 

l’assaig de tracció anomenat pull-out. Aquest assaig es duu a terme al laboratori de construcció 

de la EPS de la Universitat de Girona. 

4.1 Descripció i objectius 

L’assaig de pull-out o arrencament, es considera un assaig de tracció de caràcter destructiu. 

Consisteix en sotmetre una proveta normalitzada a un esforç axial de tracció creixent fins al punt 

que es produeix el trencament de la unió. Aquest assaig mesura la resistència d’un material o 

d’una unió entre diversos materials. En el món del formigó va ser utilitzat originalment per B.J. 

Daniels [9] amb l’objectiu de quantificar la resistència a rasant longitudinal entre el formigó i 

l’acer. 

La força o càrrega que s’aplica a la proveta és de forma perpendicular al pla de la unió. El 

resultat d’aquest assaig és el que es denomina càrrega d’arrencament o de pull-out.  

Aquest assaig està normalitzat per a provetes de tipus formigó-acer però no existeix 

específicament per a provetes de tipus fusta-resina-acer. Per a solventar aquest problema s’ha 

considerat oportú adaptar les provetes a la norma UNE-EN 1382:2000 [10], donat que existeix un 

paral·lelisme entre l’objectiu d’aquest projecte i l’objectiu que pretén aquesta norma. En ambdós 

casos es pretén obtenir el paràmetre d’arrencament. Donat que aquesta UNE diferencia entre 

dos sistemes de fixació concrets com son, el tirafons i les grapes, en el nostre cas hem 

seleccionat adaptar-nos a l’opció normativa dels tirafons per la similitud que guarden en la 

manera de treballar respecte de les barres roscades. En aquest document es detalla com ha de 

ser la proveta, els utillatges associats i el procediment que cal seguir a l’assaig. 
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L’objectiu principal d’aquesta primera tasca és la observació del comportament dels diferents 

materials de la unió sotmesos a un esforç de tracció. Aquest esforç de tracció es tradueix en un 

esforç de fregament longitudinal del conjunt fusta-resina-acer, on s’estudia l’adherència entre 

aquests materials. D’aquest estudi se’n desprenen dades com el valor de la càrrega 

d’arrencament i el temps i mode de ruptura. 

Per trobar el valor de la càrrega d’arrencament cal extreure el valor mig de la càrrega  

d’arrencament de una sèrie de  provetes dividides en grups en funció dels paràmetres de 

diàmetre i de longitud d’ancoratge de la barra d’acer.  

Durant l’assaig es registra la corba de càrrega/desplaçament de la màquina o premsa que 

s’assimila a la mostrada a continuació: 

 

 

 

 

 

Corba característica força-desplaçament 

A partir de la observació del comportament de les provetes analitzades es pretén verificar si 

existeix la possibilitat d’extrapolar els resultats obtinguts a l’aplicació de l’equació que proposa la 

norma de l’Eurocodi 5; UNE-EN 1995-1-1:2006  [11]  

4.2 Planificació i programació 

Des de l’inici del projecte, al febrer de 2015, fins a l’obtenció dels resultats dels assaigs al juliol 

de 2015, s’han efectuat diferents tasques i processos que ha calgut anar coordinant i 

compaginant per tal que es succeïssin en l’ordre que calia.  

Les provetes destinades en aquesta primera tasca es varen realitzar a l’empresa Tecnifusta 

Innovació S.L., externa a la Universitat de Girona, durant els mesos de maig, juny i juliol de 2015.  
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Donat que les tasques per a elaborar aquestes provetes eren diverses i comportaven la 

dedicació d’un mínim de dues persones per a la seva correcta execució, es va decidir crear un 

llistat de les tasques per tal organitzar sistemàticament i de forma ordenada la feina a realitzar. 

Si bé la mostra definitiva vàlida per avaluar els resultat de l’assaig va ser de 30 provetes (24 amb 

fibres paral·leles i 6 amb fibres inclinades), al taller es varen realitzar un total de 35 provetes, 5 

de les quals varen resultar descartades o per defectes en la seva fabricació o per error de 

manipulació  durant l’assaig. 

A continuació es mostra la taula amb les tasques classificades per ordre d’execució, on es 

mostra les repeticions que s’ha fet de cada procés, el  temps que s’empra per cada procés i el 

temps total que s’ha utilitzat per procés en tota la mostra. 

Ordre Descripció procés Repet. Temps/procés 
Temps 

total 

01 Tall de longitud de proveta 35 1,5min/u 52,5min 

02 Allisat i escairat de les cares 70 1min/u 60min 

03 Identificació de la proveta 35 0,1min/u 3,5min 

04 Marcatge del centre del taladre 35 0,5min/u 17,5min 

05 Fixació profunditat taladre 35 0,5min/u 17,5min 

06 Taladrat del forat 35 0,5min/u 17,5min 

07 Bufat del forat 35 0,2min/u 7min 

08 Comprovació longitud d’anclatge 35 0,1min/u 3,5min 

09 Tall de barra roscada 35 1min/u 35min 

10 Centratge de la barra amb cinta 35 1min/u 35min 

11 Injecció de resina amb pistola 35 0,5min/u 17,5min 

12 Introducció de la barra 35 0,5min/u 17,5min 

13 Centrat de la barra 35 1min/u 35min 

 TEMPS TOTAL ELABORACIÓ DE LA MOSTRA:               319min 

 

El temps total per realitzar la mostra de 35 provetes es de 319min aprox (5h i 19min). Aquest 

treball es va dividir en tres dies (7 juny, 30 juny, 5 juliol) per tal d’adequar-se als requeriments de  

l’empresa. Al temps total d’elaboració de la mostra cal afegir un temps de curat de la resina de 

5h (300min) per proveta tot i que al ser una activitat que es solapa en tots els casos només cal 

afegir el temps de curat de la última proveta realitzada en cada una de les tres tongades de 

fabricació de provetes. Per tant a les 5h i 19min caldrà sumar-hi 15 hores més. Això fa un total 

de 20h i 19min per tenir enllestides les provetes i preparades per ser assajades.  
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4.3 Preparació i execució de la mostra 

El material utilitzat per a l’elaboració de les provetes de la mostra ha estat escollit en funció de la 

disponibilitat de l’estoc de l’empresa col·laboradora, Tecnifusta Innovació S.L., i de l’interès de la 

mateixa per experimentar amb aquesta gama de materials.  

Seguidament es detallen les fitxes tècniques dels materials emprats per a la realització d’aquest 

assaig; 

 FUSTA LAMINADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANT MODEL TIPUS CERTIFICACIÓ 

MAK-HOLZ GL24h Avet laminat DIN 1052:2008 

Característiques tècniques: 

 Classe resistent: GL24h 

 Encolat entre làmines amb resina melamínica (0,3mm) 

PROPIETATS DE RIGIDESA i DENSITAT: 

 Mòdul Elasticitat (axial): Ef = 11600 N/mm
2
 

 Mòdul Elasticitat (tallant): Eg = 720 N/mm
2
 

 Densitat Rmoy = 380 Kg/m
3
 

 TENSIONS ADMISSIBLES: 

 Flexió Sf =24 N/mm
2
 

 Tracció longitudinal S =16,5 N/mm
2
 

 Tracció transversal St = 0,4 N/mm
2
 

 Compressió axial S
τ
 = 24 N/mm

2
 

 Compressió transevrsal  S
τ 

t= 2,7 N/mm
2
 

 Tallant t = 2,7 N/mm
2
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 BARRA D’ACER ROSCADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESINA 

FABRICANT MODEL TIPUS CERTIFICACIÓ 

HISPANOX DIN 975 Zinc CR3 ETA 11/0493 

Característiques tècniques: 

 Grau qualitat= 8.8  

 Mòdul Elàstic E= 210.000 N/mm
2
 

 Mòdul d’Elasticitat Transversal G=81.000 N/mm
2
 

 Límit d’elasticitat Re=640 N/mm
2
 

 Resistència a la tracció Rm=800 N/mm
2
 

 Coeficient de dilatació tèrmica α=1,2x10
-5

 (°C)
-1

 

 Densitat ρ=7.850 kg/m
3
 

 Tractament anticorrosiu= zincat (min. 5/7µm) 

 Allargament després de ruptura = 12%  

 

 

 

Fabricant Model Tipus Certificació 

FISCHER EM390 S Epoxi DITE opció1 

Característiques tècniques: 

 Morter de resina d’epoxi indicat per càrregues pesades de formigó 

 Retracció ≤0,05% 

 Temps de maniobrabilitat: (+10°C +20°C)= 30min 

(+20°C +30°C)=14min 

 Temps de curat (+10°C +20°C)= 18h 

(+20°C +30°C)=10h 

 Càrrega màxima aconsellable a tracció centrada de un anclatge individual en 

formigó comprimit C 20/25: 

a) Per acer al carboni galvanitzat qualitat 8.8 i Lp min:  

- Ø10  i Lp min: 40mm→ Nrec = 5,1 KN 

- Ø12  i Lp min: 48mm → Nrec = 6,7 KN 

- Ø16  i Lp min: 64mm → Nrec = 10,3 KN 

- Ø20 i  Lp min: 80mm  → Nrec = 14,3 KN 
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En quant a la disposició de les làmines, per tal de trobar el model de proveta que millor es 

correspongui amb el tipus de biga real assajada a l’apartat 5 d’aquest document, es decideix 

assajar les provetes amb dues orientacions per avaluar les diferents formes de treballar de la 

fusta en funció de la orientació de les seves fibres. Per això les provetes es classifiquen en dos 

tipus;  

 PROVETES AMB LES FIBRES PARALEL·LES A L’EIX DE TRACCIÓ (o eix d’aplicació 

de la força)  

 

 

 

 

 Detall de orientació de les fibres paral·leles Proveta amb la disposició de fibres paral·leles 

 

 

 

 

 

 

 

b) Per acer al carboni galvanitzat de qualitat 8.8 i Lp max:  

- Ø10  i Lp max: 150mm → Nrec = 21,9 KN 

- Ø12  i Lp max: 180mm→ Nrec = 31,9 KN 

- Ø16  i Lp max: 240mm→ Nrec = 60,0 KN 

- Ø20  i Lp max: 300mm→ Nrec = 89,8 KN 

-  
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 PROVETES AMB LES FIBRES INCLINADES RESPECTE L’EIX DE TRACCIÓ (amb un 

angle1 determinat) 

 

 

 

 

 Detall de orientació de les fibres paral·leles Proveta amb la disposició de fibres paral·leles 

Les provetes es classifiquen en funció de dos paràmetres més: la longitud d’ancoratge de la 

barra, i el diàmetre de la barra.  

Per trobar una secció adient per l’assaig es conclou que la secció compleixi certs requisits: 

a) MIDA ESTÀNDARD: cal que sigui una secció comercial que existeixi en el mercat actual 

de bigues de fusta laminada per no haver de mecanitzar la secció de les provetes i 

únicament s’hagi de variar la seva longitud. 

b) US FREQÜENT: cal que sigui una secció amb la que l’empresa que col·labora amb el 

projecte hi treballi habitualment per no haver de fer una comanda expressa i per aprofitar 

els retalls que tinguin al taller i generar les mermes mínimes. 

c) ADEQUADA PER L’ASSAIG: cal que la secció sigui compatible amb l’utillatge de la 

premsa del laboratori de la EPS. Ha de ser una secció quadrada i que no sobrepassi la 

platina que treballa en contraposició a l’esforç que també es de secció quadrada. 

d) COMPLIR REQUISITS DE NORMATIVA: segons la norma UNE-EN 1382:1999, si 

disposem la proveta amb un sol connector, com es el cas que ens ocupa, obtindrem la 

secció resultant de la proveta aplicant únicament una separació ≥ 5d des del centre 

(axial) del connector cap als extrems en el sentit dels eixos X i Y.  

 

 

                                                           
1
 En quant a les provetes amb les fibres inclinades es decideix fixar l’angle d’orientació de les fibres respecte de l’eix 

d’aplicació de la força en α=14’036°. Aquesta condició ens la proposa l’empresa col·laboradora que ens determina que 
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Pel que fa a les mides de disseny que ha de tenir la proveta, segons aquesta norma consultada, 

per provetes sotmeses a càrrega paral·lela a la fibra per a tirafons,  aquestes han de guardar la 

següent relació segon l’esquema; 

Condicions de disseny: 

 Distància del connector a les vores ≥ 5d 

 Longitud de la proveta ≥2Lp+5d 

 Longitud penetració/ancoratg2;  8d<Lp<20d  

 

 

 

 

Croquis de condicions geomètriques que ha 

de complir una proveta tipus segons norma 

UNE-EN 1382:1999 

Aplicant aquestes condicions imposades per la normativa, es proven 6 opcions que compleixin i 

en resulten les següents seccions;  

ø 

SECCIÓ RESULTANT(mm) (a=b≥5d) 

5d 6d 7d 8d 9d 10d 

10 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 90 x 90 100 x 100 

12 60 x 60 72 x 72 84 x 84 96 x 96 108 x 108 120 x 120 

16 80 x 80 96 x 96 112 x 112 128 x 128 144 x 144 160 x 160 

20 100 x 100 120 x 120 140 x 140 160 x 160 180 x 180 200 x 200 

 

De les seccions resultants, les que es consideren de mida estàndard a nivell comercial son les 

de 120x120, 160x160 i 200x200.  

 

                                                           
2
 S’han seleccionat dues longituds d’ancoratge(Lp) diferents, equivalents a 6d i 10d. La primera, resulta estar fora de 

normativa però coincideix amb la profunditat mínima de taladre (hef) fixada per el fabricant de la resina. La segona s’ha 
pres com a valor mig del rang de Lp que indica la norma UNE-EN 1382:1999 
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Es defineix 160X160 com la secció per a tota la mostra en la campanya d’assaigs ja que es una 

variable que no es contempla en aquest estudi i per tant es manté constant. 

Per a l’elaboració de la mostra de provetes es procedeix de la següent manera: 

A) PROVETES AMB FIBRES PARAL·LELES 

S’estableix un total de 4 grups de provetes (A, B, C i D) en funció del diàmetre de la barra; 

 

 

 

Aquests 4 grups es divideixen cadascun en dos subgrups més (C i L) en funció de la longitud 

d’ancoratge; 

 

 

 

 

 

 

Donat que per l’estudi estadístic de la mostra cal que aquesta sigui prou significativa es  decideix 

elaborar 3 provetes de cada subgrup, resultant una mostra total de 24 provetes d’aquest tipus.  

B) PROVETES AMB FIBRES INCLINADES 

 

S’estableix un únic grup de provetes (B-Ob); 

 

 

 

 

A proveta amb barra roscada Ø10mm 

B proveta amb barra roscada Ø12mm 

C proveta amb barra roscada Ø16mm 

D proveta amb barra roscada Ø20mm 

AC proveta amb longitud d’ancoratge curta 

AL proveta amb longitud d’ancoratge llarga 

BC proveta amb longitud d’ancoratge curta 

BL proveta amb longitud d’ancoratge llarga 

CC proveta amb longitud d’ancoratge curta 

CL proveta amb longitud d’ancoratge llarga 

DC proveta amb longitud d’ancoratge curta 

DL proveta amb longitud d’ancoratge llarga 

B(Ob) proveta amb barra roscada Ø12mm 
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Aquest grup es divideixen en dos subgrups més (C i L) en funció de la longitud d’ancoratge; 

 

 

D’aquests dos subgrups se’n realitzen 3 provetes de cada tipus resultant un total de 6 provetes 

d’aquest model. A continuació es mostra un croquis per la identificació de les cotes de la proveta, 

orientació de les fibres i disposició del connector;  

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de fabricació de proveta tipus per assaig de pull-out. 

 

Per tal de identificar de forma senzilla i ràpida cada tipus de proveta en funció del grup o subgrup 

al que pertany es realitza una taula amb les característiques constructives de cada proveta de la 

mostra: 

 

 

 

 

 

 

 

BC(Ob) proveta amb longitud d’ancoratge curta 

BL(Ob) proveta amb longitud d’ancoratge llarga 
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 PROVETES FIBRES PARAL·LELES 

Nº CODI a  

(cm) 

b 

(cm) 

db 

(mm) 

dforat 

(mm) 

Lp 

(mm) 

1 AC1 16X16 17 10 14 60 

2 AC2 16X16 17 10 14 60 

3 AC3 16X16 17 10 14 60 

4 AL1 16X16 25 10 14 100 

5 AL2 16X16 25 10 14 100 

6 AL3 16X16 25 10 14 100 

7 BC1 16X16 20,4 12 16 72 

8 BC2 16X16 20,4 12 16 72 

9 BC3 16X16 20,4 12 16 72 

10 BL1 16X16 30 12 16 120 

11 BL2 16X16 30 12 16 120 

12 BL3 16X16 30 12 16 120 

13 CC1 16X16 27,2 16 20 96 

14 CC2 16X16 27,2 16 20 96 

15 CC3 16X16 27,2 16 20 96 

16 CL1 16X16 40 16 20 160 

17 CL2 16X16 40 16 20 160 

18 CL3 16X16 40 16 20 160 

19 DC1 16X16 34 20 24 120 

20 DC2 16X16 34 20 24 120 

21 DC3 16X16 34 20 24 120 

22 DL1 16X16 50 20 24 200 

23 DL2 16X16 50 20 24 200 

24 DL3 16X16 50 20 24 200 

 

 PROVETES FIBRES INCLINADES 

Nº CODI a 

(cm) 

b 

(cm) 

db 

(mm) 

dforat 

(mm) 

Lp 

(mm) 

1 BC1 16X16 20,4 12 16 72 

2 BC2 16X16 20,4 12 16 72 

3 BC3 16X16 20,4 12 16 72 

4 BL1 16X16 30 12 16 120 

5 BL2 16X16 30 12 16 120 

6 BL3 16X16 30 12 16 120 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

32 

 

 

 

4.3.1  Procés d’execució 

Seguidament es mostra el procés de execució de les provetes pas per pas: 

1. Condicions ambientals: Es pren la mesura de la humitat relativa i de la temperatura del 

taller on s’efectuaran les provetes perquè així consti en les dades del procés. Aquesta 

operació es realitza un sol cop durant el procés de fabricació de les provetes. 

 

2. Selecció i comprovació: Es selecciona un tram de biga de secció 16x16 i es comprova 

que la peça no presenti defectes superficials com fendes, excés de nusos, nòduls de 

resina, etc... També es comprova la planeitat de les seves cares i per últim que es tracti 

de la classificació de fusta que emprem en aquest estudi (GL-24H, avet nòrdic laminat). 

Els trams de biga seleccionats han de sumar com a mínim la longitud equivalent a la 

suma de totes les longituds de les provetes dissenyades. Aquesta operació es realitza un 

sol cop durant el procés de fabricació de les provetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Col·locació del retall de biga sobre el banc 

 

3. Anivellat del suport de tall: Una feina molt important abans de tallar la longitud de proveta 

que correspongui es assegurar-se de que el suport sobre el que s’efectuarà el tall està a 

nivell. D’aquesta manera es garantirà al màxim l’escairat de les cares de la proveta. 

Aquesta operació es realitza un sol cop durant el procés de fabricació de les provetes.  
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 Comprovació del nivell del pla de treball 

 

4. Tall de longitud de proveta: La primera acció que s’efectua sobre la proveta és el tall de la 

longitud que pertoqui segons especificacions. El tall es realitza de forma lenta amb una 

serra circular a altes revolucions. Prèviament s’ha comprovat que l’angle entre la cara del 

disc i el pla de tall és de 90° exacte.  

 

 

 

 

 

 Tall de la longitud de proveta 
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5. Allisat i escairat de les cares: un cop realitzat el tall longitudinal, es comprova l’escairat de 

les dues cares de la proveta així com les irregularitats que presenti el tall. Si per 

aconseguir l’escairat cal rectificar en excés la proveta (>1mm), aquesta es desestima per 

a l’assaig. 

 

 

 

 

 

 

Comprovació de l’escairat de la proveta 

 

6. Identificació de la proveta: Les provetes s’elaboren en grups de 3 de la mateixa longitud. 

Cal identificar-les, classificar-les i anotar les observacions que corresponguin.  

 

 

 

 

 

 

Classificació i codificació de la mostra 

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

35 

 

 

7. Marcatge del centre del taladre: Es marca el centre de la cara de la proveta on es pretén 

fer el forat. Es fan dues mesures recíproques per assegurar l’operació; la bisectriu entre 

els angles dels 4 vèrtexs i la intersecció entre els eixos de la meitat de les 4 arestes de la 

secció.  

 

 

 

 

 

 

 

Marcatge del centre del pla de unió de la proveta 

8. Fixació profunditat del taladre: Per mitjà d’una cinta mètrica es fixa la profunditat de la 

broca que realitzarà el taladre sobre la proveta. Aquesta mesura és la mateixa per a cada 

subgrup de 3 provetes amb el mateix diàmetre però diferent per la resta de subgrups de 3 

provetes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixació de broca per a taladrar la 

longitud d’ancoratge a la peça 
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9. Anivellat suport de taladre: De la mateixa manera que s’ha procedit amb l’anivellat del pla 

de tall, es procedeix ara amb la superfície sobre la que es realitzarà el taladre. Si aquest 

suport no està a nivell és crearà un angle d’error entre l’eix axial de la proveta i l’eix del 

taladre que posteriorment es traduirà en l’aparició d’una força resultant respecte a aquest 

angle d’error en l’esforç de tracció a la màquina d’assaigs del laboratori. Aquesta operació 

es realitza un sol cop durant el procés de fabricació de les provetes. 

 

 

 

 

 

 

Comprovació del nivell del terra de la zona on es realitzarà el taladre 

10. Taladrat del forat: Es centra la broca i es realitza el forat amb una broca 4mm més gran 

que el diàmetre de la barra roscada que correspongui, per tal de que la resina tingui una 

superfície de contacte suficient i homogènia entre la barra i la fusta. Un cop realitzat el 

forat aquest es bufa amb aire a pressió per mitjà d’un compressor per eliminar encenalls i 

restes de polsim de fusta i garantir un millor adherència de la resina.    

 

 

 

 

 

 

 

Operació de taladrat en el centre del pla de unió 
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11. Comprovació longitud d’ancoratge: Es pren mesura de la profunditat d’ancoratge per 

comprovar que correspon amb la que pertoqui a cada proveta. Si aquesta mesura 

excedeix de la que correspongui en més de 10mm, es desestima la proveta per l’assaig. 

 

 

 

 

 

 

Comprovació de la longitud d’acoratge 

12. Centratge de la barra amb cinta: Un cop tallada la barra del diàmetre que correspon a la 

proveta, i per tal de que la resina es distribueixi de forma homogènia en l’espai que queda 

entre la barra i la fusta, cal centrar la barra respecte de l’eix del forat. Per aconseguir-ho 

es resol encintant la part superior de longitud d’ancoratge de la barra (just a l’orifici del 

taladre) amb cinta adhesiva de pintor per tal de guanyar el gruix de 4mm de diferència 

que existeix entre el forat i la barra i permetre que aquesta quedi centrada respecte l’eix 

del forat i per tant l’eix axial de la proveta. La longitud de cinta adhesiva no excedeix dels 

10mm per no modificar la longitud d’ancoratge que ha de mantenir la proveta. 

 

 

 

 

 

 

Encintat de la barra per al seu correcte centratge 
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13. Injecció de la resina amb pistola: Per un rang de temperatures de 21 a 30°C, la resina 

utilitzada en l’assaig permet, segons les característiques tècniques del producte, un 

temps de manipulació de 14 minuts abans no comença a endurir. Un cop comprovada la 

temperatura del taller  i  efectuada una prova de la homogeneïtat de la mescla de la 

resina, s’injecta la quantitat de resina suficient per omplir per complet el forat realitzat. 

L’aplicació s’efectua per mitjà d’una pistola dosificadora. Aquesta operació es fa 

lentament i de més profunditat a menys per evitar les bombolles d’aire que poden quedar 

atrapades a la mescla durant l’aplicació del producte. 

 

 

 

 

 

 

Injecció de resina per mitjà de pistola dosificadora 

 

14. Introducció de la barra: De forma immediata es procedeix a introduir la barra roscada 

dintre del forat lentament per donar temps a que la resina es redistribueixi i que es pugui 

alliberar alguna bombolla d’aire que hagués pogut quedar atrapada dintre de la mescla. A 

mesura que s’introdueix la barra, aquesta es va girant suaument per assegurar que 

l’espai entre els fils de rosca de la barra queda ven ple de resina. Aquesta darrera acció 

garanteix que el contacte entre ambdós materials sigui l’òptim i que augmenti la superfície 

de fricció entre ells. 

 

 

 

 

 

Introducció de la barra roscada en el forat ple de resina 
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15. Centrat de la barra: la darrera tasca abans de deixar que endureixi del tot la resina i donar 

per acabada l’execució de la proveta és el centrat i aplomat de la barra. Aquesta feina és 

essencial per respectar l’angle de 90° que ha de guardar la barra amb el pla  de tall de la 

proveta. 

  

 

 

 

 

 

 

Centratge i escairat manual de la barra amb escaire 

 

Tot i que les característiques tècniques de la resina indiquen que per un rang de temperatures 

entre els 21 i els 30°C la resina ha curat al 100% al cap de 10h, les provetes es deixen reposar 

24h dintre mateix del taller on s’han elaborat per tal de no modificar les condicions ambientals 

existents al inici del procés. 

 

 

 

 

 

 

Col·locació de la mostra en indret amb condicions climatològiques controlades 
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4.4 Realització de l’assaig 

La mostra es duu a assajar al Laboratori de la Construcció de l’Escola Politècnica Superior de la 

Universitat de Girona en tres tongades diferents. En les tres visites al Laboratori, el procés de 

realització de l’assaig és el mateix. Aquesta distribució dels assaigs en dates alternades es deu a 

la alta ocupació de la màquina-premsa del laboratori que cal reservar amb antelació i coordinant-

ho amb la disponibilitat del calendari existent i del tècnic competent. 

Segons es desprèn de la norma UNE-EN 1382:2000 “Métodos de ensayo. Resistencia al 

arranque de los elementos de fijación en la madera”, capítol 6 “Métodos de ensayo”, apartat 6.5 

“Procedimiento de ensayo”, el procediment exigeix que l’equip que s’utilitzi en l’assaig de tracció 

sigui conforme a les especificacions del capítol 7 de la Norma Europea EN 26891:1991 [12]. 

4.4.1  Maquinària i utillatge d’assaig 

 

L’equip on s’efectua l’assaig de pull-out es composa de dues unitats independents; una màquina 

universal d’assaigs estàtics de 60Tn de la marca Servosis, i equip de maniobra  i adquisició de 

dades model PCD 2K amb un software específic de tractament de dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Màquina universal d’assaigs “tracció/compressió”- 60Tn    Equip de maniobra i d’adquisició de dades 
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Prèviament al inici de l’assaig es fa un reconeixement dels utillatges que incorpora la premsa per 

tal d’adaptar les provetes a la màquina. Seguidament es mostren aquests utillatges; 

1) Base: aquest utillatge te la funció de base per a recolzar la proveta. Es tracta d’un 

element fabricat en acer d’alta resistència de 2cm de gruix que es composa de dues parts 

simètriques que encaixen i es fixen en el carril de la base de la premsa per mitjà de 

cargols. Incorpora uns perns roscats de diàmetre 16 rigiditzats amb cartel·les metàl·liques 

on s’introdueix la platina que farà de tapa de la proveta. Es pot regular la seva amplada 

fent córrer les dues parts per el carril de la premsa. El seu pes aproximat es de 10kg cada 

peça. 

 

  

 

 

 

 Imatge frontal de la base  Imatge lateral de la base 

2) Perfil de recolzament: es tracta d’un perfil d’acer de secció quadrada de 8mm de gruix  i 

de 30cm d’ample creat expressament per aquesta campanya de pull-outs. La seva funció 

es la de permetre el recolzament amb el pla de unió de la proveta. Aquest perfil va haver 

de ser creat degut a la condició imposada per la UNE-EN 1382:2000 on determina que 

“...ninguna part dels suports haurà d’estar a una distància menor de 3d de l’eix de 

l’element de fixació en el cas de tirafons”. Degut al diàmetre de l’orifici central de la tapa 

superior aquesta condició no es complia per cap dels diàmetres dels 4 grups de provetes 

i per tant era necessari intercalar-hi un perfil que recolzés directament sobre la proveta i 

deixés aquesta distància lliure per no modificar la concentració de tensions de la fusta 

durant l’assaig. Aquest perfil no es fixa amb cap element i simplement es col·loca centrat 

amb l’eix de tracció de la proveta. 
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 Perfil de recolzament Perfil col·locat sobre la proveta 

3) Tapa superior: es tracta d’una platina de 2cm de gruix fabricada en acer d’alta resistència 

amb quatre orificis passants de 16mm de diàmetre propers als vèrtexs per allotjar els 

perns soldats a la base, tres orificis passants de 16 mm de diàmetre circumdants al 

centre de la peça i un orifici passant central de 40mm de diàmetre que permet el pas de 

la barra que s’ha de fixar a la mordassa. Aquest element està dissenyat per treballar en 

contraposició al pla de unió i està dimensionat per suportar la reacció que ha de permetre 

l’estabilitat del conjunt d’elements de l’assaig. Es fixa per mitjà de quatre femelles de 

mètric 16 als perns roscats de la base. El seu pes aproximat es de 8kg.  

 

 

 

 

 

 Tapa superior  Col·locació de tapa superior en proveta 

4) Mordasses: les mordasses que incorpora la premsa són dos elements independents, 

d’acer d’alta resistència, presenten un tancament de tipus cònic i s’accionen per circuit 

hidràulic a una pressió de 200bar. S’adapta a un rang de diàmetres de 10 a 25mm. En el 

seu pla de pressió presenten un rebaix en forma de vèrtex amb un dibuix dentat per tal de 

estrènyer millor el diàmetre de la barra roscada i evitar el desllissament durant la l’esforç 

de tracció.  



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

43 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Parella de mordaces amb encaix triangular  Mordasses prensant la barra 

Aquest apartat també defineix altres condicions que ha de complir l’assaig de tracció tals com; 

- Determinar la profunditat de penetració de l’element de fixació, Lp (longitud d’anclatge) 

- Col·locar  la proveta en un dispositiu que asseguri l’aplicació de la càrrega seguint la 

direcció de l’eix de l’element de fixació. 

- Cap part dels suports haurà d’estar a una distància menor de 3d de l’eix de l’element de 

fixació (en el cas de tirafons) 

- L’assaig es realitzarà a una velocitat de càrrega constant.  

- La velocitat de càrrega ha de ser tal que s’assoleixi Fmax en 90±30 segons 

Cal especificar que en la realització d’aquesta campanya de pull-out es compleixen totes 

les condicions exposades anteriorment. 

 

4.4.2  Procés d’assaig  

En aquest punt es descriu la metodologia emprada en l’execució de l’assaig de pull-out. Un cop 

ja es tenen les provetes al laboratori la seqüència d’operacions és sempre la mateixa; 

1 COL·LOCACIÓ DE LA PROVETA 

Es col·loca l’ utillatge de la base de la màquina en el carril amb l’amplada necessària 

per allotjar la proveta (foto 1.1) i  es col·loca la proveta sobre la base (foto 1.2) de tal 

manera que la barra de la proveta quedi centrada amb les mordasses de la màquina 

(foto 1.3). Per fer aquesta operació cal prèviament haver col·locat i fixat les mordasses 

al seu allotjament en el capçal de la màquina i baixar el capçal manualment per 

comprovar si al accionar la cunya de les mordasses aquestes collen la barra de 

manera uniforme i centrada. 
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                  foto 1.1                                        foto 1.2                                 foto 1.3 

2 COL·LOCACIÓ DEL PERFIL DE RECOLZAMENT 

Un cop es te la proveta centrada, es torna a aixecar manualment el capçal i es col·loca 

el perfil de recolzament sobre el pla de unió de tal manera que quedi centrat en la 

secció (foto 2.1 i foto 2.2). Aquesta peça servirà de recolzament per la tapa superior 

(foto 2.3) i serà la superfície que treballarà en contacte amb la proveta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

               foto 2.1                                   foto 2.2                                    foto 2.3 

3 COL·LOCACIÓ DE LA TAPA SUPERIOR 

Seguidament es sobreposa la tapa superior encaixada en els 4 perns roscats que van 

soldats a la base (foto 3.1) i es re col·loca manualment el perfil de recolzament de 

manera que quedi centrat i sobresurti per igual per els quatre cantons de la proveta (foto 

3.2). Un cop fet això, es col·loquen les quatre femelles de M16 en els perns (foto 3.3). 

Aquestes femelles es col·loquen manualment sense par de apriete. El collament de les 

quatre femelles es fa simultàniament i en creu. 

 

 

 

 

 

 

 

               foto 3.1                                     foto 3.2                                 foto 3.3 
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4 PREMSAT DE LES MORDASSES 

Amb la proveta ja col·locada i fixada sobre el banc del pistó, cal fixar-la per l’eix de 

tracció, en aquest cas per la barra roscada. S’acciona manualment el comandament 

per baixar el capçal de la màquina amb les mordasses obertes (foto 4.1) i quant la 

base del capçal ha sobrepassat uns 5cm de l’extrem de la barra, s’acciona el 

mecanisme de cunya de les mordasses (foto 4.2). Aquestes descendeixen alhora per 

pressionar finalment la barra de forma homogènia (foto 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

                   foto 4.1                                foto 4.2                                   foto 4.3 

5 ACCIONAMENT DE MÀQUINA D’ASSAIGS I EQUIP D’ADQUISICIÓ DE DADES 

Quan la proveta ja està subjecta per la màquina, es connecta l’equip d’adquisició i 

visualització de dades (foto 5.1) juntament amb el PC que incorpora el software que 

servirà per registrar i emmagatzemar les lectures obtingudes. En aquest punt cal 

verificar que el captador de força de la màquina indiqui una lectura de zero N, (foto 

5.2). D’aquesta manera s’aconsegueix que el punt d’aplicació de la càrrega parteixi de 

una força pràcticament nul·la i els resultats obtinguts no quedin falsejats. El darrer pas 

es accionar la màquina i començar a registrar les dades (foto 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

             foto 5.1                                     foto 5.2                                     foto 5.3 

6 RETIRAR PROVETA 

Per últim, una vegada que s’ha produït el trencament de la proveta (foto 6.1), s’acaba 

d’extreure la barra de la proveta alçant el capçal de la màquina manualment fins que 

es separen els dos elements del tot (foto 6.2), per valorar amb precisió el mode de 

ruptura i poder analitzar els tipus de trencament  cada material (foto 6.3).  
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                  foto 6.1                                     foto 6.2                                   foto 6.3 

 

4.5 Resultats 

Els resultats d’aquest assaig provenen de les dades obtingudes al laboratori a través del 

software específic de l’equip d’adquisició de dades de la màquina universal i en el cas del mode 

de ruptura, del que s’ha observat visualment en la proveta un cop s’ha produït el seu trencament. 

Les dades que s’obtenen de l’assaig són;  

 la càrrega de ruptura de la proveta 

 el desplaçament que s’ha produït en el punt d’aplicació de la càrrega durant l’assaig  

 la velocitat a que s’ha aplicat la càrrega durant l’assaig 

 la gràfica de força-desplaçament 

 mode de ruptura 

 

 4.5.1  Valors experimentals 

 A continuació es detalla la taula dels valors obtinguts en funció de la tipologia de proveta: 

Model: AC (16x16x17cm / Ø10mm / Lp=60mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada

3
 

AC1 25,95 6,02 0,03 95% AD / 5% FU 

AC2 27,87 3,25 0,03 100% AD 

AC3 25,27 3,49 0,03 90% AD / 10% FU 

 

 

                                                           
3
 AD: mode de fallada per ADHERÈNCIA, FU: mode de fallada per FUSTA, AC: mode de fallada per ACER 
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Model: AL (16x16x25cm / Ø10mm / Lp=100mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

AL1 25,4 9,94 0,03 100% AC 

AL2 26,39 4,39 0,03 100% AC 

AL3 27,38 9,12 0,06 100% AC 

  

Model: BC (16x16x20,4cm / Ø12mm / Lp=72mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

BC1 29,72 2,35 0,008 90% AD / 10% FU 

BC2 27,45 2,35 0,02 70% AD / 30% FU 

BC3 32,89 2,89 0,03 60% AD / 40% FU 

  

Model: BL (16x16x30cm / Ø12mm / Lp=120mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

BL1 43,69 7,93 0,03 100% AC 

BL2 42,85 5,68 0,03 100% AD 

BL3 43,01 6,70 0,03 95% AD / 5% FU 

 

Model: CC (16x16x27,2cm / Ø16mm / Lp=96mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

CC1 52,77 4,67 0,03 55% AD / 45% FU 

CC2 59,46 10,66 0,03 50% AD / 50% FU 

CC3 55,63 5,96 0,03 60% AD / 40% FU 
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Model: CL (16x16x40cm / Ø16mm / Lp=160mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

CL1 63,59 15,13 0,05 100% AC 

CL2 60,28 7,03 0,03 60% AD / 40% FU 

CL3 66,34 5,79 0,03 90% AD / 10% FU 

 

Model: DC (16x16x34cm / Ø20mm / Lp=120mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

DC1 65,06 2,17 0,03 50% AD / 50% FU 

DC2 82,29 3,09 0,03 50% AD / 50% FU 

DC3 69,84 2,70 0,03 80% AD / 20% FU 

 

Model: DL (16x16x50cm / Ø20mm / Lp=200mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

DL1 103,84 4,37 0,03 100% FU 

DL2 122,28 4,9 0,03 100% FU 

DL3 101,54 3,98 0,03 100% FU 

 

Model: BC(OB) (16x16x20,4cm / Ø12mm / Lp=72mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

BC-OB1 33,23 4,20 0,03 80% AD / 20% FU 

BC-OB2 28,66 3,17 0,035   95% AD / 5% FU 

BC-OB3 35,07 3,05 0,035 40% AD / 60% FU 

 

Model: BL(OB) (16x16x30cm / Ø12mm / Lp=120mm) 

Codi 
Càrrega ruptura 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada 

BL-OB1 44,79 8,88 0,04 100% AC 

BL-OB2 44,97 9,41 0,04 95% AD / 5% FU 

BL-OB3 44,90 7,94 0,06 100% AC 
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 A continuació es mostren les corbes de força/desplaçament corresponents a cada subgrup de 

provetes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1:Corbes força/desplaçament del subgrup de provetes AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: Corbes força/desplaçament del subgrup de provetes AL 
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Fig.3: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes BC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes BL 

 

43,69 42,85 43,01 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 2 4 6 8 10 12 

força 
(KN) 

desplaçament (mm) 

MODEL: BL 

BL1 

BL2 

BL3 

27,45 

29,72 

32,89 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0 1 2 3 4 

força 
(KN) 

desplaçament (mm) 

MODEL: BC 

BC1 

BC2 

BC3 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes CL 
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Fig.7: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes DL 
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Fig.9: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes BC-OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10: Corbes força desplaçament del subgrup de provetes BL-OB 
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El següent gràfic mostra la corba que descriu cada subgrup de provetes (AC, BC, CC i DC) amb 

la longitud d’ancoratge Lp=6Ø (curta) en funció del seu diàmetre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: Relació força màxima/diàmetre de penetració (6d).  

El següent gràfic mostra la corba que descriu cada subgrup de provetes (AL, BL, CL i DL) amb la 

longitud d’ancoratge Lp=10Ø (llarga) en funció del seu diàmetre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12: Relació força màxima/diàmetre de penetració (10d).  
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4.5.2  Modes de fallada observats 

La fallada de les unions encolades pot estar condicionada per qualsevol dels tres materials que 

intervenen en el seu disseny; la resina, la fusta i l’acer.  

Tot i que a la pràctica, pot ser recomanable dissenyar unions condicionades per la fallada de les 

barres d’acer, per obtenir ruptures de tipus dúctil, en l’anàlisi experimental de les unions, es 

dissenyen provetes en que el fallo estigui determinat per la capacitat màxima de la unió fusta-

adhesiu, per tal d’establir la resistència associada a aquesta superfície crítica. D’aquesta 

manera, les fallades més habituals són: per esquerdat en la fusta i per tallant en la superfície 

pròxima a la línia d’encolat, posant de manifest que es tracta d’una ruptura per tallant en la fusta 

per mitjà de l’arrencament de fibres o blocs de fusta. 

A continuació es mostren els diferents tipus de fallada que s’han detectat durant els assaigs 

d’aquest projecte; 

a) FALLADA PER ADHERÈNCIA: 

Es dóna quan la proveta ha trencat per manca de adherència de la resina. En aquest tipus de 

fallo, el trencament no es mai homogeni, com en el cas de l’acer, i sempre intervé un trencament 

parcial de la fusta. Aquesta situació es presenta just en el moment de trencament quan gran part 

de la secció de la barra ja ha fallat per adherència però en resta una part molt ben adherida al 

suport de fusta que veu sobrepassada la seva resistència i acaba cedint sota l’esforç de tracció . 

El trencament de la fusta es considera testimonial sempre i quant no superi el 50% de la 

superfície adherida a la barra. 

  

 

 

 

 

 

 Proveta assajada  Extrem de barra sense de fusta  Vetes de fusta adherides a l’extrem  



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

56 

 

 

La corba característica d’aquest mode de ruptura tendeix a ser lineal en tot el seu recorregut fins 

al trencament amb l’excepció de dos trams concentrats a l’inici i al final de la mateixa. La 

irregularitat que esdevé al inici de l’assaig (Fig.13.1) pot ser deguda a un trencament de la 

superfície de la resina endurida que sobreeixeix de l’orifici de la proveta i que trenca 

habitualment al voltant de 10KN.  

Aquest fet queda reflectit a la gràfica però no perjudica en excés la linealitat de la corba ja que tot 

seguit torna a adoptar el seu pendent original, per tant no és un fet significatiu a valorar de cares 

al resistència final de la proveta.  El segon cas succeeix quasi al final de l’assaig quan s’està 

arribant al valor màxim de resistència a l’arrencament i la unió comença a patir el trencament per 

parts de la resina. En aquest punt (Fig.13.2) la corba perd la seva linealitat lleugerament i ja no la 

manté fins a la ruptura final de la proveta. La fallada per adherència es brusca i sobtada. Aquesta 

corba també pot presentar oscil·lacions suaus degut a deformacions internes de la fusta durant 

l’assaig. Són corbes on el desplaçament resultant és mínim de l’ordre de 4 o 5mm 

aproximadament. 

 

 

 

 

 

 

Fig.13: Corba característica de trencament per adherència. Proveta DL2. 

 

 

 

 Fig.13.1 Fig.13.2 

Al marge del patró de comportament habitual de la corba per aquest mode de fallada, existeixen 

diferents tipus de corbes amb elements característics que les diferencien. A continuació 

s’exposen els tipus que es repeteixen amb més freqüència: 
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 Comportament lineal perfecte 

 

 

 

 

 

Fig.14: Gràfica corresponent a la proveta DL3 

 Comportament lineal amb petites irregularitats al inici i al final de l’assaig 

 

 

 

 

 

 

Fig.15: Gràfica corresponent a la proveta BC2-OB 

 Comportament combinat (lineal-curvat)  

 

 

 

 

 

 

Fig.16: Gràfica corresponent a la proveta CC2 
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 Comportament combinat amb canvis de pendent 

 

 

 

 

 

 

Fig.17: Gràfica corresponent a la proveta AC3 

b) FALLADA PER ACER: 

Quan la resistència d’un proveta supera el límit elàstic de l’acer (fy= 400N/mm2) és quan aquest 

entra en fase plàstica i acaba trencant si se li segueix aplicant càrrega. L’acer com a material 

dúctil pateix, sota un esforç de tracció continuat, una deformació progressiva que el fa canviar 

del seu estat elàstic a l’estat plàstic. Aquesta característica li confereix un tipus trencament 

progressiu i lent que al contrari del que succeeix amb la fusta o amb la resina li proporciona un 

temps d’avis previ a la fallada.  

 

 

  

 

 

 

 

 Proveta assajada Trencament de la barra d’acer Detall de la secció trencada 
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La corba característica d’aquest mode de fallada tendeix a ser en una primera fase lineal i en 

una segona fase corbada. Aquesta segona fase és més prolongada degut a la ductilitat 

associada a l’acer que deforma el material lentament modificant la seva capacitat resistent 

conforme avança l’assaig.  La fallada per acer és lenta, progressiva  i s’adverteix a simple vista 

per deformació de la geometria de l’element.  

Són corbes on el desplaçament resultant és  significatiu degut a que abans no trenca, la barra 

d’acer pateix una elongació considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18: Corba característica de trencament per acer. Proveta CL1. 

 

c) FALLADA PER FUSTA: 

 

Aquest mode de fallada es dóna quan la combinació dels elements resina-acer és prou estable i 

resistent per si mateixa com per superar la tensió admissible de la fusta. En aquest punt es quant 

la fusta trenca per tallant. Aquest trencament s’evidencia per l’extracció d’un o més blocs de 

fusta adherits a la barra. En alguns casos, el trencament es produeix coincident amb la línia 

d’encolat entre la fusta i la resina (interfície fusta-resina), fet que s’evidencia en la presència de 

fibres o petits blocs de fusta adherits al bloc de resina solidari amb la barra. 
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 Proveta assajada  Bloc de fusta arrancat  Deslaminació de les vetes de fusta 

La corba que descriu aquest mode de fallada sol ser de tipus lineal perfecte. 

 

 

 

 

 

Fig.19: Corba característica de trencament per fusta. Proveta DC2. 

 

4.6 Compliment de normativa 

Degut a que no existeix cap normativa específica que determini una metodologia per calcular de 

forma empírica la càrrega axial característica d’un connector de tipus barra roscada fixat per mitjà 

de resina en un suport de fusta laminada, s’ha decidit cercar una fórmula equivalent a partir d’un 

sistema d’unió anàleg que estigui regulat i normalitzat dintre de l’ampli ventall de normes que 

conformen el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).  
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4.6.1  Descripció i objectius 

El sistema d’unió que s’ha trobat en la normativa actual més similar al que es proposa en aquest 

projecte, és la unió mecànica de tipus clavilla amb tirafons. Després d’estudiar diferents tipus 

d’unions en fusta, s’ha trobat un paral·lelisme entre ambdós unions amb trets característics que 

les assimilen.  

Aquests trets que defineixen la similitud entre els dos sistemes d’unió; tirafons i barra roscada, 

són entre d’altres;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independentment a aquests trets característics, la càrrega d’arrencament depèn principalment de 

la capa interficial entre elements i del paràmetre d’arrencament a tallant de la fusta que es veu 

influenciat per les propietats mecàniques i geomètriques dels materials que composen la unió.  

 

 

TIRAFONS BARRA ROSCADA 

• és important realitzar un pretaladrat de 

ø=70% del diàmetre del tirafons per evitar 

fendes a la fusta 

• es imprescindible perforar el suport amb 

un diàmetre suficient per allotjar-hi el 

connector i la resina 

• l’element de fixació no exerceix únicament 

una força de compressió pura sobre la 

fusta (resistència a l’aixafament de la 

fusta), com en el cas dels claus i les 

grapes. 

• la barra roscada no treballa “embotida” 

dintre de del suport i per tant no caldria 

tenir en compte per el càlcul de 

resistència de les unions de tipus clavilla 

la resistència a l’aixafament de la fusta 

 el seu roscat de forma helicoïdal li 

confereix una gran resistència a 

l’arrencament 

• presenta un roscat que li augmenta el seu 

contacte i per tant la seva adherència 

amb la resina 

• està fabricat en acer i per tant te un 

moment plàstic que es modifica en funció 

de la resistència a tracció del material i del 

seu ø 

• està fabricat en acer i per tant te un 

moment plàstic que es modifica en funció 

de la resistència a tracció del material i 

del seu ø 

• es requereix una profunditat mínima 

d’ancoratge (Lp) en l’element de suport  

• es requereix una profunditat mínima 

d’ancoratge (Lp) en l’element de suport 

• s’utilitzen com a elements de fixació en 

unions mecàniques 

• s’utilitzen en suports de formigó per a 

suportar càrregues elevades 
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Per aquest motiu, es determina que un model de càlcul idoni per obtenir la càrrega axial de la 

unió encolada, es el que s’assimili a l’equació del valor característic de la capacitat de càrrega a 

arrencament dels tirafons. 

L’objectiu d’aquesta segona tasca és la d’extrapolar els valors dels assaigs de tracció de les 

provetes assajades, a la fórmula que proposa la normativa actual per les unions amb tirafons 

sotmesos a càrrega axial. D’aquesta manera es pretén buscar si existeix alguna relació, i de quin 

tipus, entre el procediment de càlcul de la capacitat d’arrencament dels tirafons i la capacitat 

d’arrencament de les barres roscades i encolades.  

L’obtenció dels valors de les provetes assajades al laboratori, referents a la càrrega axial de 

ruptura sota un esforç de tracció, dona una referència útil com a patró per avaluar la incidència 

dels diferents paràmetres, geomètrics i materials, en la capacitat de la unió. Degut a  que el CTE 

no inclou criteris de càlcul per al disseny d’aquest tipus de unions, l’EUROCODI  5, constitueix la 

principal referència amb la que es compta per al disseny de les unions amb elements de fixació 

mecànics.  

Per definició, els Eurocodis són un conjunt de normes europees que s’utilitzen en enginyeria. Es 

consideren de caràcter voluntari, estan redactades per el Comitè Europeu de Normalització 

(CEN)  i pretenen unificar criteris i normatives en matèries com el disseny, el càlcul i dimensionat 

d’estructures i els elements prefabricats per a l’edificació. 

Els Eurocodis poden ser utilitzats pels països europeus en substitució de les normatives 

nacionals. Perquè es doni aquest fet, a part de complir l’Eurocodi, s’ha de complir un Document 

Nacional d’Aplicació (DNA) que indica les particularitats que han de seguir-se en cada país per 

aplicar-ho. En el cas concret de l’Eurocodi 5, es tracta de la norma que anul·la i substitueix a la 

Norma UNE-ENV 1995-1-1:1997, i ha sigut elaborada per el Comitè Tècnic AEN/CTN 140 

“Eurocodigos estructurales” i aprovada per el CEN en data 16-04-2004.   

La norma nacional d’aplicació de L’Eurocodi 5 és la UNE-EN 1995-1-1:2006 “Proyecto de 

estructuras de madera”. Aquesta norma està basada en la norma europea EN 1995 “Diseño de 

Estructuras de Madera” que està pensada per al projecte d’estructures de nova planta, i descriu 

els principis i requisits per a la seguretat, funcionalitat i durabilitat de les estructures de fusta. La 

base de càlcul d’aquesta norma està basada en el concepte dels estats límits (E.L.S i E.L.U.), 

utilitzats juntament amb el mètode dels coeficients parcials de seguretat (CTE-DB-AE) que 

afecten a dos paràmetres de càlcul com son; la resistència dels materials (  ) i el Valor de les 

Accions    ).  
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En el primer paràmetre s’aplica el coeficient parcial de minoració de resistència i en el segon 

paràmetre el coeficient parcial de majoració d’accions. Els valors numèrics per als coeficients 

parcials i altres paràmetres de fiabilitat, estan recomanats com a valors bàsics que proporcionen 

un nivell de fiabilitat acceptable i s’han seleccionat suposant que existeix un nivell adequat de 

gestió de la qualitat i de la mà d’obra.  

4.6.2  Condicions prèvies 

Segons el Capítol 10 “Detalles constructivos y control” de l’EUROCODI 5, per tal que es puguin 

aplicar les regles de càlcul que es defineixen en aquesta norma, s’han de donar unes condicions 

prèvies en referència al sistema de unió que s’estudiï  i els materials que el composen.  

Dintre d’aquest capítol de la norma s’han buscat les condicions que afecten directament al 

sistema d’unió encolada que s’estudia en aquest projecte i a continuació es mostren les 

especificacions que fixa la norma: 

EN UNIONS ENCOLADES: Pel que fa al cas específic de unions encolades, la norma especifica 

que quan la resistència de l’encolat constitueixi un requisit per als estats límit últims: 

 La fabricació de les unions encolades haurà d’estar sotmesa a un control de qualitat per 

garantir que la fiabilitat i la qualitat de la unió sigui adequada amb les especificacions 

tècniques. 

 S’aconsella seguir les recomanacions del fabricant de l’adhesiu respecte a la mescla, les 

condicions ambientals per a la seva aplicació i el curat, el contingut d’humitat de les 

peces i tots els factors rellevants per a l’ús correcte de adhesiu. 

 Per al cas d’adhesius que requereixin un acondicionament després de la posta inicial, 

abans d’assolir la resistència final, s’hauria de restringir l’aplicació de la càrrega en la unió 

durant el temps necessari. 

EN UNIONS DE TIRAFONS: de forma genèrica en el cas de unions amb elements de fixació 

mecànics, com és el cas dels tirafons: 

 caldrà limitar la presència d’esquerdes, nòduls de resina, o nusos en la zona de la unió de 

tal manera que la capacitat de la càrrega no quedi reduïda. 

 Per a tirafons en fustes coníferes amb un diàmetre d > 6mm, es requereix una operació 

de pretaladrat. 

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

64 

 

 

 

En quant a les condicions que afecten al material que composa la unió es detalla que; 

EN LA FUSTA: es requereixen  les comprovació següents: 

 Espècie 

 Qualitat 

 Marcat 

 Tractaments 

 Contingut d’humitat 

EN LA RESINA: es requereixen les comprovacions següents: 

 Tipus d’adhesiu 

 Procés de fabricació 

 Qualitat de la línia de cola 

EN L’ACER: es requereixen les comprovacions següents: 

 Tipus d’acer 

 Protecció contra la corrosió 

Cal destacar, que totes aquestes condicions que imposa la norma han quedat definides en 

diferents apartats d’aquest projecte i que per tant es compleixen els requisits necessaris per 

aplicar les regles de càlcul que proposa la normativa específica. 

4.6.3  Procés de càlcul 

La norma UNE-EN 14592:2008 [13], defineix en el seu Capítol 3 “Términos y definiciones”, punt 

3.6,  el concepte de paràmetre d’arrencament com el paràmetre que mesura la resistència al 

arrencament de un element de fixació en una peça de fusta. 

Aquest paràmetre de resistència al arrencament característic es representa amb el símbol         

i té per unitats N/mm2. Partint d’aquesta definició, en els cas dels tirafons, el paràmetre 

d’arrencament característic s’obté mitjançant les equacions corresponents indicades en la Norma 

EUROCODI 5,  EN 1995-1-1. 

Pel que fa al paràmetre d’arrencament de la mostra de provetes assajades, segons determina la 

norma UNE-EN 1382:1999, per al cas dels tirafons, cal extreure’l de la següent expressió; 
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on: 

  és el valor del paràmetre d’arrencament de l’element de fixació de la proveta, en N/mm2 

     és el valor de la càrrega màxima d’arrencament, en N 

  és el diàmetre de l’element de fixació, en mm 

   és la longitud de penetració de l’element de fixació amb la punta inclosa, en mm  

Seguidament es mostra una taula amb els valors d’assaig de la càrrega màxima d’arrencament 

    , i els valors del paràmetre d’arrencament f , obtinguts amb aquesta equació sobre la mostra 

de  provetes assajada al laboratori; 

PROVETES FIBRES PARAL·LELES 

 MODEL DE 

PROBETA 

Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

     f 

VALORS 

EXPERIMENTALS 

(KN) 

VALORS CÀLCUL  

UNE-EN 1382 

(N/mm
2
) 

AC 

AC1 10 60 25,95 43,25 

AC2 10 60 27,87 46,45 

AC3 10 60 25,27 42,12 

AL 

AL1 10 100 25,40 25,40 

AL2 10 100 26,39 26,39 

AL3 10 100 27,38 27,38 

BC 

BC1 12 72 29,72 34,40 

BC2 12 72 27,45 31,77 

BC3 12 72 32,89 38,07 

BL 

BL1 12 120 43,69 30,34 

BL2 12 120 42,85 29,76 

BL3 12 120 43,01 29,87 

CC 

CC1 16 96 52,77 34,36 

CC2 16 96 59,46 38,71 

CC3 16 96 55,63 36,22 

CL 

CL1 16 160 63,59 24,84 

CL2 16 160 60,28 23,55 

CL3 16 160 66,34 25,91 
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DC 

DC1 20 120 65,06 27,11 

DC2 20 120 82,29 34,29 

DC3 20 120 69,84 29,10 

DL 

DL1 20 200 103,84 25,96 

DL2 20 200 122,28 30,57 

DL3 20 200 101,54 25,39 

 

PROVETES FIBRES INCLINADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament es presenta una la corba que defineix la relació entre el paràmetre d’arrencament 

(N/mm2) i la longitud d’ancoratge per cada model de proveta;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20: Relació entre el valor mig del paràmetre d’arrencament f (N/mm
2
), calculat amb els 

resultats de l’assaig, per a cada proveta i la longitud d’ancoratge Lp ,  corresponent a cada model.  

MODEL DE PROBETA 
Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

     f 

VALORS 

EXPERIMENTALS 

(KN) 

VALORS CÀLCUL  

UNE-EN 1382 

(N/mm
2
) 

BC(Ob) 

BC(Ob)1 12 72 33,23 38,46 

BC(Ob)2 12 72 28,66 33,17 

BC(Ob)3 12 72 35,07 40,59 

BL(Ob) 

BL(Ob)1 12 120 44,79 31,10 

BL(Ob)2 12 120 44,97 31,23 

BL(Ob)3 12 120 44,90 31,18 
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Per altra banda, també succeeix que el paràmetre d’arrencament es dóna de manera intersticial 

de dues formes diferents entre els tres elements que composen la unió encolada. Així doncs, 

entre el conjunt acer/resina existeix una interfície    , i entre el conjunt resina/fusta existeix una 

interfície     diferent. Amb les equacions plantejades per un estudi aparegut recentment [14], es 

calculen aquestes interfícies; 

 

    
    

       
 

 

 

    
    

              
 

 

on; 

 

   és el paràmetre d’arrencament en la interfície barra/resina, en N/mm2 

 

   és el paràmetre d’arrencament en la interfície resina/fusta, en N/mm2 

 

     és el valor de la càrrega màxima d’arrencament, en N 

   és la longitud de penetració de l’element de fixació amb la punta inclosa, en mm  

  és el diàmetre de l’element de fixació, en mm 

       és el diàmetre del forat sobre el suport, en mm 

 

Seguidament es mostra una taula amb els valors mitjos del paràmetre d’arrencament    i   , 

obtinguts amb aquesta equació sobre la mostra de  provetes assajada al laboratori; 
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PROVETES FIBRES PARAL·LELES 

  

MODEL DE PROBETA 
Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

      

VALORS CÀLCUL 

(N/mm
2
) 

VALORS CÀLCUL 

(N/mm
2
) 

AC 

AC1 10 60 13,77 9,83 

AC2 10 60 14,79 10,56 

AC3 10 60 13,41 9,58 

AL 

AL1 10 100 8,09 5,78 

AL2 10 100 8,40 6,00 

AL3 10 100 8,72 6,23 

BC 

BC1 12 72 10,95 8,21 

BC2 12 72 10,11 7,58 

BC3 12 72 12,12 9,09 

BL 

BL1 12 120 9,66 7,24 

BL2 12 120 9,47 7,10 

BL3 12 120 9,51 7,13 

CC 

CC1 16 96 10,94 8,75 

CC2 16 96 12,32 9,86 

CC3 16 96 11,53 9,22 

CL 

CL1 16 160 7,91 6,32 

CL2 16 160 7,50 6,00 

CL3 16 160 8,25 6,60 

DC 

DC1 20 120 8,63 7,19 

DC2 20 120 10,91 9,10 

DC3 20 120 9,26 7,72 

DL 

DL1 20 200 8,26 6,89 

DL2 20 200 9,73 8,11 

DL3 20 200 8,08 6,73 
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PROVETES FIBRES INCLINADES 

 

MODEL DE PROBETA 
Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

      

VALORS DE 

CÀLCUL   

(N/mm
2
) 

VALORS DE 

CÀLCUL   

(N/mm
2
) 

BC 

BC1 12 72 12,26 9,18 

BC2 12 72 10,56 7,92 

BC3 12 72 12,92 9,96 

BL 

BL1 12 120 9,90 7,43 

BL2 12 120 9,94 7,46 

BL3 12 120 9,93 7,44 

 

Seguidament es mostra la relació que s’estableix entre els paràmetres d’arrencament intersticial 

dels dos conjunts acer/resina, i resina/fusta, en relació a la seva longitud d’ancoratge per a cada 

model de proveta;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21: Comparativa entre les corbes que descriuen els valor mitjos dels paràmetres 

d’arrencament intersticial acer/resina (τ1), i resina/fusta (τ2), en N/mm
2
. 
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4.6.3.1  Determinació del valor característic de la capacitat d’arrencament de la unió.   

Equació: EUROCODI 5 

 

 

La norma UNE-EN 14592:2008+A1 de Maig de 2012 “Estructuras de madera. Elementos de 

fijación tipo clavija. Requisitos”, Capítol 6 “Requisitos”, Apartat 6.3 “Tirafondos”, Punt 6.3.3 “ 

Geometría”, determina entre d’altres coses, que per trobar el valor característic de la capacitat 

d’arrencament de les unions amb tirafons amb càrrega axial,  s’haurien de complir uns certs 

requisits. Aquest requisits es divideixen entre els requisits que defineixen les separacions i les 

distàncies mínimes dels elements de fixació a les cares laterals de la peça, i els requisits que 

defineixen la relació entre el diàmetre exterior i l’interior de la part roscada de l’element de fixació 

mecànic.    

Els requisits que son d’interès per aquest projecte son els relacionats amb els diàmetres, ja que 

la solució de connectors adoptada per a l’assaig es la que correspon a un sol connector i per tant 

les limitacions de vora no afecten al càlcul. En quant als diàmetres, especifica que el diàmetre 

nominal (extern de la rosca), d dels tirafons utilitzats per a estructures de fusta no ha de ser 

menor de 2,4mm ni major de 24mm. Aquesta condició es compleix per als diàmetres utilitzats en 

aquest projecte. 

En quant a la relació de diàmetres, la norma especifica que el diàmetre intern de la rosca, d1 no 

ha de ser menor al 60% ni superar el 90% del diàmetre exterior de la rosca, de tal manera; 

                

En el cas de la barres assajades en aquest estudi s’ha comprovat que aquesta condició la 

compleixen totes. A continuació es mostra una taula resum; 

ROSCA METRICA-ISO paso grueso (en mm) 

Diàmetre 

nominal (Ønom) 

Diàmetre 

interior (Øint) 

Condició  

                
Comprovació 

10 8,128 6 ≤ 8,128 ≤ 9 ok 

12 9,819 7,2 ≤ 9,819 ≤ 10,8  ok 

16 13,508 9,6 ≤ 13,508 ≤ 14,4 ok 

20 16,891 12 ≤ 16,891 ≤ 18 ok 

Taula de rosca mètrica-iso per determinar la condició                 
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En els supòsits en que es satisfan els requisits imposats per la norma anterior, la norma 

EUROCODI 5, UNE-EN 1995-1-1:2006 proposa cercar la capacitat de càrrega d’arrencament de 

la unió amb la següent expressió;  

         
                   

                
  

 

on: 

 

                   
       

    

 

 

        
   
 
  

 

         és el valor característic de la capacitat de càrrega al arrencament de la unió amb un 

angle α respecte a la fibra, en N 

      és el valor característic de la resistència al arrencament perpendicular a la fibra, en N/mm2  

    és el nombre eficaç de tirafons 

    és la longitud efectiva d’ancoratge4 en la peça de punta de la part roscada, en mm 

   és la densitat característica de la fusta, en kg/m3 

  és l’angle entre l’eix del tirafons i la direcció de la fibra, en graus 

  és el diàmetre exterior de la part roscada, en mm 

Per determinar els valors de càlcul que es desprenen de les expressions proposades per 

l’Eurocòdi 5, s’ha realitzat una fulla de càlcul i s’ha obtingut finalment el valor característic de la 

capacitat de càrrega a l’arrencament de la unió            

A continuació es mostra una taula-resum amb els valors obtinguts; 

 

                                                           
4
 La longitud efectiva d’ancoratge    ,  equival a longitud d’ancoratge o de penetració Lp 
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PROVETES FIBRES PARAL·LELES 

 

MODEL DE 

PROBETA 

Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

           

VALORS DE CÀLCUL  

EUROCÒDI 5  

(KN) 

VALORS DE CÀLCUL  

EUROCÒDI 5  

(N/mm
2
) 

AC 10 60 16,86 28,10 

AL 10 100 26,71 26,71 

BC 12 72 21,77 25,20 

BL 12 120 34,47 23,94 

CC 16 96 32,56 21,20 

CL 16 160 51,57 20,14 

DC 20 120 44,51 18,55 

DL 20 200 70,48 17,62 

 

PROVETES FIBRES INCLINADES 

 

MODEL DE 

PROBETA 

Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

           

VALORS DE CÀLCUL 

EUROCÒDI 5  

(KN) 

VALORS DE CÀLCUL  

EUROCÒDI 5  

(N/mm
2
) 

BC(Ob) 12 72 21,77 25,20 

BL(Ob) 12 120 34,47 23,94 

 

 

Per a la obtenció d’aquests valors característics, es varen tenir en compte les següents dades; 

 

 Diàmetre nominal de les barres,    (en mm) 

 Longitud efectiva d’ancoratge,     (en mm) 

 Densitat característica5
,     (en kg/m3) 

 

 

                                                           
5
 La classificació de la fusta laminada utilitzada en l’assaig es GL24h i presenta una densitat característica de 380 kg/m

3
, 

per tant, serà una variable constant en tota la mostra. 
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Les dades que per disposició d’elements de fixació o per ser inferiors a la requerida per la 

norma, no es varen considerar son; 

 Nombre eficaç de tirafons,     → es va prendre com        

 Angle entre l’eix del tirafons i la orientació de la fibra,   → es va prendre com       

 

4.6.3.2 Determinació del valor característic de la capacitat d’arrencament de la unió. 

Equació: esborrany prEN 1995-1-1. 

 

Cercant en el catàleg existent de normativa relacionada amb unions, exclosa o revisada, s’ha 

trobat que existeix en anglès un esborrany de l’Eurocodi 5, amb nom prEN 1995-1-1 [15]  

L’Annex C d’aquesta versió d’esborrany en la seva pàgina 105, “Connections with glued-in steel 

rods”, determina el procés de càlcul del valor de càrrega axial característica en unions encolades 

amb barres d’acer en suports de fusta. 

Tot i que es considera únicament un esborrany i que no ha sigut inclòs en versions posteriors de 

la norma europea (2003), sembla ser fins avui, l’únic intent normatiu de posar ordre i regular el 

procés de càlcul d’aquesta tipologia d’unions.  

Segons aquesta versió de l’Eurocòdig, les expressions per a determinar la capacitat de les 

unions encolades en fusta laminada son les següents; 

 

                     

 

 

on;  
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      és el valor característic de la capacitat de càrrega axial de la unió, en N 

     és el valor característic de la resistència a la extracció per a un taladre realitzat en un 

angle α, respecte a la direcció de la fibra de la fusta. 

    és la longitud efectiva d’ancoratge6 en la peça de punta de la part roscada, en mm 

   és la densitat característica de la fusta, en kg/m3 

  és l’angle entre l’eix del tirafons i la direcció de la fibra, en graus 

  és el diàmetre exterior de la part roscada, en mm 

    és el menor entre: el diàmetre del forat i 1,25 vegades el diàmetre de la barra, en mm 

           
      
     

     

 

Seguidament es mostra una taula per determinar el diàmetre equivalent de cada proveta; 

 

GRUP DE  

PROVETA 

Øbarra 

(mm) 
dforat (mm) 1,25d (mm) deq (mm) 

A 10 14 12,5 12,5 

B 12 16 15 15 

C 16 20 20 20 

D 20 24 25 24 

 

Per determinar els valors de càlcul que es desprenen de les expressions proposades per aquest 

esborrany, s’ha realitzat una fulla de càlcul i s’ha obtingut finalment el valor característic de la 

capacitat de càrrega axial de la unió         

 

A continuació es mostra una taula-resum amb els valors obtinguts; 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 La longitud efectiva d’ancoratge    ,  equival a longitud d’ancoratge o de penetració Lp 
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PROVETES FIBRES PARAL·LELES 

 

MODEL DE 

PROBETA 

Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

        

VALORS DE CÀLCUL  

prEN 1995-1-1  

(KN) 

VALORS DE CÀLCUL  

prEN 1995-1-1 

(N/mm
2
) 

AC 10 60 8,43 14,05 

AL 10 100 14,04 14,04 

BC 12 72 11,70 13,54 

BL 12 120 19,50 13,54 

CC 16 96 19,63 12,78 

CL 16 160 32,72 12,78 

DC 20 120 28,40 11,83 

DL 20 200 47,33 11,83 

 

 

PROVETES FIBRES INCLINADES 

 

MODEL DE 

PROBETA 

Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

        

VALORS DE CÀLCUL  

prEN 1995-1-1 

(KN) 

VALORS DE CÀLCUL   

prEN 1995-1-1  

(N/mm
2
) 

BC(Ob) 12 72 11,70 13,54 

BL(Ob) 12 120 19,50 13,54 

 

 

A continuació es mostra de cada subgrup de provetes una taula amb el valor mig obtingut en els 

assaigs, el valor mínim, la desviació estàndard S, el coeficient de variació i els valors 

característics obtinguts de les expressions que proposen l’EUROCÒDI 5 i l’esborrany prEN 

1995-1-1, expressats en KN; 
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PROVETES FIBRES PARAL·LELES 

 

MODEL DE 

PROVETA 

VALOR 

MIG  

Fmax (KN) 

VALOR 

MÍNIM  

Fmax (KN) 

DESVIACIÓ 

ESTÀNDARD 

[S] 

CV 

(%) 

               

PROPOSTA 

EUROCÒDI 5 

(KN) 

PROPOSTA 

prEN 1995-1-1 

(KN) 

AC 26,36 25,27 1,10 4,18 16,86 8,43 

AL 26,39 25,4 0,81 3,06 26,71 14,04 

BC 30,02 27,45 2,23 7,43 21,77 11,70 

BL 43,18 42,85 0,36 0,84 34,47 19,50 

CC 55,95 52,77 2,74 4,90 32,56 19,63 

CL 63,40 60,28 2,48 3,91 51,57 32,72 

DC 72,40 65,06 7,26 10,03 44,51 28,40 

DL 109,22 101,54 9,28 8,50 70,48 47,33 

 

PROVETES FIBRES INCLINADES 

 

MODEL DE 

PROVETA 

VALOR 

MIG  

Fmax (KN) 

VALOR 

MÍNIM 

Fmax (KN) 

DESVIACIÓ 

ESTÀNDARD 

[S] 

CV 

(%) 

               

PROPOSTA 

EUROCÒDI 5 

(KN) 

PROPOSTA 

prEN 1995-1-1 

(KN) 

BC(Ob) 32,32 28,66 2,69 8,34 21,77 11,70 

BL(Ob) 44,89 44,79 0,07 0,17 34,47 19,50 

 

Per trobar una dada significativa que quantifiqui la divergència existent entre els valors 

experimentals dels assaigs i els valors característics de l’EUROCODI 5, es proposa  cercar el 

valor resultant de restar 3 vegades el valor de la desviació estàndard al valor mig considerat el 

valor del percentil 99 (P99). Es considera oportú prendre com a referència per a la comparació 

únicament els valors que determina l’EUROCODI, per tractar-se de la única normativa vigent 

actualment. Seguidament es detallen els resultats en la taula següent: 
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MODEL 

DE 

PROVETA 

VALOR 

MIG 

Fmax 

(KN) 

DESVIACIÓ 

ESTÀNDARD 

[S] 

VALOR 

P99 

(KN) 

         

PROPOSTA 

EUROCÒDIG 

5 

(KN) 

DIFERÈNCIA 

(%) 

AC 26,36 1,10 23,06 16,86 26,89 

AL 26,39 0,81 23,96 26,71 11,48
(7)

 

BC 30,02 2,23 23,33 21,77 6,69 

BL 43,18 0,36 42,10 34,47 18,12 

CC 55,95 2,74 47,73 32,56 31,78 

CL 63,40 2,48 55,96 51,57 7,84 

DC 72,40 7,26 50,62 44,51 12,07 

DL 109,22 9,28 81,38 70,48 13,39 

 

 

MODEL 

DE 

PROVETA 

VALOR 

MIG 

Fmax 

(KN) 

DESVIACIÓ 

ESTÀNDARD 

[S] 

VALOR 

P99 

(KN) 

         

PROPOSTA 

EUROCÒDIG 

5 

(KN) 

DIFERÈNCIA 

(%) 

BC(Ob) 32,32 2,69 24,25 21,77 10,23 

BL(Ob) 44,89 0,07 44,68 34,47 22,85 

 

 

Per últim, es presenta una gràfica comparativa on es mostren les corbes exponencials que 

descriuen la tendència dels tres grups de dades obtinguts, per tal d’evidenciar les diferències 

significatives entre els tres models: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Es destaca en vermell, l’únic valor de la taula que dóna un resultat negatiu.  Això significa que el subgrup de provetes 

AL, es l’únic que estaría per sota del valor característic que marca l’EUROCODI 5. 
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Fig.22: Valors de càrrega de ruptura obtinguts experimentalment per a provetes realitzades 

amb barres roscades de diàmetres 10, 12, 16 i 20mm. Les línies discontínues representen els 

valors obtinguts a partir de la proposta de l’EUROCODI 5 i de esborrany prEN1955-1-1, per 

cada un dels diàmetres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23: Comparativa del valor de càrrega axial (KN), per diferents models de disseny amb una 

proveta model BC (16x16x20,4cm;  Lp=120mm; Øbarra=12mm). El  valors representat a la 

gràfica de color blau son el valor mig dels assaigs corresponents al model BC, els altres dos 

son valors característics del mateix model de proveta.  

Lp=6 

Lp=7,2 

Lp=9,6 

Lp=10 

Lp=12 
Lp=16 

Lp=20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 

C
àr

re
ga

 d
e

 r
u

p
tu

ra
 (

F a
x)

, e
n

 m
m

 

Longitud d'ancoratge (Lp), en mm 

Valors de càrrega axial  

ASSAIG prEN1995-1-1 EUROCODI 5 

0 5 10 15 20 25 30 35 

prEN 1995-1-1 

EUROCÒDI 5 

ASSAIG 

Càrrega axial (KN)  



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

79 

 

 

4.7 Conclusions  

 

En aquesta primera part del projecte es poden detectar diferents situacions que descriuen de 

maneres diverses un bon comportament d’aquesta tipologia d’unió. Seguidament s’enumeren per 

ordre de rellevància observada; 

1) Relació Lp – Fmax:  Així mateix també s’ha detectat una relació directament proporcional 

entre la variable Lp i la variable Fmax ja que en cada grup de provetes, el subgrup amb la 

Lp curta (6ø) ha obtingut un valor de Fmax menor que el subrgup amb la Lp llarga (10ø). 

Partint d’aquesta observació, es dedueix que a major Lp presenta la proveta, major és la 

Fmax resultant, tal i com es demostra a la figura 22. 

 

2) Relació  barra – Fmax:  Observant les taules de dades es pot afirmar que existeix una 

relació de tipus lineal directe entre el diàmetre de la barra i la Fmax que expreimenta la 

proveta. Es a dir, quan major és el diàmetre de la barra que s’allotja a la proveta, major és 

la Fmax que aquesta assoleix abans de la ruptura. 

 

3) Baix coeficient de variació CV: Per una banda cal destacar que les provetes assajades 

presenten de forma general un coeficient de variació força baix fet que es tradueix en la 

poca dispersió que presenten els valors obtinguts de Fmax. Quatre valors es troben 

lleugerament per sobre del 5% de coeficient de variació (DC=10,03%, DL=8,50%, BC-

OB=8,34% i BC=7,45%) i aquesta característica li confereix un elevat grau de confiança 

al sistema de fabricació que s’ha utilitzat per a realitzar la mostra de provetes ja que la 

resta, que suposen el 60% de la mostra està per sota d’aquest percentatge. Aquests 

percentatges tant baixos demostren una gran homogeneïtat en el valors de la variable 

Fmax de la mostra.  

 

4) Relació Lp – CV: Un altre fet observat es que sembla ser que existeix una relació directa 

entre la longitud d’ancoratge de les provetes Lp i el percentatge del coeficient de variació. 

S’ha detectat que en els subgrups de provetes amb la Lp curta (6ø) el coeficient de 

variació, és en tots els casos més elevat que el mateix percentatge de les provetes amb 

la Lp llarga (10ø) i en alguns casos amb diferències notables de l’ordre de fins a un 8,17% 

entre dos subgrups (BC-OB=8,34% i BL-OB=0,17%). Això significaria que el grau de 

variabilitat de la mostra estaria, en part, en funció de la variable Lp. 
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5) Relació   – Lp:  com es demostra en la corba que es descriu en la figura 20, existeix una 

relació inversament proporcional entre la longitud de penetració Lp i el valor del paràmetre 

d’arrencament  . Es dedueix que a major Lp presenta la proveta menor serà el valor del 

paràmetre d’arrencament   que s’experimenta en aquest punt de la unió. 

 

6) Compliment de normativa: Els valors característics de Fmax calculats per mitjà de les 

equacions que plantegen l’EUROCODI 5 i l’esborrany prEN 1995-1-1, es manifesten 

marcadament inferiors als obtinguts de forma experimental en el laboratori com es 

demostra a la figura 22 i 23. Això evidencia que aquesta tipologia de unió compleix amb 

la normativa existent en funció de la variable del paràmetre d’arrencament   i que ho fa 

amb un notable marge de seguretat en ambdós casos. En concret, la proposta plantejada 

per  l’esborrany prEN 1995-1-1 es considera com a massa restrictiva respecte als valors 

experimentals obtinguts. També cal destacar que havent trobat els valors representatius 

al percentil 99 P99 de la mostra, aquests segueixen essent superiors als proposats per 

l’EUROCODI. Només s’observa una excepció en aquest supòsit, el model de proveta AL 

(valor mig experimental Fmax=26,39KN i diferència negativa respecte de P99 de 11,48%), 

que es troba lleugerament per sota del valor de la norma EUROCODI 5  (        =26,71KN) 

 

7) Deducció mode de fallada segons corba: Un altre efecte observat és la capacitat de 

detecció del mode de fallada en funció de la corba que experimenta la gràfica 

força/desplaçament de cada proveta. Així doncs, genèricament, si la corba és de tipus 

lineal, o combinat (lineal-corbat) es pot afirmar que el mode de fallada s’ha produït o per 

adherència de la resina o per trencament de la fusta, mentre que si la corba es de tipus 

parabòlic es pot afirmar que el mode de fallada ha sigut per trencament de l’acer.  

 

8) Relació Lp – Mode de fallada:  S’ha detectat una lleugera tendència que vincula el mode 

de fallada amb la variable Lp. Si bé es cert que no es disposa de una mostra prou 

significativa per donar certesa a aquesta afirmació,  si que s’ha observat que en les 

provetes amb la Lp=6ø, que són les que no compleixen la normativa específica8,  no s’ha 

produït cap ruptura amb mode de fallada per trencament de l’acer, mentre que en les 

provetes amb Lp=10ø, que si que compleixen la norma, s’ha detectat aquest mode de 

fallada en 7 casos, el que suposa un 46,66% de les provetes amb aquesta Lp. 

                                                           
8 La UNE-EN 1382:1999, especifica: 8d<Lp<20d  
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5. Assaig experimental d’una subestructura 

La segona part d’aquest projecte resulta l’aplicació pràctica de la primera part. Per plasmar els 

valors obtinguts sobre el terreny, es considera necessari cercar un model de biga real on es 

pugui dur a terme un assaig de càrrega i on es pugui comprovar in situ l’aplicació del que s’ha 

experimentat al laboratori. 

5.1 Condicions prèvies 

En la darrera part d’aquest projecte, pren importància l’enfoc pràctic que es vol donar al conjunt 

de conclusions adquirides durant l’estudi. Un fet destacable que no es vol deixar de banda, és 

poder assajar la unió encolada en un cas real i poder plasmar els valors obtinguts tant a nivell 

d’assaig com a nivell de càlcul, sobre el terreny, de tal manera que es pugui visualitzar encara 

que de una manera hipotètica, l’aplicació directa del resultat d’aquest projecte. 

A tal efecte, es decideix cercar un model de biga encavallada que reuneixi les següents 

condicions; 

1. Unió encolada: la unió entre els dos trams de la biga ha de ser de tipus encolada amb 

resina d’epoxi i connectors de tipus barra roscada d’acer. 

2. Material corresponent: el material a utilitzar en la biga tindrà les mateixes característiques 

tècniques que el material emprat en l’assaig a laboratori, sinó serà el mateix. 

3. Geometria simètrica: tant la disposició geomètrica com el diàmetre dels connectors en la 

unió, guardarà certa simetria amb els models de les provetes, sinó seran els mateixos. 

4. Dimensions compatibles: la mida de la biga ha de ser compatible amb els utillatges de la 

màquina universal del laboratori. 

5. Model real: el disseny de la biga escollida ha de ser similar als dissenys actuals de 

sistemes de cobertes de fusta laminada, sinó el mateix (exceptuant el sistema de unió). 

5.2 Antecedents 

Les encavallades han sigut una part important de les cobertes durant quasi dos mil anys. Són 

estructures triangulades, de secció variable, autoportants, que aprofiten al màxim el material del 

que es composen, minimitzant els esforços de les barres i responent amb la seva forma 

geomètrica de manera eficient a la seva funció.  
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Els elements que formen una estructura encavallada son varis; les barres longitudinals son els 

caps que absorbeixen el moments flectors i formen el cordó superior i el cordó inferior. La resta 

de barres s’anomenen barres intermèdies. El cordó superior es troba dividit en dues barres que 

s’anomenen cavalls i el cordó inferior que uneix els extrems dels cavalls se l’anomena tirant.  

Totes aquestes barres s’uneixen entre elles per mitjà de unions, també anomenades nusos, que 

tenen per objectiu unificar, estabilitzar i rigiditzar l’estructura de tal manera que aquesta treballi 

de manera uniforme combinant tots els esforços que es produeixen i que es distribueixen a 

través de les barres. 

A continuació es mostra de forma esquemàtica els elements que formen una encavallada i la 

nomenclatura associada a cada element; 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de funcionament de una encavallada clàssica amb la nomenclatura 

tècnica dels elements que la formen 
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A la figura, es representa en concret un model d’encavallada de tipus clàssic 

(encavallada espanyola) amb elements bàsics que la composen. Es pot donar el 

cas de que els cavalls recolzin o s’encastin en una biga carenera que els uneix 

perpendicularment i acaba de conformar el conjunt de l’estructura de coberta.  

 

Existeixen molts tipus d’encavallades en funció de diferents factors com: el seu sistema 

constructiu, la disponibilitat de materials, la secció, la longitud, el tipus de fusta, els mitjans 

auxiliars disponibles, etc... En la taula següent es mostren algunes de les estructures 

encavallades més comunes; 

Tipus d’ encavallades per ordre, fig.1; triangular, fig.2; 

de pendeló, fig.3; espanyola, fig.4; anglesa, fig.5; belga, 

fig.6; alemanya, fig.7; suïssa, fig.8; polonceau senzilla, 

fig.9; polonceau peraltada, fig.10; polonceau composta. 
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En principi i de forma resumida, es pot establir que el nombre de nusos es inversament 

proporcional a la secció i la longitud disponible de les peces, ja que quants més nusos te una 

encavallada, les barres necessàries per construir-la seran més curtes. De totes formes, per 

aquesta mateixa raó, la complexitat d’aquest tipus d’estructura es directament proporcional al 

nombre de nusos que presenta. Els punts crítics d’una encavallada son precisament els nusos, i 

en concret; la unió entre cavalls (nus carener), la unió dels cavalls amb el tirant en el punt de 

recolzament,  la unió dels cavalls amb el tornapuntes i la unió de prolongació del tirant, en el cas 

de que existeixi.  

Les encavallades solucionen l’aparició inevitable de les empentes horitzontals gravitacionals en 

els sistemes de cavalls, des de la coberta fins a les estructures de recolzament (parets o pilars), 

a través de diferents sistemes d’arriostrament a base de tirants.     

Alguns exemples d’encavallades amb disposicions geomètriques diverses dels seus elements; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses disposicions de les barres d’una encavallada. 
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En el cas d’un sistema de coberta d’arc lineal sense cordó inferior (tirant), format per una parella 

de cavalls units per el seu extrem superior on se li aplica una càrrega puntual, apareix un esforç 

axil de compressió al llarg dels cavalls , que es descompon en dos esforços en els recolzaments; 

un esforç horitzontal Eh i un esforç vertical Ev, tal i com mostra la figura següent; 

 

 

 

 

 

Descomposició d’esforç axil E, en dos 

esforços, un de vertical Ev i un 

d’horitzonal Eh. 

En quant a l’esforç vertical Ev que arriba als recolzaments, no suposa cap problema per a un mur 

normal de fàbrica de rajol o de pedra, i es transmet amb normalitat als fonaments a través de 

l’element vertical de suport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacció d’esforços verticals 
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En canvi, l’esforç horitzontal Eh, degut a l’absència de tirants, provoca un desplaçament notable 

que ha de ser absorbit exclusivament per la massa del mur; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacció d’esforços horitzontals 

Aquestes empentes horitzontals que actuen en els recolzaments, a banda i banda de l’arc lineal, 

tenen la mateixa magnitud però sentit oposat, fet que provoca que la seva empenta tendeixi a 

obrir el mur o l’element de suport tal i com es demostra en el croquis següent;   

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de distribució d’esforços E, al llarg de la biga en 

aplicació d’una càrrega Q. 
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Aquest sistema, mancat d’arriostraments, és el que s’utilitza en les cobertes de cavalls i filera, 

molt comunes prèviament a l’existència de les encavallades. A diferència de les encavallades 

que son estructures autoportants, aquestes es consideren estructures portants formades per 

parelles de cavalls unides en el seu extrem superior o bé directament entre ells o unides a una 

biga carenera. 

 A part de l’absència de tirants, la diferència entre un sistema de cavalls i filera, i una encavallada 

clàssica, és que en el primer cas els cavalls es col·loquen de forma paral·lela, molts junts entre si 

de tal manera que l’empenta de cadascun es tradueix  de forma conjunta en una empenta 

contínua sobre els murs, mentre que en el segon cas, les encavallades, degut a la seva 

robustesa suporten una major superfície de coberta, es col·loquen més separades entre elles i 

per tant acaben generant únicament càrregues puntuals sobre els murs. 

Històricament, la solució que es va trobar en un primer moment al problema generat per les 

empentes horitzontals ocasionades per aquest sistema de coberta sense arriostrament, va ser el 

de incrementar la massa dels murs per evitar el seu volcament, però quan la llum a cobrir entre 

els suports es important, les empentes resultants també ho són i en conseqüència el increment 

d’espessor dels murs arriba a fer insostenible la seva construcció.  

Sense els tirants que uneixen un mur amb l’altre i que vinculen mecànicament les empentes 

compensant-les entre elles mitjançant un esforç axil de tracció, l’estabilitat d’un sistema de 

cavalls i filera es molt reduït i recau pràcticament tot entre els murs i la unió superior de la parella 

de cavalls. Per tant, aquest sistema a la pràctica queda relegat per a edificacions de llums molt 

reduïdes i càrregues menors.  

Mentre que la solució en els recolzaments es pot solucionar de diverses maneres, la unió entre 

una biga d’aquest tipus es limita a la utilització de unions mecàniques per mitjà de platines i 

perns metàl·lics que limiten en gran manera la seva estabilitat i resistència a determinades 

càrregues.  

A continuació es mostren diferents maneres de solucionar el punt de unió en un sistema d’aquest 

tipus: 
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Croquis de solució d’unió articulada de tipus “mitja fusta” cosida amb un pern. 

 

 

 

 

 

 

Detall de biga real d’encavallada amb aquesta tipologia de unió 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferents sistemes de solucionar aquest punt d’unió en aquest tipus de bigues 
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Com a avantatges que presenten els sistemes de cavalls i filera, es troben; 

 Reducció de mides; al utilitzar les peces més juntes, aquestes poden ser de secció més 

petita.  

 Fàcil col·locació: possibilitat de prefabricar les bigues a peu d’obra i posteriorment hissar-

les per col·locar-les a la seva ubicació. 

 Simplicitat muntatge: l’existència d’un sol nus, limita la complexitat de l’estructura i 

redueix el risc d’errors de muntatge.  

 Creativitat: la no existència de barres intermèdies permet l’ús d’escuadries menors amb 

solucions més variables. 

 Mes lleugeres: la menor utilització de material en la seva construcció les fan menys 

pesades que les encavallades. 

 Menys manteniment: al haver-hi menys elements que intervenen en el sistema, aquest 

requerirà en conjunt menys manteniment. 

 Més espai sota coberta: màxim aprofitament del volum que es troba sota la coberta ja que 

la llum entre recolzaments es troba lliure d’elements.  

 

Per altra banda, com a desavantatges destaquen; 

 No autoportants: es tracta d’estructures portants sense cordó inferior que actuï com a 

tirant i on les barres del cordó superior treballen amb sol·licitacions axils que provoquen 

esforços horitzontals sobre els recolzaments 

 Menys estabilitat: al no tenir elements que les arriostrin, aquest tipus d’estructures 

resulten més inestables que una encavallada 

 Major massa de murs: la única manera d’evitar la obertura dels murs degut a l’aparició 

d’esforços horitzontals sobre els recolzaments es majorant l’espessor dels murs, cosa 

que no sempre es possible a nivell de projecte, o rentable en termes econòmics. 

 Limitacions de projecte: degut al major nombre de bigues per una mateixa coberta, 

aquestes han de recolzar sempre sobre una jàssera o sobre un mur continu. 

 Unió semiarticulada: aquesta tipologia d’unió amb el carener es considera semiarticulada 

i per tant no admet grans càrregues per si sola ni permet moments flectors. 
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Tot i els condicionants descrits, actualment, aquest sistema constructiu segueix sent apreciat 

quan es busca un acabat de bigues de fusta vistes en una coberta a dues aigües amb màxim 

aprofitament de l’espai existent sota coberta. Seguidament es mostren algunes obres actuals 

realitzades amb aquest sistema de coberta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses implantacions a obra d’aquest tipus de biga. 

 

5.3 Definició i objectiu 

 

Després de valorar les diferents opcions imposades per les condicions fixades al principi 

d’aquest apartat, el model de biga real que es vol reproduir correspon al d’una parella de cavalls 

units per els seu extrems per mitjà de una unió encolada amb connectors metàl·lics de barra 

roscada sense cap element d’arriostrament, tal i com mostra la figura següent: 
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Croquis resum de la biga a fabricar 

Aquest model, es considera òptim per analitzar el comportament de la unió encolada que es 

pretén, donat que si es compleix que la unió que s’ha assajat es comporta com una unió rígida, 

aquesta oferirà major resistència que una unió semiarticulada, permeten al conjunt assolir una 

capacitat de càrrega superior a la d’un model de biga de igual característiques però unida amb 

una unió mecànica convencional a base de platines i tornilleria. Prèviament a l’elecció definitiva 

d’aquest model, s’ha consultat la disponibilitat del instrumental necessari per a efectuar l’assaig 

de la biga al laboratori així com la viabilitat del seu muntatge a la màquina universal. 

L’objectiu principal d’aquesta secció és la comparació dels valors obtinguts en la tasca 1 amb els 

valors de capacitat de càrrega que resultin d’aquest assaig de càrrega. També es vol valorar el 

comportament dels diferents materials de l’estructura sotmesa a una càrrega puntual. D’aquest 

estudi se’n desprenen dades com la resistència de la unió, la càrrega d’arrencament i el temps i 

mode de fallada. Per estudiar la unió d’aquesta biga es proposa realitzar un assaig de càrrega on 

s’apliqui una càrrega puntual just en el vèrtex del sistema, on s’ubica la unió entre els dos 

cavalls. Pel que fa als recolzaments, aquests oferiran una fregament nul per tal de no beneficiar 

el sistema en la reacció de la base recolzada i modificar així el valor de càrrega resultant.  

D’aquesta manera es representa el cas més desfavorable per forçar al límit la capacitat de 

resistència de la unió, tal i com es mostra a l’esquema següent: 

 

 

 

 

 

Esquema model de biga isostàtica 
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Per dotar de realisme les condicions d’assaig es proposa un escenari el més real possible. Això 

passa per fer un assaig sobre l’element on es compleixin una sèrie de requisits; 

S’eliminen les reaccions 

 els elements inclinats no es troben restringits per recolzaments, ni per tant sotmesos a esforços de 

compressió 

S’elimina el fregament 

 els recolzament es preveuen de tipus isostàtics per eliminar qualsevol fregament amb el suport que 

modifiqui els resultats finals 

Assaig quasi-estàtic 

 davant la impossibilitat de fer un assaig de fatiga a llarg termini en el laboratori, l’assaig es realitzarà a 

una velocitat d’aplicació de la càrrega suficientment baixa com per que es consideri estàtic. 

Ruptura 

 independentment de que el sistema hagi perdut l’estabilitat, l’assaig no s’atura fins a que es produeixi la 

ruptura de la unió per complet.  

Lliure de reforços 

 l’element dissenyat no tindrà cap reforç, ni tirant com en les encavallades convencionals, que l’ajudi a 

suportar la càrrega aplicada 

Aplicació de la càrrega 

 per assimilar l’assaig a un cas real, la càrrega que s’aplicarà en l’assaig serà de tipus distribuïda 

repartida equitativament a les dues bandes de unió 

 

En quant al disseny que s’ha adoptat per a les bigues, es deu a una decisió consensuada amb la 

oficina tècnica de l’empresa col·laboradora. Les decisions preses es descriuen a continuació; 

 Pendent: es considera oportú que el pendent que presentin els cavalls sigui d’un 25% per 

resultar una característica força comuna en aquest tipus d’estructures de coberta. 

 Secció: En quant a la secció seleccionada, es decideix utilitzar biga de 12x24cm per 

resultar igualment comuna per aquest tipus d’estructures.  

 Unió: Pel que fa a la disposició dels connectors en la unió, es col·locaran dues barres 

roscades centrades en l’eix vertical de la secció i separades la mateixa distància l’una de 

l’altre . La línia neutra de tensions es disposa transversalment al centre de l’eix vertical 

dividint la secció en dues àrees iguals. Les dues barres es col·loquen centrades en  

cadascuna de les àrees resultants 
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En aquest capítol es realitza una descripció del procés de disseny, preparació i execució de 

l’assaig. Aquest assaig es duu a terme al laboratori d’estructures de la Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Girona el dia 20 de juliol del 2015. Així mateix s’analitzen els 

resultats observats i se n’extreuen les conclusions. 

 

5.4 Planificació i programació 

 

Es decideix realitzar una mostra de tres unitats. Aquestes tres unitats són realitzades al taller de 

l’empresa col·laboradora del projecte, Tecnifusta Innovació S.L.  A continuació es mostra la taula 

amb les tasques classificades per ordre d’execució, on es mostra les repeticions que s’ha fet de 

cada procés, el  temps que s’empra per cada procés i el temps total que s’ha utilitzat per cada 

procés en la mostra; 

 

Ordre Descripció procés Repet. Temps/procés Temps total 

01 Marcatge del perfil del cavall 6 3min/u 18min 

02 Tall de cunya a les cares  12 1,5min/u 18min 

03 Allisat de les cares 12 1min/u 12min 

04 Marcatge ubicació de connectors 12 1min/u 12min 

06 Fixació profunditat taladre 12 0,5min/u 6min 

07 Taladrat dels forats  12 0,5min/u 6min 

08 Bufat del forat 12 0,2min/u 2,4min 

09 Comprovació longitud d’anclatge 12 0,1min/u 1,2min 

10 Fixació profunditat taladre petit 12 0,5min/u 6min 

11 Taladrat del forat petit 12 0,5min/u 6min 

12 Tall de barra roscada 12 1min/u 12min 

13 Centratge de la barra amb cinta 12 1min/u 12min 

14 Introducció de la barra 12 0,5min/u 6min 

15 Acoblament de la biga 3 2min/u 6min 

16 Injecció de resina amb pistola 12 0,5min/u 6min 

17 Tapat del orificis 12 0,5min/u 6min 

 TEMPS TOTAL ELABORACIÓ DE LA MOSTRA:      135,6min 
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El temps total per realitzar les tres bigues és de 135,6min aproximat (2h i 16min). Aquest treball 

es va realitzar per dos operaris en una sola jornada el dia 20 de juliol per tal de no trencar el 

ritme normal de treball ni les comandes de feina que tenien pendents a l’empresa. 

Al temps total d’elaboració de la mostra cal afegir un temps de curat de la resina de 5h (300min) 

per biga, tot i que al ser una activitat que es solapa en els tres casos, només caldrà afegir el 

temps de curat de la última biga realitzada. Per tant a les 2h i 16min caldrà sumar-hi 5 hores 

més. Això fa un total de 7h i 16min per tenir enllestides les tres bigues i preparades per ser 

assajades. En total es van mecanitzar 6 cavalls, de secció 12x24cm. En cadascun d’ells es van 

realitzar dos taladres centrats respecte l’eix vertical i a la mateixa distància l’un de l’altre respecte 

al centre de la peça. Els forats es van realitzar de forma perpendicular al pla de unió. Pel que fa 

a la resta de característiques constructives dels es mostren en el següent croquis i es detallen a 

la taula;  

 

 

 

 

 

Es representa alçat frontal i secció d’alçat lateral d’un cavall amb els taladres realitzats. Unitats en cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es representa secció de l’alçat lateral de la biga amb els connectors col·locats. Unitats en cm. 
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Es representa secció de la planta de la biga amb els connectors col·locats i un 

detall de la unió amb el conducte de injecció de resina. 

 

Per tal de identificar les bigues, es realitza una taula amb les característiques constructives de 

cadascuna:  

 BIGUES 

Nº CODI 
secció 

(cm) 

longitud 

(cm) 

db 

(mm) 

dforat 

(mm) 

Lp 

(mm) 

1 C.1 12X24 51,5 10 14 100 

2 C.2 12X24 51,5 10 14 100 

3 C.3 12X24 51,5 10 14 100 
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5.4.1 Procés d’execució 

Seguidament es mostra el procés de execució de les provetes pas per pas: 

1. Condicions ambientals: Es pren la mesura de la humitat relativa i de la temperatura del 

taller on s’efectuaran les provetes perquè així consti en les dades del procés. Aquesta 

operació es realitza un sol cop durant el procés de fabricació de les provetes. 

 

2. Selecció, comprovació i marcatge: Es selecciona un tram de biga de secció 12x24 i es 

comprova que la peça no presenti defectes superficials com fendes, excés de nusos, 

nòduls de resina, etc... També es comprova la planeitat de les seves cares i per últim que 

es tracti de la classificació de fusta que s’utilitza en aquest estudi (GL-24H, avet nòrdic 

laminat). Sobre la biga es marca el perfil de cada cavall. Aquesta operació es realitza sis 

cops, durant el procés de fabricació de les bigues. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marcatge del perfil de la proveta sobre retall de biga de fusta laminada 
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4. Tall de cunya a les cares: Un cop es té la longitud total del cavall, es tallen les cunyes 

amb la serra circular per tal de donar la inclinació adequada al pla de unió. Aquesta 

operació es realitza dotze cops, durant el procés de fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

 

Tall de cunya del pla de unió sobre un extrem de la peça. 

 

5. Allisat de les cares: Per tal que els plans de unió de les bigues assentin perfectament 

cal allisar les cares. Aquesta operació cal efectuar-la un cop es tingui enllestit l’altre 

cavall de la parella, ja que caldrà assegurar-se que els dos plans assenten 

correctament l’un contra l’altre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allisat del pla de unió per mitjà de màquina llimadora 
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6. Marcatge ubicació dels connectors: prenent com a referència el pla de unió, es marca la 

ubicació dels connectors respectant les cotes de disseny, així com també la seva 

profunditat i el centre del taladre a efectuar. S’aprofita també per marcar l’orifici de taladre 

petit que caldrà fer per injectar la resina. Aquesta operació es realitza sis cops, durant el 

procés de fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

Marcatge del centre dels taladres on s’allotjaran els connectors 

 

7. Fixació profunditat del taladre: Per mitjà d’una cinta mètrica es fixa la profunditat de la 

broca que realitzarà el taladre sobre el plà de unió. La mesura es la mateixa per a 

cadascuna de les 3 bigues. Aquesta operació es realitza sis cops, durant el procés de 

fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

Comprovació de la longitud de la broca per assegurar la 

profunditat de taladre 
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8. Taladrat dels forats: Es col·loca el cavall en una superfície anivellada i es fixa per mitja de 

serjants, es col·loca la base del taladre sobre el plà de unió respectant la seva inclinació i 

es realitza el forat amb una broca de 14mm, 4mm més gran que el diàmetre de la barra 

roscada, per tal de que la resina tingui una superfície de contacte suficient i homogènia 

entre la barra i la fusta. Un cop realitzat el forat aquest es bufa amb aire a pressió per 

mitjà d’un compressor per eliminar encenalls i restes de polsim de fusta i garantir un millor 

adherència de la resina.   Aquesta operació es realitza sis cops, durant el procés de 

fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

Taladrat del forat respectant inclinació del pla de unió 

9. Comprovació profunditat del taladre: : Es pren mesura de la profunditat d’ancoratge per 

comprovar que correspon amb la que pertoqui a cada proveta. Si aquesta mesura 

excedeix de la que correspongui en més de 10mm, es desestima la proveta per l’assaig. 

Aquesta operació es realitza dotze cops, durant el procés de fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovació amb cinta mètrica de la longitud d’ancoratge 
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10. Fixació profunditat taladre petit: De igual manera que s’ha procedit amb el taladre dels 

connectors, ara es realitza la mateixa operació per comprovar la profunditat del taladre. 

Aquest taladre esdevindrà el conducte d’injecció de la resina. Es important prendre bé 

aquesta mesura per assegurar una bona comunicació entre aquest conducte i el taladre 

dels connectors per d’aquesta manera garantir que la resina circuli sense obstacles, un 

cop injectada, per tot el circuit i surti per el conducte de l’altre cavall de la parella. Aquesta 

operació es realitza dotze cops, durant el procés de fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

Comprovació de la longitud de la broca per assegurar la profunditat de 

taladre petit. Conducte de injecció de resina 

11. Taladrat del forat petit: Es centra la broca i es realitza el taladre amb una broca de 10mm, 

per tal de que hi càpiga just la cànula cònica del dosificador de resina. Un cop realitzat el 

forat aquest es bufa amb aire a pressió per mitjà d’un compressor.  Aquesta operació es 

realitza dotze cops, durant el procés de fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

Taladrat perpendicular del forat d’entrada i sortoda de la resina. 

Conducte de injecció de resina 
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12. Tall de barra roscada: Es procedeix a tallar la longitud corresponent de barra roscada de 

diàmetre 10mm. Seguidament també s’encinten els dos extrems de la barra per garantir 

que aquesta quedi ben centrada un cop s’acoblin els dos cavalls i la resina es pugui 

distribuir de manera uniforme per tot el conducte. Aquesta operació es realitza dotze 

cops, durant el procés de fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

 

Tallat i encintat dels connectors: barres roscades 

13. Acoblament de la biga: Un cop introduïda la barra, s’acoblen els cavalls, es comprova que 

les superfícies dels dos plans de unió estiguin totes elles ben assentades i en contacte, i 

es fixen per mitjà de serjants per garantir que durant la injecció de la resina, aquests 

mantinguin la seva alineació. Aquesta operació es realitza tres cops, durant el procés de 

fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

 

Unió dels dos trams de biga amb els connectors col·locats previ a la injecció de resina 
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14. Injecció de la resina amb pistola: Per un rang de temperatures de 21 a 30°C, la resina 

utilitzada en l’assaig permet, segons les característiques tècniques del producte, un 

temps de manipulació de 14 minuts abans no comença a endurir. Un cop s’ha comprovat 

la temperatura del taller  i  s’ha efectuat una prova de la homogeneïtat de la mescla de la 

resina, s’injecta la quantitat de resina suficient per omplir tot el circuit format per el taladre 

dels connectors i els dos conductes creats d’entrada i sortida de resina. L’aplicació 

s’efectua per mitjà d’una pistola dosificadora. Aquesta operació es fa lentament per evitar 

les bombolles d’aire que poden quedar atrapades a la mescla durant l’aplicació del 

producte. La injecció de resina s’atura quan aquesta sobreeixeix  per l’orifici de sortida. 

Aquesta operació es realitza tres cops, durant el procés de fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

 

Injecció de la resina per conducte d’entrada i expulsió del 

sobrant per canal de sortida. 

15. Tapat dels orificis: Per últim, es procedeix a tapar els orificis dels conductes d’entrada i 

sortida amb taps de fusta. Aquesta operació es realitza tres cops, durant el procés de 

fabricació de les bigues. 

 

 

 

 

 

Col·locació de taps per taponar conducte de injecció. 
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Tot i que les característiques tècniques de la resina indiquen que per un rang de temperatures 

entre els 21 i els 30°C la resina ha curat al 100% al cap de 10h, les tres bigues es deixen reposar 

24h dintre mateix del taller on s’han elaborat per tal de no modificar les condicions ambientals 

existents al inici del procés. 

 

 

 

 

 

 

 

Col·locació de bigues fabricades en ambient amb condicions climatològiques 

controlades per al correcte curat de la resina 

Un cop la resina ha curat es realitzen els talls de 8cm en els extrems de cada biga. Aquest talls 

serviran per donar mes estabilitat a la biga un cop es col·loqui en la base de la màquina d’assaig 

del laboratori. 

 

 

 

 

 

 

Realització dels talls per a un recolzament correcte sobre la base de la 

maquina del laboatori 
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5.5 Realització de l’assaig 

 

La mostra es duu a assajar al laboratori de la Construcció de l’Escola Politècnica Superior de la 

Universitat de Girona. 

Ja que no existeix cap normativa específica per un assaig d’aquestes característiques, es 

decideix seguir les instruccions que es desprenen de la norma UNE-EN 1382:2000 “Métodos de 

ensayo. Resistencia al arranque de los elementos de fijación en la madera”, capítol 6 “Métodos 

de ensayo”, apartat 6.5 “Procedimiento de ensayo”, on es determina el procediment d’assaig que 

cal dur a terme i es s’especifica que l’equip que s’utilitzi en l’assaig de tracció sigui conforme a 

les especificacions del capítol 7 de la Norma Europea EN 26891:1991. 

L’equip on s’efectua l’assaig de càrrega, es el mateix utilitzat per a la campanya de pull-outs 

realitzada en l’apartat 4 d’aquest document. Es composa de dues unitats independents; una 

màquina universal d’assaigs estàtics de 60Tn de la casa Servosis, i equip de maniobra  i 

adquisició de dades model PCD 2K amb un software específic de tractament de daades de la 

casa Servosis. 

5.5.1 Maquinària i utillatge d’assaig 

Prèviament a l’inici de l’assaig es fa un reconeixement dels utillatges que seran necessaris per 

tal d’adaptar les bigues a la màquina. Seguidament es mostren aquests utillatges; 

1) Base del pistó: aquest element te la funció de base per a recolzar la biga. Es tracta d’una 

peça que incorpora la pròpia màquina universal i que es troba fixat al pistó. Te una 

longitud de 110cm i una amplada de 25cm i incorpora unes guies on s’hi poden acoblar 

d’altres utillatges extraïbles.  

  

 

 

 

 

Base del pistó 
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2) Recolzaments: aquests elements s’incorporen per evitar la reacció contrària a la força 

aplicada a la biga per part dels recolzaments. Son de tipus isostàtics per eliminar 

qualsevol fregament amb el suport que modifiqui els resultats finals i estan formats per 

una banda per el recolzament que fa la funció d’articulació i que està format per un 

cilindre soldat en una platina i recolzat sobre una petita base d’acer de secció quadrada 

amb dos perfils soldats que limiten el moviment del cilindre, i per altre banda del 

recolzament que fa la funció de recolzament lliure  que consta de dues petites bases 

d’acer de secció quadrada amb un cilindre que roda lliurement. 

 

   

 

 

 

 Articulació Recolzament lliure 

 

3) Base del capçal: al capçal de la màquina s’hi adapta un utillatge circular d’acer que 

esdevindrà la base de contacte amb la biga per aplicar la càrrega corresponent. 

 

 

 

 

 

 

Base del capçal 
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4) Distribuïdor de càrregues: tot i que es pretén aplicar una càrrega puntual a la zona de 

unió, per tal d’aplicar-la de forma estable i que el pistó no deformi el vèrtex de la biga, es 

dissenya al taller una peça de fusta que s’adapti al vèrtex per una bada i que asseguri 

que el pistó treballi sobre una superfície plana per l’altre. La peça també farà la funció de 

distribuir mínimament la càrrega per tal d’eliminar possibles concentracions de tensions 

en la part superior de la unió. 

 

 

 

 

 

 

Biga preparada per assajar amb el distribuïdor de càrregues col·locat 

 

5.5.2  Procés d’assaig  

En aquest punt es descriu la metodologia emprada en l’execució de la prova de càrrega. Aquesta 

operació es exactament la mateixa per a les tres bigues que s’assagen; 

1 COL·LOCACIÓ DE LA BIGA 

Aquesta operació requereix de dues persones per executar-la correctament. Es 

tracta de instal·lar primerament un dels recolzaments sobre la base del pistó i 

col·locar-hi a sobre una de les superfícies de contacte de la biga (foto1.1). Un cop 

està assegurat aquest cantó es repeteix la operació amb l’altre cantó (foto 1.2) de 

tal manera que finalment la biga queda recolzada per els dos cantons sobre els 

recolzaments. Cal preveure que els cilindres dels dos recolzaments han d’untar-se 

amb grassa sintètica per a que llisquin lliurament en el recolzament i ofereixin el 

menor fregament possible durant l’assaig.  Per últim, es mira de centrar manualment 

l’eix del cilindre de cada recolzament amb la superfície de contacte de la biga (de 

8cm de longitud a cantó i cantó de la base). D’aquesta forma s’assegura que durant 

l’assaig els cilindres no es descentrin del seu lloc i el comportament del conjunt a 

assajar sigui isostàtic.  
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            foto 1.1                                  foto 1.2                                   foto 1.3             

2 

 

COL·LOCACIÓ DEL DISTRIBUIDOR DE CÀRREGA 

Un cop es té la biga centrada, cal col·locar la peça sobre la que s’assentarà el pistó 

per aplicar la càrrega (foto 2.1). Un cop col·locada aquesta peça, cal assegurar-se 

de que el conjunt està ben  anivellat (foto 2.2)  per tal de que l’esforç axil es 

distribueixi a parts iguals a través dels dos cavalls. Si el conjunt  no està ben 

anivellat es procedeix a col·locar gruixos en el cantó que es necessiti (fig2.3).   

 

 

 

 

 

 

 

              foto 2.1                                    foto 2.2                                 foto 2.3 

3 CENTRATGE DEL CONJUNT 

Per comprovar que tot el conjunt estigui centrat respecte l’eix d’aplicació de la 

càrrega, es col·loca un nivell làser en front de la màquina universal de tal manera que 

marqui el centre del pistó.  Caldrà re-col·locar el conjunt fent coincidir la junta de la 

biga amb la línia del làser (foto 3.1 i 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    foto 3.1                                           foto 3.2                                          
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4 ACCIONAMENT DE MÀQUINA D’ASSAIGS I EQUIP D’ADQUISICIÓ DE DADES 

Quan la biga ja està col·locada, centrada i anivellada a la màquina, es connecta 

l’equip d’adquisició i visualització de dades (foto 5.1) juntament amb el PC que 

incorpora el software que servirà per registrar i emmagatzemar les lectures 

obtingudes. En aquest punt cal verificar que el captador de força de la màquina 

indiqui una lectura de zero N, (foto 5.2). D’aquesta manera s’aconsegueix que el punt 

d’aplicació de la càrrega parteixi de una força pràcticament nul·la i els resultats 

obtinguts no quedin falsejats. El darrer pas es accionar la màquina i començar a 

registrar les dades (foto 5.3) 

 

 

 

 

 

 

 

              foto 5.1                                    foto 5.2                                     foto 5.3 

5 RETIRAR PROVETA 

Per últim, una vegada que s’ha produït el trencament de la biga (foto 5.1, 5.2 i 5.3), 

s’acaba l’assaig i es procedeix a retirar l’element. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                 foto 6.1                                 foto 6.2                                  foto 6.3 

 

5.6 Resultats 

Els resultats d’aquest assaig provenen de les dades obtingudes al laboratori a través del 

software específic de l’equip d’adquisició de dades de la màquina universal i en el cas del mode 

de ruptura, del que s’ha observat visualment en la proveta un cop s’ha produït el seu trencament. 

Les dades que s’obtenen de l’assaig són: 
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 la càrrega de ruptura de la unió de la biga 

 el temps en que s’ha produït el trencament de la biga 

 el desplaçament que s’ha produït en el punt d’aplicació de la càrrega durant l’assaig  

 la gràfica de força-desplaçament 

 mode de fallada 

A continuació es detalla la taula dels valors obtinguts i les gràfiques de força-desplaçament de 

les tres bigues: 

BIGUES 

Codi 
Càrrega última Pu 

(KN) 

Desplaçament 

(mm) 

Velocitat 

(mm/s) 
Mode fallada

9
 

C.1 25,52 4,08 0,026 100% AD 

C.2 26,20 4,89 0,026 100% AD 

C.3 28,40 4,03 0,026 100% AD 

 

A continuació es mostren les corbes corresponents a cada biga assajada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24: Corbes força/desplaçament que descriuen les bigues assajades 

                                                           
9
 AD: mode de fallada per ADHERÈNCIA 
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5.7 Verificació del model de biga real  

Per tal de trobar la relació que existeix entre el model real i les dades obtingudes en l’assaig de 

pull-out, es busca estudiar el comportament del model teòric de la biga assajada per mitjà de un 

esquema simplificat de resistència de materials. 

Un cop s’hagi equiparat un model amb l’altre, es proposa fer la comprovació dels valors del 

paràmetre d’arrencament f dels valors obtinguts de pull-outs, amb la tensió equivalent  , que es 

produeix en la unió de la biga un cop s’aplica una càrrega determinada. Per això caldrà 

comprovar si els valors de la força a tracció de les barres en l’assaig de pull-out Fmax, guarden 

alguna relació amb els valors  de la força a tracció  de la barra inferior col·locada en els bigues 

en la prova de càrrega Ft. 

En la hipòtesis que es fa sobre la biga a assajar, aquesta es considera un cos sòlid, sense cap 

articulació, i es considera que la barra ubicada en la part superior de la secció de la biga 

treballarà a compressió i no a tracció, per això es pren com a referència per al càlcul únicament 

la barra inferior.  

5.7.1 Determinació dels esforços a la secció d’estudi 

En un model de resistència de materials s’estableix una relació entre les forces o càrregues 

aplicades i els esforços i desplaçaments induïts per elles. En aquest apartat es detalla com es 

determinen els esforços que apareixen en la biga en funció de les sol·licitacions que rep. 

Seguint l’esquema següent amb les sol·licitacions que s’apliquen, les accions resultants a la biga 

són: 

 

 

 

 

 

Esquema de reaccions 

 

 

    ; 

               →           
 
   

    ;     

                →      
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De l’esquema anterior es realitza un tall en la unió i s’utilitzen les equacions per trobar les 

variables V, N i M en funció de la càrrega P:  

 

 

 

 

 

 

Esquema del tall fictici per calcular moment i resultants 

 

 
 
 

 
      

     

     

                   

                         

                                                 

           

  
          
        

           

  

 

 

5.7.2 Anàlisi de forces i tensions a la secció d’estudi 

 

Un cop s’han trobat els valors hipotètics dels esforços, cal trobar també el valor de la reacció que 

es produeix en la barra inferior   , en funció de la càrrega aplicada a la biga P. Per realitzar 

aquesta operació es proposa operar amb les tensions del ferro     i de l’acer   , i les 

deformacions           , que es produeixen a la secció de la biga degut al moment M i la força N 

que crea l’aplicació de la càrrega P en el punt de unió. 
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Es presenta el següent esquema de forces: 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama de deformacions. Estat Límit Últim (E.L.U.) 

En el primer cas es plantegen les equacions per trobar  la relació entre les deformacions:  

1) Primera equació: es planteja resoldre       per semblança de triangles  

  
 
  

  
    

 

2) Segona equació: es planteja resoldre    per semblança de triangles 

  
 
  

  
        

 

Seguidament, es troben les forces en funció de   : 

3) Tercera equació:                                     

 

4) Quarta equació:                                      

  

5) Cinquena equació:                        

 

 

 

      

  
 

 
 

                 

                  

                  

Consideracions: 

Dades: 
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Per últim es fa sumatori de forces horitzontals i moments per deixar les forces i reaccions en 

funció de les incògnites:   i   

6) Sisena equació:                 

  

7) Setena equació:      
 

 
                                   

Un cop es tenen totes les equacions, i utilitzant el suport informàtic Maple versió 15 per 

solucionar-les, es determina que: 

 

 

 

 

Finalment, amb el valor de    en funció de  , es pot comprovar quin valor màxim a tracció 

suporta en concret el connector inferior en aquesta unió i el paràmetre d’arrencament   , que es 

produeix en aquest connector. 

La força de tracció del connector inferior Ft, resulta de l’expressió següent:  

                

A continuació es mostra una taula on s’exposen els valors de Ft resultants per la càrrega última 

aplicada Pu: 

BIGUES 
 u 

(KN) 

   

(KN) 

 10 

(N/mm
2
) 

C.1 25,52 36,01 36,01 

C.2 26,20 36,96 36,96 

C.3 28,40 40,06 40,06 

 

 

                                                           
10

 Per calcular el paràmetre d’arrencament    de les bigues, les dades són:  dbarra=10mm i Lp=100mm. [   
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Un cop determinats els valors de Ft per a cada biga, es proposa cercar el valor característic de la 

càrrega Pk, per comprovar si manté alguna relació amb la càrrega última Pu obtinguda en els 

assaigs.  

Primerament cal aplicar la fórmula de l’EUROCODI 5 per trobar el valor de Fax,α,Rk de les bigues, 

adoptant les condicions pròpies que es donen en la biga real: 

 

         
                   

                
  

 

on: 

 

                   
       

    

 

 

        
   
 
  

 

         és el valor característic de la capacitat de càrrega al arrencament de la unió amb un 

angle α respecte a la fibra, en N 

      és el valor característic de la resistència al arrencament perpendicular a la fibra, en 

N/mm2  

    és el nombre eficaç de tirafons 

    és la longitud efectiva d’ancoratge11 en la peça de punta de la part roscada, en mm 

   és la densitat característica de la fusta, en kg/m3 

  és l’angle entre l’eix del tirafons i la direcció de la fibra, en graus 

  és el diàmetre exterior de la part roscada, en mm 

 

                                                           
11

 La longitud efectiva d’ancoratge    ,  equival a longitud d’ancoratge o de penetració Lp 
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Per determinar els valors de càlcul que es desprenen de l’equació proposada per l’EUROCODI 

5, s’ha realitzat una fulla de càlcul i s’ha obtingut finalment el valor característic de la capacitat de 

càrrega a l’arrencament           de la unió, en el connector inferior col·locat a les bigues. 

BIGUES 
Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

         

VALORS DE CÀLCUL 

EUROCODI 5  

(KN) 

C.1 – C.2 – C.3 10 100 26,97 

 

Per a la obtenció d’aquests valors característics, s’han tingut en compte les següents dades; 

 

 Diàmetre nominal de les barres,    (en mm) → es pren com        

 Longitud efectiva d’ancoratge,     (en mm) → es pren com          

 Densitat característica12
,     (en kg/m3) → es pren com              

 Valor de Kd → es pren constant com Kd=1 ja que el diàmetre menor=10mm i  
  

 
 > 1 

 Angle entre l’eix del connector i la orientació de la fibra,   → es pren com           

(equivalent a un 25% de pendent) 

Les dades que per disposició d’elements de fixació o per ser inferiors a la requerida per la 

norma, no es consideren són; 

 Nombre eficaç de tirafons,     → es pren com        

Prenent com a referencia la relació13 trobada anteriorment entre el valor Ft i la càrrega P, es 

dedueix per tant el valor de la càrrega característica Pk: 

 

BIGUES 

 k 

VALORS DE CÀLCUL 

(KN) 

C.1 – C.2 – C.3 19,12 

 

                                                           
12

 La classificació de la fusta laminada utilitzada en l’assaig es GL24h i presenta una densitat característica de 380 
kg/m

3
. 

13
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Degut a aquest resultat es pot deduir que utilitzant aquesta tipologia de unió s’està treballant de 

la banda de la seguretat ja que, per els tres casos, com es desprèn de les taules; 

       

Pel que fa al paràmetre d’arrencament de la mostra de bigues, segons determina la norma UNE-

EN 1382:1999, cal extreure’l de la següent expressió; 

    
    

    
 

on: 

   és el valor característic del paràmetre d’arrencament de l’element de fixació de la biga, en 

N/mm2 

     és el valor de la càrrega màxima d’arrencament característic, en N  

  és el diàmetre de l’element de fixació, en mm 

   és la longitud de penetració de l’element de fixació amb la punta inclosa, en mm  

 

Substituint Fmax per el valor característic de la capacitat de càrrega al arrencament de la unió 

amb un angle α respecte a la fibra,           , s’obtenen els següents valors de fk: 

 

BIGUES 
Øbarra 

(mm) 

Lp 

(mm) 

         fk 

VALORS DE CÀLCUL 

EUROCODI 5  

(KN) 

VALOR DE CÀLCUL 

EUROCODI 5   

(N/mm
2
) 

C.1 – C.2 – C.3 10 100 26,97 26,97 
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Per referenciar els valors resultants de   obtinguts en les bigues amb els valors obtinguts en les 

provetes seguidament es mostra una gràfica on es mostren els dos conjunts de valors; 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.25: Gràfica comparativa entre el valor mig del paràmetre d’arrencament f (N/mm
2
), calculat 

amb els resultats de l’assaig tant per les provetes com per les bigues, i la longitud d’ancoratge Lp 

, corresponent.  

 

Per últim, una altra mesura per determinar el grau de confiança del sistema d’unió analitzat és 

per mitjà de la determinació del coeficient de seguretat. Aquesta dada s’obté calculant el valor 

mig de la càrrega aplicada en la mostra de bigues Pexp, en relació amb el valor característic de la 

càrrega que s’ha deduït a través de l’equació proposada per l’EUROCODI 5, Pk, utilitzant la 

següent expressió; 

   
    
  

      

on: 

 

  és el coeficient de seguretat, en % 

 

     és el valor mig del de la càrrega Pu aplicada en la mostra de bigues, en KN 

 

   el valor característic de la càrrega proposada per l’EUROCODI 5, en KN 

 

Lp=6 
43,94 
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S’obtenen els següents resultats 

BIGUES 
     

(KN) 

   

(KN) 
  

C.1 – C.2 – C.3 26,70 19,12 1,39 

 

 

5.7 Conclusions 

 

En l’assaig experimental de la biga d’encavallada s’ha pogut analitzar el comportament de la unió 

encolada des de diferents perspectives extraient-ne nombroses conclusions positives que 

determinen el bon funcionament del sistema de unió analitzat ; 

 

1) Relació entre paràmetres d’arrencament  : Segons es desprèn de la figura 25, el valor 

mig del paràmetre d’arrencament de la unió de la biga (37,67KN) es superior al valor mig 

de les provetes equivalents (26,39KN) assajades com s’observa a la taula de la pàgina 

64. Aquestes provetes equivalents pertanyen al subgrup AC, que manté la mateixa 

relació en quant a diàmetre del connectors i longitud d’ancoratge Lp respecte de la biga 

analitzada. Aquesta situació, posa de manifest que el comportament de la unió de la biga 

és favorable respecte al de la unió en la proveta.  

  

2) Esforç combinat: La diferència significativa entre paràmetres d’arrencament de les dues 

unions es probablement deguda a que en el cas de la biga, l’esforç que rep el connector 

inferior incorpora certa flexió degut a la forma com aquest treballa durant l’assaig. Es 

dedueix doncs que l’esforç que rep el connector inferior no és de tracció pura com en el 

cas de les provetes sinó que més aviat és de tipus combinat (flexió-tracció), fet que 

millora substancialment la seva adherència.  

 

 

 

 

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

119 

 

 

3) Bon coeficient de seguretat: Es determina que el coeficient de seguretat n, del sistema té 

un valor resultant de 1,39 gens menyspreable si es té en compte per exemple que el 

coeficient parcial  de seguretat relatiu a la resistència última de un mitjà de unió metàl·lic, 

com una  soldadura de cordó, és de 1,25 (EUROCÒDI 3). Aquest fet és molt positiu i és 

destacable degut a  que en molts càlculs de dimensionat d’elements estructurals, aquest 

coeficient garanteix que sota desviacions aleatòries dels requeriments previstos , existirà 

un marge extra de prestacions per sobre de les mínimes estrictament necessàries. 

 

4) Comportament rígid: En la determinació dels esforços a la secció d’estudi de la biga 

plantejada, aquesta s’ha plantejat com un únic cos sòlid, sense cap articulació i per tant 

s’ha considerat que la unió entre els cavalls era de tipus rígid. El fet de que tot i haver-se 

suposat com una unió rígida hagi superat per un bon marge de diferència els valors 

proposats per la norma, dona a entendre que aquesta es pot considerar a efectes de 

càlcul com una unió rígida amb tots els beneficis que això comporta per al sistema. 

 

5) Relació Ft – P: Gràcies a la elaboració de un model teòric de biga amb les condicions  de 

disseny imposades per el projecte, s’ha trobat una equivalència numèrica entre la força a 

tracció del connector Ft i la càrrega aplicada a la biga P . 

 

6) Compliment de normativa: el valor mig del paràmetre d’arrencament del connector en la 

unió assajada a la biga, es superior al valor característic proposat per l’EUROCODI 5, i 

per tant es considera segur utilitzar l’equació que suggereix aquesta norma europea per 

al dimensionat d’aquesta tipologia de unió. 

   

7) Connector superior traccionat: Segons la el càlcul efectuat s’observa que la reacció 

resultant en el connector superior de la secció de la biga resulta de signe negatiu a com 

s’havia previst en un inici. Fet que determina que aquesta barra superior treballa també a 

tracció tot i que amb una magnitud molt menor al connector inferior. Aquesta observació 

pot ser decisiva alhora de dissenyar futures unions d’aquest tipus ja que amb una 

disposició diferent a la emprada distribuint  nous connectors al llarg de la secció, que es 

coneix que treballa traccionada,  es pot aconseguir una optimització del model de unió 

que redueixi costos i material i augmenti les prestacions de la mateixa. 

  

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

120 

 

 

6. Conclusions generals 
 

En aquest projecte s’ha analitzat una unió encolada per mitjà de connectors metàl·lics i resina 

d’epoxi sobre un suport de fusta laminada. Aquesta unió s’ha analitzat en dos tipus d’elements: 

una proveta cúbica i una subestructura de biga d’encavallada. Les provetes s’han sotmès a un 

assaig de pull-out (tracció) i les bigues a un assaig de càrrega estàtica en el laboratori de 

construcció de la Universitat de Girona.  

La mostra de provetes s’ha elaborat prenent com a referència la única normativa que tracta el 

càlcul del paràmetre d’arrencament de les unions, l’EUROCODI 5. Degut a que les unions 

encolades no es troben incloses en aquesta norma, totes les expressions i dades de càlcul s’han 

referenciat a les unions mecàniques de tipus clavilla amb tirafons per la seva similitud en la 

forma de treballar. A mode de contrast, i de forma no vinculant, s’han elaborat també una segona 

sèrie de càlculs sobre un antic esborrany de normativa no inclòs en posteriors versions de la 

norma europea que si que tracta aquest tipus de unions encolades, prEN 1995-1-1.    

Els paràmetres estudiats han estat: la influència de la longitud de penetració Lp i el diàmetre de 

les barres en el valor del paràmetre d’arrencament  . Dels resultats experimentals i els càculs 

analítics, se’n desprén: 

   

a) Una unió encolada a base de connectors metàl·lics de tipus barra roscada es pot 

dimensionar i calcular utilitzant l’expressió que proposa la norma europea EUROCODI 5 

per a unions mecàniques a base de tirafons. El marge de seguretat existent entre els 

resultats experimentals i els valors característics obtinguts amb aquesta expressió així ho 

demostren. 

 

b) Una unió encolada a base de connectors metàl·lics de tipus barra roscada pot absorbir 

una magnitud de càrrega similar o superior a la requerida en la normativa europea per 

altres tipologies de unions estructurals. Degut a això, en aquesta unió se la pot considerar 

a nivell pràctic com a unió estructural.   
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c) Com es comprova dels resultats extrets en l’assaig de pull-out, existeix una relació directa 

entre la longitud d’ancoratge Lp, el diàmetre de les barres i el paràmetre d’arrencament  . 

S’ha demostrat que augmentant els dos primers, augmenta el valor del paràmetre 

d’arrencament  d’un forma exponencial. 

 

d) Observant els percentatges de mode de fallada, es detecta que la resina d’epoxi utilitzada 

per a la unió encolada a base de connectors metàl·lics de tipus barra roscada té una gran 

capacitat adherent sobre les dues superfícies en que treballa: fusta i acer.  

 

e) Una unió encolada a base de connectors metàl·lics de tipus barra roscada no es 

comporta com una unió semi-articulada sinó que es comporta com a una unió rígida a 

tots els efectes. La hipòtesis utilitzada en el càlcul de resistència de materials així ho 

confirma. Degut a això, les bigues de fusta laminada que incorporin aquest tipus de 

unions es poden dimensionar com un cos sòlid a efectes de càlcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

122 

 

 

 

7. Referències bibliogràfiques  
 

[1]  Còdi Tècnic de l’Edificació. Document Bàsic - Seguretat Estructural: Fusta, Abril 2009. 

[2]  Argüelles, R. Uniones: un reto para construir con madera, Gener 2010. 

[3]  Aicher,S; Holfflin, L; Wolf, M. Influence of specimen geometry on stress distribution in pull-out 

test of glued in steel rods in wood, Alemanya.1998. 

[4]  Kangas, J. Technical research center of Finland, Finlàndia. 1994 

[5]  AENOR. UNE-EN 10025-2:1994. Productos laminados en caliente, de acero no aleado para 

construcciones metalicas de uso general. 1994 

[6] Zhibin, L.;Huifeng, Y.;Weiqing, L; Weidong, L.;Ding, Z.;Lu.W. Pull-out strenght and bond 

behaviour of axially loaded rebar glued-in glulam. School of Civil Engineering. Southeast 

Univeristy Nanjing. China. Setembre 2013. 

[7] Bainbridge, R.;Mettem, C.;Harvey, K.;Ansell, M. Bonded-in rod connections for timber 

structures-development of desing methods and test observations. Materials Research 

Centre. Department of Engineering and Aplied Science. Univeristy of Bath. UK. Juny 2001 

[8]  Cimadevila, J.E.; Otero, D.; Martín, E. Adhesive multi-bulbs: A novel anchoring system using 

threaded steel rods glued into wood. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad 

de A Coruña. Espanya. Març 2013. 

[9]  Daniels, B.J.; Badoux, C. Comportement et capacité portant des dalles mixtes: modélisation 

mathematique et étude experimentale. EPFL. Lausanne. 1990. 

[10]  AENOR. UNE-EN 1382:2000 Métodos de ensayo. Resistencia al arranque de les elementos   

de fijación en la madera. Març 2000. 

[11] EUROCODI 5; UNE-EN 1995-1-1:2006 Proyecto de estructuras de madera, punt 8.7.2 

Tirafondos con carga axial, apartat 8.7 Uniones con tirafondos, capítol 8 Uniones de medios 

de fijación metálicos. Juny 2010. 

[12]  AENOR. UNE- EN 26891:1991 Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos 

de fijación mecánicos. Principios generales para la determinación de las características de 

resisténcia y deslizamiento. Febrer 1991. 

[13] AENOR. UNE-EN 14592:2008 Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija.  

Requisitos. Setembre 2012. 

 

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

123 

 

 

 

[14]  Yeboah, D.;Taylor, S.;McPolin, D.;Gilfillan, R.;Gilbert, S. Behaviour of joints with bonded-in 

steel bars loaded parallel to the grain of timber elements. Construction Building Materials. 

2011. 

[15]  prEN 1995-1-1 [15] Design of timber structures. Part 1.1 General Rules. General rules and 

rules for buildings. Final Draft. Stage 34. European Comitte for Standarization. Brussel·les. 

Bèlgica. 1995. 

 

Bibliografia complementària consultada: 

 

 Baena, M.;Torres, L.;Turon, A.;Barris, C. Experimental study of bond behaviour between 

concrete and FRP bars using a pull-out test. Analysis and Advanced Materials for Structural 

Design (AMADE). Escola Politècnica Superior. Universitat de Girona. Espanya. Febrer 

2008 

  

 Otero, D.; Estévez, J.;Martín, E. Análisis experimental de uniones con barras de acero 

encoladas en maderas de castaño y elondo. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

Universidad de A Coruña.Espanya. Febrer 2008. 

 

 Arriaga, F.; Iñiguez, G.; Esteban, M.; Argüelles, R.; Fernández, J.L. Guía de la Madera. 

Capítulo 4: Uniones en estructuras de madera. 2013 

 

 Arriaga, F.; Iñiguez, G.; Esteban, M.; Argüelles, R.; Fernández, J.L. Diseño y cálculo de 

uniones en estructuras de madera. Maderia, Sociedad Española de la madera. 2011 

 

 Landa, M. Madera en rehabilitación. Uniones encoladas. Setembre 1993 

 

 Casals, P. Estructures de fusta. Projecte final de carrera Arquitectura Tècnica. Escola 

Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya. 

Novembre 2012. 

 

 García, G.; Orígen y evolución de la cercha. Trabajo fin de máster en Técnicas y Sistemas 

de Edificación. Universidad Politécnica de Madrid. Espanya. Setembre 2009 

 

 González, F. Uniones de madera por encolado. Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrarias. 

 

 Orrade, G. Uniones en estructuras de maderea laminada. Departamento de Edificación; 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Espanya. 2003. 

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

124 

 

 

 

 

 DIN 1052:2008. Proyecto de estructuras de madera. Reglas generales para la edificació. 

 

 Avis Technique 3/05-453. Goujons collés RESIX®. França. Juny 2006 

 

 Guía Técnia Fijaciones Químicas. FIJAMAX® 

 

 Dossier Tornillera, fijaciones y anclajes. DESA®, FISCHER®, GESIPA® 

 

 Prontuario Técnico de Roscas. DEXTER® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
ANÀLISI D’UNA UNIÓ ENCOLADA DE FUSTA PER MITJÀ DE RESINA I CONNECTORS 

METÀL·LICS 

125 

 

 

 

8. Annexes 
 

 


