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ITRODUCCIÓ A LES ESTRUCTURES MIXTES DE FUSTA I ALGEPS. 

REHABILITACIÓ DE FORJATS ANTICS. 

 

 

1. Introducció. 

 

 Sempre que s’intervé en un edifici existent, sobre tot en els edificis 

més antics del nostre entorn,es fa necessària la intervenció en els forjats 

per tal de garantir l’estabilitat d’aquests front a noves sol·licitacions i 

complir amb la normativa vigent. Aquests forjats, que per aquest estudi 

només contemplem els de fusta, han sigut dissenyats i construïts en base 

als mètodes tradicionals de construcció no bases documentals que 

indiquen les seues característiques. Per tant, ens trobem amb un element 

més o menys desconeguts el qual, molt probablement, no s’adapta als 

requisits funcionals ni molt menys als legals. 

 Actualment, la forma més estesa d’escometre aquest tipus de 

reforç és mitjançant una llosa de formigó armat que, solidàriament amb les 

biguetes, actua com a cap de compressió d’una secció en “T” mixta i 

alhora coma a capa de repartiment. Aquesta solució està tan estesa ja que 

el formigó armat és el material per excel·lència en les construccions 

actuals i és té un ampli coneixement sobre les seues propietats. No 

obstant, aquesta és una solució molt pesada tot i que es poden utilitzar 

formigons lleugers que pot convertir-se en un problema en compte d’una 

solució. A més, cal tindre en compte que aquest és un material impropi del 

tipus de construcció en el qual va a disposar-se. 

 Per aquests motius i per que cada vegada és major la demanda 

de materials menys agressius per al medi ambient, es fa necessari buscar 

nous sistemes, amb materials diferents, que complisquen amb la funció 

resistent que es requereix. Un sistema que pot ser eficaç és el realitzat 

amb algeps reforçat amb canyes. L’algeps és un material amb un bon 

comportament a compressió, lleuger, barat, molt estés en els sistemes de 

construcció tradicionals, abundant i a l’abast que es complementa a la 

perfecció amb les canyes de riu, com queda palès en les antigues 

cobertes construïdes amb aquests materials així com en els fals sostres 

de “cielo raso”.  

 L’objectiu del present estudi és analitzar els avantatges i 

inconvenients d’aquest sistema ja que no és un sistema conegut, tot i que 

es coneixen algunes intervencions d’aquest tipus, front a la solució més 

coneguda realitzada amb formigó i un sistema més modern consistent en 

la utilització de taulers fenòlics com a capa de compressió i repartiment.  

 Es partirà del coneixement dels materials per tal d’analitzar la 

secció resistent amb el reforç combinant l’estudi analític i l’estudi pràctic 

amb un exemple real dut a terme per l’autor en un forjat compost per dos 

crugies que exposarem posteriorment. 

 

 

2. Estudi de l’element. 

 

 El tipus de reforç que va a plantejar-se és per a aplicar-lo en 

forjats antics, que generalment són de fusta. Aquesta tipologia de forjats 

pot presentar-se de dos maneres: una, la més primitiva, consistent en un 



Introducció a les Estructures Mixtes de Fusta i Algeps. Rehabilitació de forjats antics.  
  

Setembre del 2010.             Marc Fuster Adrover. 
        

2 

entarimat de taules o taulers de fusta recolzats sobre biguetes de fusta 

(fig. 1); l’altra, evolució de l’anterior, consistent en la realització de 

revoltons de distints materials entre les biguetes (fig. 1).  

 La tipologia de revoltons podríem dir que és la més estesa en les 

vivendes unifamiliars en les quals es solen realitzar aquest tipus 

d’intervencions. La composició dels revoltons és molt variada segons 

diversos factors (econòmics, geogràfics, culturals, etc.) en el moment de 

construcció. Aquests poden estar compostos per peces ceràmiques de 

dimensions regulars agafades amb algeps, restes de peces ceràmiques 

de dimensions aleatòries també agafades amb algeps o íntegrament 

compostos per algeps. En el cas de l’experiment realitzat, el forjat en el 

qual es va a intervenir està realitzat amb restes de peces ceràmiques, 

aparentment de restes de teules, agafades amb algeps, de dimensions 

molt variables, encara que hi ha zones en les quals s’han emprat peces 

ceràmiques senceres consistents en taulells de dimensions regulars. En 

les fotografies 1, 2 i 3 es mostren les diferents proves realitzades. 

 Finalment, la composició del forjat es rematava amb un farcit de 

regularització compost per diversos materials. Aquest pot ser un morter de 

cal amb restes de materials de rebuig o una regularització amb pasta 

d’algeps o, els més recents, realitzats amb un morter pobre de ciment amb 

restes de materials de rebuig o no. Una vegada realitzat el forjat sobre 

aquest es disposa el material d’acabat, és a dir, el paviment d’una gran 

varietat de materials. Alhora d’escometre la intervenció, com veurem 

posteriorment, ens interessa deixar les biguetes descobertes per tal 

Figura 1. Tipologies de forjats de fusta. 

Foto 1. Mostra del forjat realitzat amb restes de peces ceràmiques. 
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d’agarrar el reforç a elles. No obstant en els casos en que el farcit siga 

d’algeps, no és necessari eliminar-lo al complet, deixant les biguetes vistes 

és suficient.  

 Alhora d’estudiar la secció amb el reforç, ens interessa saber les 

dimensions més aproximades possibles del forjat. Aquestes són: la base i 

l’altura de les biguetes (B x H), l’intereix entre les biguetes (a) i la llum de 

les biguetes (l). En el cas concret del reforç realitzat, les biguetes són de 6 

x 16,5 cm., l’intereix és de 55 cm., i la llum és de 4 metres. Un altre 

aspecte que s’ha de tindre en compte és el pes propi del forjat. Aquest es 

determina en la taula 2.5 de la NBE-AE-88 segons la composició del forjat 

i per aproximació a les dimensions que en ella s’estableixen. S’utilitza 

aquesta normativa tot i que està derogada pel Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE) ja que en el promptuari de pesos específics i coeficients de 

fregament intern de l’annex C del Document Bàsic d’Accions en l’Edificació 

(DB-SE-AE) del citat CTE, no es determina el pes propi d’aquesta tipologia 

de forjats. En la figura 2, es detalla un extracte de la taula 2.5 de la NBE-

AE-88 on es determinen els pesos propis per metre quadrat de diferents 

solucions de forjats. 

Foto 3. Mostra del forjat realitzat amb restes de peces ceràmiques, en aquest cas de majors 
dimensions on s’aprecia que són restes de teules corbes. 

Foto 2. Mostra de revoltó realitzat amb taulells ceràmics. 
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 Vegem que en que s’indiquen els pesos propis per a distintes 

solucions sent les més representatives les dos primeres que coincideixen 

en les que hem anomenat anteriorment. El valor del pes propi que s’ha 

adoptat  i que més s’aproxima a la realitat del forjat objecte d’estudi és el 

relatiu al forjat de biguetes de fusta i revoltons d’algeps que per 

aproximació a les dimensions que s’especifiquen correspon a 100 Kg/m2 

(1KN/m2). 

 

 

3. Fonaments i constitució del reforç. 

 

 Aquesta sistema de reforç es caracteritza per ser una intervenció 

superior amb la intenció de mantindre el forjat, evitant la substitució 

integral per un de nova construcció amb un cost major i una pèrdua de 

l’element arquitectònic, mantenint-se el seu aspecte inferior característic. 

És a dir, es manté l’element amb unes prestacions majors. 

 D’aquesta manera, prenent les biguetes de fusta com a elements 

aïllats el que es pretén és convertir-les en biguetes mixtes en forma de “T”. 

Aleshores es planteja suplementar la bigueta amb un cap de compressió 

que alhora que fa augmentar la inèrcia de les biguetes, actua com a capa 

de repartiment en el conjunt del forjat. Per tal de materialitzar el cap de 

compressió cal pensar en un material amb un comportament eficaç front a 

esforços de compressió i també s’ha de considerar el nexe d’unió entre 

aquest suplement i la bigueta de fusta ja que aquest és l’element que 

garanteix el treball solidari del conjunt i en conseqüència de l’èxit del reforç 

(fig. 3). 

Figura 2. Extracte de la taula 2.5 de la NBE-AE-88. 
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 Si la unió entre el cap de compressió i l’ànima de la biga no es 

realitzara, la capa de compressió efectuaria un sobre pes en la bigueta 

empitjorant les condicions d’aquesta. D’altra banda, una unió efectiva 

entre ambdós elements garanteix un comportament excel·lent ja que, al 

treballar de manera conjunta, la fibra neutra varia cap a una posició més 

favorable. 

 Aleshores, la nova secció consta de tres elements: 

 1) Cap de compressió: 

S’intentarà que estiga comprimit 

i es materialitzarà amb algeps. 

 2) Ànima de la bigueta: 

Preferiblement treballarà a 

tracció i la construirà la bigueta 

existent de fusta. 

 3) Nexe d’unió: Malla de canyes caragolada o clavada a les 

biguetes i recoberta per l’algeps. 

 

 

4. Característiques dels materials. 

 

4.1 La Fusta. 

 

 La fusta és un material orgànic que té una estructura cel·lular 

heterogènia. Aquesta heterogeneïtat fa que tinga propietats molt variables. 

Des d’un punt de vista mecànic aquestes característiques li donen un 

comportament anisòtrop, és a dir, les seues propietats mecàniques 

depenen de la direcció de l’esforç en relació a la orientació de les fibres. 

Aleshores es consideren tres direccions principals: 

 - Axial: Paral·lela a l’eix de creixement de l’arbre. 

 - Radial: Perpendicular a la primera i tallant l’eix de l’arbre. 

 - Tangencial: Normal a les anteriors. 

 No obstant en el càlcul d’estructures aquestes direccions se 

simplifiquen en longitudinal o paral·lela a la fibra (axial) i perpendicular a la 

fibra o transversal (radial). D’aquesta manera, sempre que s’anomene una 

propietat de la fusta, s’ha de considerar a quina direcció va referida. 

 En l’element objecte d’estudi, les biguetes van disposades de 

manera que les fibres són paral·leles a l’eix longitudinal de la peça. 

Sempre que es parle de moments, es compararan amb la resistència a 

flexió de la peça, és a dir, amb la resistència referida a l’eix longitudinal. 

Figura 3. L’esquema superior mostra el comportament de una unió no solidària i l’inferior 
l’esquema d’una unió solidària. 

1 

2 
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D’altra banda, quan es parle d’esforços tallants, es farà referència a l’eix 

transversal. 

 La base de partida per a l’estudi de les propietats de la fusta serà 

el Document Bàsic d’Estructures de Fusta del CTE (DB-SE-M). En ell 

s’indiquen els processos de verificació per a la fusta i sobre tot, la taula 

E.1 de l’annex E serà la referència per a determinar les propietats 

mecàniques del material: 

 

 En ella es determinen diferents classes resistents assignant-se 

aquestes classes de manera visual tenint en compte diverses variables 

d’acord amb les normes UNE EN 1912 i UNE EN 56.544. No obstant, 

aquesta determinació resulta complicada ja que s’han de tindre en compte 

nombroses dades de partida que habitualment en aquests casos no es 

disposen. Aleshores, el procediment per a determinar la classe resistent 

de la fusta es realitzarà de manera analítica partint de l’estat de càrregues 

en que es trobe l’edifici i per aproximació a les propietats que el BD-SE-M 

assigna a cada tipus de fusta en la taula E.1. 

 En el cas de l’experiment realitzat, el procediment per a determinar 

la classe resistent de la fusta que compon les biguetes parteix 

l’aproximació a l’estat de càrregues partint de les característiques i usos 

de l’edifici tenint en compte les especificacions del DB-SE-AE i del DB-SE-

M per a una classe de servici 1, ja que el forjat es troba sota coberta i 

relativament tancat (apartat 2.2.2.2 del DB-SE-M). 

Descripció Q (KN/m2) γ
(1) Kmod

(2) 

Pes propi forjat actual 1 1,35 0,6 

Pes paviment(3) - - - 

Pes tabiqueria(3) - - - 

Sobrecàrrega d’ús(4) 1 1,5 0,7 

 

Figura 4. La taula E.1 és per a fusta serrada ja que és la que  habitualment ens trobem en aquest 
tipus de construccions. 

Taula 1. Estat de càrregues. 
(1) Coeficients parcials de seguretat per a les accions segons taula 4.1 del DB-SE-AE. 
(2) Factor de modificació d’acord amb la taula 2.4 del DB-SE-M, segons duració de la càrrega i la 
classe de servici. 
(3) Sobre el forjat a estudiar no es disposa paviment ni tabiqueria. 
(4) Sobrecàrrega determinada segons l’ús de l’edifici de manera aproximada. En aquest cas 
correspon a la càrrega deguda al pes de trastos emmagatzemats sobre el forjat. 
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 Seguidament obtenim la classe resistent considerant que la 

dimensió de les biguetes és 6x15 cm. (BxH) i que el intereix (a) és 0,55 cm 

sent la llum de 4 m. L’obtenció de la classe resistent es realitza a partir de 

l’expressió de l’apartat 2.2.3 del DB-SE-M: 

   �� � ���� � �	
��  

On: 

Xd  és el valor de la propietat a estudiar, en aquest cas la   

 resistència de càlcul. 

Xk Valor característic de la propietat del material, en aquest cas és el 

 valor a determinar per a obtindre la classe resistent. 

γM coeficient parcial de seguretat segons taula 2.3 del DB-SE-M, en a

 aquest cas 1,3 per a combinacions fonamentals. 

kmod Factor de modificació d’acord amb la taula 2.4 del DB-SE-M, 

 segons duració de la càrrega i la classe de servici. 

 

 Determinació del factor de modificació kmod: 

 Segons el que hem determinat, obtenim els següents valors: 

Mòdul resistent: � � � � �
�

�  (cm3) 225 

Moment: ��� � ���
� � � (KN·m) 3,08 

Tensió de càlcul: ��,� � ����� !
"  (N/mm2) 13,68 

Resistència de càlcul: #�� � ��� � %&
'()�

 25,42 

 

 Amb la resistència característica a flexió obtinguda se li assignaria 

a la fusta una classe resistent C25 segons la taula E.1 de l’annex E del 

DB-SE-M per a especies coníferes com és el nostre cas. No obstant, per 

seguretat, s’adopta una classe entre la que s’ha obtés i la classe menys 

resistent que es contempla en la taula. Així, definitivament s’adopta una 

classe resistent C20. D’aquesta manera adoptem un marge de seguretat 

bastant considerable que garantirà la resistència del forjat davant l’estat de 

càrregues que posteriorment es plantejarà. 

 Aquesta classe resistent té una resistència característica (ff,k) de 

20 N/mm2 i un mòdul d’elasticitat (Ef) de 6400 N/mm2 segons la taula E.1. 

  

4.2 L’algeps. 

 

 L’algeps és un material de construcció que s’obté per dessecació 

de la pedra d’algeps, mineral molt abundant en la Terra. Aquest producte 

dessecat varia de propietats segons la finor de moltura i el grau de puresa, 

existent una àmplia varietat de productes que no sols tenen aplicació en 

l’àmbit de la construcció (per exemple en aplicacions dentals). Per al 

Taula 2. Extracte de la taula 2.4 del DB-SE-M. La classe de servici que s’estableix per a aquest 
cas (i per a la majoria de casos ja que correspon a un ambient interior) és la classe 1 que es 
caracteritza per un contingut d’humitat en la fusta corresponent a una temperatura de 20 ± 2ºC 
i una humitat relativa de l’aire que sols excedeixca del 65% unes poques setmanes a l’any. En 
el cas de distintes accions de duració diferent, s’elegirà el factor kmod corresponent a l’acció de 
menys duració. 
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sector de la construcció existeixen diversos productes, entre els que 

destaquem: 

 - L’algeps en pols gros de construcció. 

 - L’algeps en pols fi de construcció. 

 - Algeps de prefabricats. 

 - Escaioles. 

 - Plaques i panells d’algeps. 

 Els tipus d’algeps que s’utilitzen en construcció 

el Plec RY-85 i la norma UNE-EN 13279-1/2. Aquesta normativa 

classifica en grossos i fins, i dins d’aquests existeixen les varietats de 

fraguat normal i de fraguat lent. En el nostre cas, el més interessant

l’algeps gros de construcció amb el qual s’obté la pasta d’algeps que 

comunament s’utilitza en construcció. D’aquest tipus d’algeps es 

consideren dos tipus: l’algeps gros ràpid i l’algeps gros de fraguat controlat 

(YG i YG/L, respectivament segons RY-85) i és aquest últim el que millor 

ens permetrà treballar ja que el ràpid no és apte per a realitzar grans 

amasades. Aquest tipus d’algeps és d’aplicació manual i s’utilitza com a 

pasta per a guarnits en revestiments continus interiors (col·loquialment es 

coneix com a algeps controlat). Seguidament estudiarem les 

característiques que més ens interessen per a l’estudi que hem plantejat.

 Les propietats que més ens interessen són les referents a la 

resistència mecànica, tot i que posteriorment analitzarem alg

propietats que poden resultar interessant (comportament front al foc, 

aïllament tèrmic i acústic, entre altres). En la resistència mecànica incideix 

la porositat del producte i per tant la seua densitat, que depén de la 

quantitat d’aigua utilitzada en l’amasat. 
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ector de la construcció existeixen diversos productes, entre els que 

e s’utilitzen en construcció es contemplen en 

Aquesta normativa els 

en grossos i fins, i dins d’aquests existeixen les varietats de 

En el nostre cas, el més interessant és 

l’algeps gros de construcció amb el qual s’obté la pasta d’algeps que 

comunament s’utilitza en construcció. D’aquest tipus d’algeps es 

consideren dos tipus: l’algeps gros ràpid i l’algeps gros de fraguat controlat 

5) i és aquest últim el que millor 

ens permetrà treballar ja que el ràpid no és apte per a realitzar grans 

és d’aplicació manual i s’utilitza com a 

pasta per a guarnits en revestiments continus interiors (col·loquialment es 

coneix com a algeps controlat). Seguidament estudiarem les 

característiques que més ens interessen per a l’estudi que hem plantejat. 

Les propietats que més ens interessen són les referents a la 

resistència mecànica, tot i que posteriorment analitzarem algunes 

propietats que poden resultar interessant (comportament front al foc, 

aïllament tèrmic i acústic, entre altres). En la resistència mecànica incideix 

la porositat del producte i per tant la seua densitat, que depén de la 

 Podem prendre com a exemple del comportament de l’algeps, el 

representat en la gràfica 11. En ella es mostra com varien les diferents 

propietats d’un algeps α (un tipus d’algeps especial) que tot i que no es un 

algeps comú, ens pot donar una idea de com es relacionen les distintes 

propietats de l’algeps en funció de l’aigua d’amasat.

 Aquest tipus d’algeps (α) té una resistència molt major que la dels 

algeps emprats en construcció. En el nostre cas ens mourem en els 

següents valors de resistència a compressió en funció del perce

d’aigua emprat en l’amasat2: 

 

                                                 
1 Gràfica del llibre: ARREDONDO Y VERDÚ, Francisco, 
Torroja, 1967. 
2 Segons s’exposa en el llibre: SAVAL, Jose Miguel, 
Alacant, ECU, 1995. 

Gràfica 1.  

       Marc Fuster Adrover. 
   

Podem prendre com a exemple del comportament de l’algeps, el 

. En ella es mostra com varien les diferents 

 (un tipus d’algeps especial) que tot i que no es un 

ea de com es relacionen les distintes 

propietats de l’algeps en funció de l’aigua d’amasat. 

té una resistència molt major que la dels 

algeps emprats en construcció. En el nostre cas ens mourem en els 

a a compressió en funció del percentatge 

DO Y VERDÚ, Francisco, El Yeso, Madrid, Instituto Eduardo 

Segons s’exposa en el llibre: SAVAL, Jose Miguel, Materiales de Construcción, tomo 1, 
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% D’AIGUA RESIST. A COMPRESSIÓ (N/mm2) 

45 170 

50 150 

60 12 

80 8,6 

100 5,7 

 Una altra dada molt important per a l’estudi és el mòdul 

d’elasticitat de la pasta d’algeps endurida. El mòdul d’elasticitat depèn 

també de la resistència mecànica i en conseqüència de l’aigua d’amasat. 

A diferència del formigó, que sobte el mòdul d’elasticitat d’acord amb una 

formulació d’escrita en la EHE, en l’algeps no hi ha manera analítica per 

tal de obtindre aquesta dada. Possiblement aquesta circumstància és 

deguda a que l’algeps no s’utilitza com a element estructural. Aleshores 

ens fixarem en les dades exposades en la taula 33 per tal de aproximar-

nos a un valor de mòdul d’elasticitat. 

PRODUCTE Mòdul d’elasticitat (N/mm2) 

Estuc d’algeps 4800 

Guarnit 5200 

Guarnit d’algeps de projectar 2800 

Taula 3. 

 L’estuc d’algeps és un lluït d’acabat molt esmerat realitzat amb 

algeps molt fi. El guarnit és un lluït vast utilitzat com a base mestrejada per 

a rebre un lluït amb millor acabat, que com vegem aquest pot ser per 

projecció mecànica. 

                                                 
3 Taula extreta del llibre: AAVV, Manual del yeso, Madrid, CIE Dossat 2000 i ATEDY, 2001. 

 D’aquesta manera, pel tipus d’algeps que s’empra en la confecció 

revestiment anomenat, al que més s’aproxima la capa d’algeps que va a 

confeccionar-se per al tipus de reforç que hem plantejat, és al guarnit que 

té un mòdul d’elasticitat de 5200 N/mm2. 

 Com ja és conegut, l’algeps és un material bastant elàstic. Si 

comparem el seu mòdul d’elasticitat amb el del formigó, que per a un 

formigó HA-25 s’obté un valor de càlcul de 27264 N/mm2, vegem que 

l’algeps es molt més elàstic que el formigó o que és el mateix, un formigó 

armat convencional arriba a ser al voltant de 5 voltes més rígid. Si 

comparem també aquests valors amb els de la fusta, per exemple una 

fusta C20 amb un mòdul d’elasticitat (segons taula E.1) de 6400 N/mm2, 

l’algeps continua sent més elàstic assemblant-se el seu comportament 

amb una fusta C16 de 5400 N/mm2. 

 Aquesta elasticitat pot semblar a priori inadequada per al tipus de 

reforç que es pretén realitzar, no obstant, posteriorment veurem que no 

resulta tan inconvenient. 

 Per últim, cal dir que la humitat influeix decisivament en la 

resistència de l’algeps endurit ja que el vapor d’aigua lliure situat en els 

poros, actua com a lubricant entre els cristalls microscopis que formen 

l’algeps possibilitant moviments entre sí front a sol·licitacions exteriors, 

resumint, disminuint la resistència. D’aquesta manera, se sap que si la 

humitat passa del 0 a l’1%, la resistència baixa a la meitat. Aquest és el 

gran inconvenient de l’algeps front a la humitat i no la solubilitat de l’algeps 

endurit com generalment es pensa, ja que si bé l’algeps endurit és soluble, 

aquesta solubilitat és molt baixa amb valors de 0,21 g per 100 g de 

dissolució a 20ºC. 
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4.3 Canyes i elements de connexió. 

 

 Les canyes, junt amb els tirafons que les uneixen amb les 

biguetes, actuen com a connectors entre les biguetes i l’algeps per a que 

aquests treballen de manera solidària. A més, les canyes organitzades en 

malla, actuen com a element de repartiment de les càrregues en el forjat. 

 Per una part, les canyes són elements vegetals molt esvelts que 

es troben en abundància arreu del territori valencià en barrancs, rius o 

marjals. És una planta invasiva que a dut molta controvèrsia ja que 

tradicionalment s’han explotat els canyars per a usos agrícoles però 

posteriorment s’ha prohibit la seua recol·lecta i en els últims anys ha existit 

una superpoblació d’aquesta planta que ha afectat negativament a altres 

espècies (com és el cas del parc fluvial del riu Túria). Aleshores, és un 

material que tenim a l’abast amb un comportament a flexió extraordinari, 

però que no s’ha d’abusar en la seua recol·lecció i sempre que siga 

possible s’ha de deixar constància a les autoritats locals de la intenció de 

recol·lectar-les.  

 La recol·lecció és un factor fonamental que determina el temps de 

secat de la canya i, en conseqüència el temps d’espera fins a la posada 

en obra, així com la durabilitat de la canya. La canya s’ha de recol·lectar 

en lluna vella o lluna decreixent (que és el període de la lluna que va des 

de la lluna plena a la lluna nova) ja que durant aquest període la saba de 

la canya es troba en major proporció en les arrels. Aleshores, al 

recol·lectar-se hi ha menys quantitat de fluid en la canya i en 

conseqüència més facilitat de secat. Els exemplars òptims per a la 

recol·lecció són els que tenen un mínim de dos anys. Aquest s’aprecia que 

tenen una major envergadura i es nota que la fusta pren un color groguenc 

que indica que aquesta ja no està tan tendra i amb tanta quantitat d’aigua 

com els exemplars més joves. A més, els exemplars amb les 

característiques òptimes tenen poca fulla, sent aquesta d’un aspecte més 

sec. 

 D’altra banda, els connectors de les canyes a les biguetes els 

constitueixen tirafons o claus metàl·lics. Cal tindre en compte que com 

l’algeps té aigua de constitució, aquest és un material molt agressiu per 

als metalls, per tant s’ha de tindre en compte el tipus de metall a utilitzar, 

que preferentment seran metalls inoxidables, o en el seu cas, quina es la 

protecció a aplicar per als connectors. 

 Elements d’aquestes característiques de metalls inoxidables 

només existeixen en tirafons. Els més comuns són els d’acer inoxidables i 

ofereixen un comportament excel·lent front a la corrosió encara que el seu 

cost és al voltant de 5 vegades major que un tirafons convencional. Es pot 

recórrer a solucions més barates com és la utilització de claus o tirafons 

convencionals amb l’aplicació d’un producte de protecció front a la 

corrosió en forma de pintura. Cal dir, que aquest és un procediment 

laboriós i no sempre és satisfactori. 

 Segons el DB-SE-M, si la unió es realitza amb claus, la penetració 

d’aquest ha d’estar compresa entre 10 i 12 diàmetres. D’altra banda, si es 

realitza amb tirafons, la penetració ha de ser de 6 diàmetres. Les 

dimensions d’aquests elements no es calculen. Es consideraran 

dimensions que garantitzen una bona connexió de les canyes. El motiu pel 

qual no és calculen, a diferència del formigó, radica en que en aquest cas 

el nexe d’unió el formen els connectors i a més les canyes. 
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5. Estudi de la secció. Metodologia de càlcul. 

 

 Com hem introduït anteriorment, les bases de càlcul fan referència 

a una secció mixta. Veurem que per aquest tipus de secció, composta de 

materials diferents, s’han de tindre en compte unes especificacions 

concretes. No obstant, seguirem els passos habituals que es segueixen 

alhora de calcular el reforç i a mesura que es presenten es faran els 

aclariments pertinents. Aquest passos s’han fet per analogia al formigó. 

 

5.1 Nou estat de càrregues. 

 

 Una vegada determinat l’estat de càrregues inicial per tal de 

determinar la classe resistent de la fusta, s’ha de plantejar un nou estat de 

càrregues derivat del nou ús al qual va a servir el nou forjat. 

 En el cas real que s’ha realitzar i el qual va a analitzar-se, l’estat 

de càrregues plantejat es el següent, considerades per a una vivenda: 

Descripció Q (KN/m2) 

Pes propi forjat actual 1 

Pes paviment(3) 0,3 

Pes tabiqueria(4) - 

Sobrecàrrega d’ús(5) 2 

 

 

 

 

 

 En aquest cas, no es tenen en compte els coeficients de majoració 

de càrregues ni el factor de modificació kmod ja que el mètode de càlcul a 

seguir és el mètode clàssic. A diferència del mètode dels estats límit, en el 

qual es consideren coeficients de majoració de càrregues i de minoració 

de resistències, el mètode clàssic és simplifica comparant els resultats 

obtinguts a partir de l’estat de càrregues amb la tercera part de la 

resistència característica del material. Es realitza l’estudi d’aquesta 

manera ja que, a part de la complexitat del mètode dels estats límit, no 

existeix aplicació del mètode dels estat límit per a aplicacions d’algeps 

estructural i per tant establir criteris d’aplicació de coeficients de minoració 

de resistències requeriria d’un estudi més exhaustiu. A més, amb el 

mètode clàssic és més fàcil comparar els resultats del reforç de formigó i 

de fusta amb el d’algeps. 

 

5.2 Homogeneïtzació de la secció. 

 

 Tenint en compte que es tracta d’una secció mixta, és a dir, 

composta per materials diferents, hi ha que considerar la secció com si 

aquesta fóra d’un sol material. Com hem vist els materials que componen 

la secció tenen propietats i comportaments distints, és a dir, responen de 

manera diferent a les sol·licitacions externes. Sobretot aquest el 

comportament diferent radica en que les deformacions van a ser diferents. 

D’aquesta manera, per tal de considerar una secció única, és a dir, 

heterogènia, s’aplicarà un coeficient d’homogeneïtzació (coef. “m”) que 

resulta de relacionar el mòdul d’elasticitat dels dos materials principals que 

componen la secció. 

Taula 4. Estat de càrregues. 
(3) Com a paviment es pretén disposar una tarima de 20 mm., 
d’espessor amb els rastrells rebuts amb algeps. (DB-SE-A) 

(4) Es considera un espai completament diàfan sense tabiqueria. 
(5) Sobrecàrrega per a una subcategoria A1 segons taula 3.1 del 
DB-SE-AE per a tipus residencial. 
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 Aquest coeficient s’aplicarà als paràmetres dim

secció com si el material més deformable (amb un mòdul d’elasticitat 

menor) tinga una secció resistent menor obtenint resultats d’inèrcia 

menors i mòdul resistent menor. Així l’excés de deformació es compensa 

amb una minoració de la seua capacitat resistent. 

 En el nostre cas, segons les propietats que s’han determinat per a 

l’algeps i la fusta, obtenim el coeficient d’homogeneïtzació:

 Aquest coeficient es pot aplicar de manera inversa també, és a dir, 

considerant que la secció menys deformable és tantes voltes major com el 

coeficient que s’aplique (que seria la inversa del optés anteriorme

 

5.3 Espessor del cap de compressió. 

 

 Per tal de determinar l’espessor del cap de compressió partirem 

de la premissa de que el mòdul resistent (W) del cap de compressió ha de 

ser menor que el mòdul resistent de la secció de bigueta. Aquesta 

apreciació es fa per tal de garantir que el cap de compressió quede 

completament comprimit:  

 

 

 

 

Estat inicial Estat reforçat 

Semisec. sup. comprimida, 

inf. traccionada. 

Part del cap de compressió 

traccionat 
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Aquest coeficient s’aplicarà als paràmetres dimensionals de la 

secció com si el material més deformable (amb un mòdul d’elasticitat 

menor) tinga una secció resistent menor obtenint resultats d’inèrcia 

mòdul resistent menor. Així l’excés de deformació es compensa 

En el nostre cas, segons les propietats que s’han determinat per a 

l’algeps i la fusta, obtenim el coeficient d’homogeneïtzació: 

 

Aquest coeficient es pot aplicar de manera inversa també, és a dir, 

considerant que la secció menys deformable és tantes voltes major com el 

coeficient que s’aplique (que seria la inversa del optés anteriorment). 

Per tal de determinar l’espessor del cap de compressió partirem 

de la premissa de que el mòdul resistent (W) del cap de compressió ha de 

ser menor que el mòdul resistent de la secció de bigueta. Aquesta 

ció es fa per tal de garantir que el cap de compressió quede 

Estat reforçat òptim 

Cap de compressió 

completament comprimit. 

 L’espessor s’obté a partir de la següent expressió:

 Sent: 

 B base de la bigueta. 

 H altura de la bigueta 

 m coef. d’homogeneïtzació.

 a intereix (corresponent a la base del cap de compressió).

 b espessor del cap de compressió.

 

 Simplificant l’expressió anterior obtenim que:

 Per al cas real objecte d’estudi obtenim

 

5.4 Profunditat de la fibra neutra. 

 

 Alhora d’estudiar la posició de la fibra neutra és quan s’aprecia 

l’efecte del reforç. L’efecte que ha de tindre el reforç es elevar la fibra 

neutra respecte a la posició inicial. 

 

       Marc Fuster Adrover. 
   

L’espessor s’obté a partir de la següent expressió: 

 

 

 

coef. d’homogeneïtzació. 

intereix (corresponent a la base del cap de compressió). 

espessor del cap de compressió. 

Simplificant l’expressió anterior obtenim que: 

 

Per al cas real objecte d’estudi obtenim els següent valor: 

 

Alhora d’estudiar la posició de la fibra neutra és quan s’aprecia 

l’efecte del reforç. L’efecte que ha de tindre el reforç es elevar la fibra 
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 La posició de la fibra neutra es determina segons respecte a l’eix 

de de coordenades z segons per descomposició de les àrees simples que 

componen la secció: 

 Sent: 

  la distancia del centre de gravetat de la secció d’algeps a 

 la coordenada y de referència, en el nostre cas l’extrem superior.

  la distancia del centre de gravetat de la secció de fusta a 

 la coordenada y de referència, en el nostre cas l

 

 D’acord amb l’expressió anterior, obtenim els següents paràmetres 

geomètrics: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vejem com d’aquesta manera manera, tot el ca

queda comprimit. 

55 

6 

6,05 

16,45 
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La posició de la fibra neutra es determina segons respecte a l’eix 

de de coordenades z segons per descomposició de les àrees simples que 

 

la distancia del centre de gravetat de la secció d’algeps a 

la coordenada y de referència, en el nostre cas l’extrem superior. 

la distancia del centre de gravetat de la secció de fusta a 

la coordenada y de referència, en el nostre cas l’extrem superior. 

D’acord amb l’expressió anterior, obtenim els següents paràmetres 

’aquesta manera manera, tot el cap de compressió 

5.5 Inèrcia homogeneïtzada. 

 

 La inèrcia es determina segons el teorema d’Esteiner. S’obtindrà 

la inèrcia per separat de les dos seccions que composen la secció tenint 

en compte que la secció d’algeps queda homogeneïtzada aplicant el 

coeficient “m”. A més, en el cas que la secció d’algeps estiga par

traccionada, només es comptarà per al càlcul de la inèrcia la secció

comprimida. Una vegada s’obtenen les inèrcies per separat, s’obté la 

inèrcia homogeneïtzada que és la suma de les dos.

 Inèrcia de la secció de fusta: 

 Sent: 

  la distància del centre de gravetat de la secció de fusta a 

 la fibra neutra. 

 

 Inèrcia de la secció de fusta: 

 Sent: 

  la distància del centre de gravetat

 la fibra neutra. 

 Finalment obtenim la inèrcia homogeneïtzada:

6 

16,5 

       Marc Fuster Adrover. 
   

determina segons el teorema d’Esteiner. S’obtindrà 

la inèrcia per separat de les dos seccions que composen la secció tenint 

en compte que la secció d’algeps queda homogeneïtzada aplicant el 

coeficient “m”. A més, en el cas que la secció d’algeps estiga parcialment 

traccionada, només es comptarà per al càlcul de la inèrcia la secció 

comprimida. Una vegada s’obtenen les inèrcies per separat, s’obté la 

inèrcia homogeneïtzada que és la suma de les dos. 

 

la distància del centre de gravetat de la secció de fusta a 

 

 

la distància del centre de gravetat de la secció d’algeps a 

 

Finalment obtenim la inèrcia homogeneïtzada: 
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 Si comparem aquest resultat amb l’inicial, sent la inèrcia inicial: 

*� �
6 � 16,5.

12 � 2246,06 234 

 Vegem que l’augment és bastant considerable per l’efecte que a 

tingut no sols l’augment de secció resistent amb el cap de compressió sinó 

també l’efecte que ha tingut aquest sobre la fibra neutra de la secció 

resultant. 

 

5.6 Sol·licitacions. 

 

 Una vegada determinades les característiques de la secció, 

passem a determinar les sol·licitacions derivades de les càrregues que 

s’han considerat anteriorment incluïnt el pes propi del reforç tenint en 

compte que la densitat de l’algeps amb una relació aigua/algeps del 0,5 és 

de 1100 Kg/m3: 

Descripció Q (KN/m2) q (KN/m) 

Pes propi del reforç 0,66 0,36 

Pes propi forjat actual 1 0,55 

Pes paviment(3) 0,3 0,17 

Pes tabiqueria(4) - - 

Sobrecàrrega d’ús(5) 2 1,10 

TOTAL 3,96 2,18 

 

 Com que la biga va a estar birrecolzada ens centrarem en el 

comportament d’aquesta a flexió, és a dir front al moment més 

desfavorable, que es dona en el centre del va d’acord al gràfic de 

càrregues i de moments que mostrem a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Tensions de càlcul. 

 

 Per tal de comprovar la resistència de la secció, obtindrem les 

tensions màximes inferior i superior. Diferenciarem entre la tensió màxima 

de compressió (tensió superior) i la tensió màxima de tracció (tensió 

inferior). Aquestes s’obtenen d’acord amb les següents expressions: 

 Tensió superior de compressió: 

�56 � 3�� � 10.
*�7

8�59 � 0,81 4360
12191,28 6,05 � 1,75 >/33@ 

 

 Tensió superior de compressió: 

��A �
�� � 10.

*�7
8�59 �

4360
12191,28 16,45 � 5,88 >/33@ 

 

2,18 KN/m 

4 m 

Mmax=4,36 KN·m 
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 Seguidament, els resultats obtinguts els compararem amb les 

resistències de càlcul per a cada material tenint en compte que segons el 

mètode clàssic de càlcul, la resistència de càlcul és la tercera part de la 

resistència característica del material en qüestió. 

 L’algeps correspon a la part superior de la secció (secció 

comprimida) , per tant: 

�56 B �5�  C 1,75 >
33@ B 5 >

33@  C 2DEEF2GF 

 La fusta correspon a la part inferior de la secció (secció 

traccionada), per tant:  

��H B �5�  C 5,88 >
33@ B 6,67 >

33@  C 2DEEF2GF 

 Vegem que en els dos casos s’obtenen resultats satisfactoris. 

Respecte a l’algeps, observem que la tensió a compressió de la secció és 

molt xicoteta, sent un 65% menor que la resistència de càlcul de l’element. 

D’altra banda, si obtenim la tensió de la fusta amb el mateix estat de 

càrregues sense el reforç: 

 

 

 

 

 

 

 Observem que amb el reforç es redueix la tensió al voltant d’un 

56% quedant aquesta al voltant d’un 12% per baix de la resistència de 

càlcul de la fusta. 

 

6. Procés d’execució. 

 

 En aquest apartat indicarem quin és el procés d’execució que 

considerem adequat seguint el procés seguit en l’experiment real objecte 

d’estudi. 

 Primerament, explicarem la premissa de partida per a realitzar 

l’experiment. 

 El forjat sobre el que es va a actuar presenta el següent estat de 

càrregues que ja hem exposat anteriorment:  

Descripció Q (KN/m2) q (KN/m) 

Pes propi forjat actual 1 0,55 

Pes paviment - - 

Pes tabiqueria - - 

Sobrecàrrega d’ús 1 0,55 

TOTAL 2 1,1 

 Considerant-se el següent estat tensional segons la secció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inèrcia: *� � I�!
�@  2246,06 cm4 

Moment: �� � ���
�   3,64 KN·m 

8�59
 8,25 

 ��A � ���� !
J�

8�59  13,37 N/mm2 

Inèrcia: * � I�!
�@  2246,06 cm4 

Moment: �� � ���
� � �  2,20 KN·m 

� � � � K
@

6
 272,25 cm3 

Tensió: �� � ���� !
"   8,08 N/mm2 

Tensió admissible: 

�5�� � LM,N
.  (fusta C20) 6,67 N/mm2 

�� O �5�� 
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 Vegem que el forjat es troba en una situació límit sense el reforç. 

Aquesta circumstància s’aprecia in situ ja que es percep la vibració del 

forjat al caminar sobre ell. Per tal de mesurar aquestes oscil·lacions 

instantànies, s’ha plantejat el següent experiment: Amb un plom penjat del 

centre d’una bigueta quedant aquest perfectament vertical, s’ha deixat 

caure a una altura d’uns 0,5 metres sobre el forjat, una càrrega de 100 Kg. 

Adossat al plom, que queda sospès, s’ha disposat un trípode amb una 

regla graduada (fig.5 i 6).  

 

 Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 D’aquesta manera, al soltar la càrrega, el moviment del forjat, és a 

dir, la fletxa instantània queda registrada en una càmera de vídeo situada 

front al plom. D’aquesta manera, s’obté una variació de la fletxa entre 

l’estat de repòs i sota l’acció de la càrrega de 9 mm. En les figures 

següents (fig. 7 i 8) es veu aquesta variació extreta del vídeo enregistrat. 

Figura 6 
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Figura 7 

 

Figura 8 

 Aquesta és la premissa de partida. En el moment que el reforç 

estiga ja executat es farà de nou l’experiment per a veure si amb aquest 

s’obté un resultat millor. 

 

6.1 Treballs previs. 

 

 El primer que s’ha de fer abans de començar la intervenció en el 

forjat és apuntalar-lo. S’han de disposar els puntals de manera que la llum 

del forjat quede dividida com a mínim cada 1,5 metres i que cada puntal 

suporte com a màxim 3 biguetes. A més es disposaran taulons superiors i 

inferiors per tal de recollir i transmetre les càrregues millor. 

 Una vegada 

apuntalat es pro-

cedirà a la retirada 

de tots els elements 

no estructurals cons-

truïts sobre el forjat 

així com el paviment, 

si és el cas, per a 

posteriorment retirar 

tot el farcit de 

regularització fins a 

descobrir la part 

superior de les 

biguetes (foto 4). 

 

Foto 4 
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6.2 Disposició i connexió de les canyes. 

 

 Les canyes es disposen formant una malla d’aproximadament 25 x 

25 cm. Aquestes seran de la major longitud possible per a cobrir al menys 

en la direcció perpendicular a les biguetes la màxima longitud. No obstant, 

en cas de no ser així sempre es poden solapar les canyes intentant lligar-

les entre sí. La disposició en quadrícula no sempre és possible ja que es 

pot donar el cas que les biguetes no estan anivellades o que el revoltó té 

una cota major que la part superior de les biguetes i per tant si s’intenta 

col·locar canyes sobre aquest, no es manté un nivell regular de les 

canyes, com és el cas del reforç executat. En qualsevol cas el més 

important és disposar les canyes en la direcció perpendicular a les 

biguetes ja que d’aquesta manera s’afavoreix el repartiment de les 

càrregues entre les biguetes.  

 Com hem vist, la unió de les canyes a les biguetes pot realitzar-se 

de distintes maneres. La distribució dels punts d’unió ha de ser uniforme i 

totes les canyes, han de quedar clavades quedant distribuïts els punts 

d’unió a la bigueta al llarg d’aquesta a una distància de 25 cm., 

corresponent a les dimensions de la quadrícula.  

 Convé disposar les canyes a mesura que s’avança en la posada 

en obra de l’algeps. D’aquesta manera minimitzarem les ruptures de 

canyes al xafar sobre el forjat mentre es posa l’algeps. Seguidament es 

mostren fotografies del procés d’execució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Detall de connexió de canyes. En aquest cas la connexió es 
realitza amb claus d’acer protegits amb pintura contra la corrosió. 
També s’aprecia la realització d’un solapament entre canyes. 
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6.3 Posada en obra de l’algeps. 

 

 Per a que l’algeps tinga les millors prestacions per al tipus de 

reforç que es planteja fer, s’ha de disposar amb una relació d’aigua/ 

algeps del 0,5. Les amasades han de ser menudes per tal que la posada 

en obra siga cuidadosa i evitant així la formació de buits d’aire entre la 

massa. Es convenient que l’amasada no s’aboque directament sinó que 

cal disposar-la a paletades amb la catalana i comprimir al mateix temps 

que s’anivella amb la paleta. Abans de posar l’algeps s’ha d’assegurar que 

la superfície quede humida per a que la pasta s’adhereixca correctament 

als revoltons.  

 En la fotografia 6 es poden veure els utensilis emprats per a la 

posta en obra de l’algeps i seguidament s’exposen fotografies del procés 

d’execució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 6. Utensilis: cabassos per a confeccionar les amasades, batidor per a pastar, 
catalana, paleta i poals. 
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6.4 Treballs finals i consideracions últimes. 

 

 Una vegada coberta la totalitat de la superfície amb l’espessor 

adequat, es procedirà a la retirada dels puntals als quinze dies d’haver 

realitzat la última amasada ja que és passat aquest període quan l’algeps 

endurit arriba a la resistència màxima, és a dir, ha arribat a la humitat 

d’equilibri. 

 Cal fer especial atenció en el contingut d’humitat de l’algeps ja que 

com hem dit al principi, un augment del contingut d’humitat del 0 al 1%, la 

resistència baixa un 50%. Encara que, segons la taula 54, els valors 

d’humitat d’equilibri que pot arribar a tindre l’algeps endurit estan prou 

allunyats de l’1% inclús en un ambient pròxim a la saturació. 

 

Taula 5. El producte amb unes característiques similars a l’algeps que hem fet per al reforç 
és el guarnit d’algeps. 

                                                 
4
 Taula extreta del llibre: AAVV, Manual del yeso, Madrid, CIE Dossat 2000 i ATEDY, 2001. 

 No obstant, en el cas en que per les condicions ambientals de 

temperatura i humitat s’arribara a una humitat del 1% respecte del pes de 

l’algeps amb la conseqüent reducció de resistència del 50%, no suposaria 

un fet important ja que, d’acord als resultats obtinguts en l’apartat 5.7, la 

tensió de càlcul és un 65% menor que la resistència de càlcul aleshores 

amb una disminució d’aquesta d’un 50%, la tensió calculada no 

sobrepassaria el límit. A més, en el cas de produir-se un augment 

d’humitat d’aquesta magnitud, aquest no seria permanent ja que l’algeps 

assimila la humitat a la mateixa velocitat que la perd. 

 Fets aquests aclariments, el reforç d’algeps pot rebre qualsevol 

material d’acabat sempre i quant s’haja contemplant anteriorment en el 

càlcul.  

 Finalment, veurem els resultats obtinguts amb l’experiment del 

pèndol una vegada realitzat el reforç. En aquest cas s’han obtingut 

resultats satisfactoris ja que s’ha registrat una fletxa instantània de 3-3,5 

mm., (fig. 9 i 10). Açò suposa una reducció d’entre el 61 i el 67% respecte 

a l’estat inicial. A més, aquest comportament més rígid del forjat s’aprecia 

també al caminar sobre ell ja que les vibracions, tot i que encara es 

perceben cosa que és habitual en aquest tipus de forjat, amb el reforç 

s’han reduït considerablement aportant-se un major confort d’habitabilitat. 

També s’ha de destacar la poca secció de les biguetes per a l’intereix que 

tenen així com la baixa qualitat de la fusta ja que aquesta té nombrosos 

defectes (com corc, pèrdues de secció, etc.) que tot i no haver-se sanejat 

la resposta del forjat amb el reforç és excel·lent. 
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Figura 9. 

 

Figura 10. 

7. Comparació amb altres sistemes. 

 

 Una vegada ja hem conegut les característiques més importants 

del reforç realitzat amb algeps, passarem a comparar-lo amb altres 

sistemes de reforç. En aquest estudi realitzarem la comparativa amb el 

sistema més comú i generalitzat de les últimes dècades, el realitzat amb 

una llosa superior de formigó, i un altre sistema més modern realitzat amb 

taulers fenòlics connectats sobre el forjat (sistema en sec). 

 

7.1 Reforç amb formigó armat. 

 

 Aquest sistema es planteja de la mateixa manera que hem vist per 

al reforç d’algeps sols que aquest té un procés de càlcul més llarg ja que 

s’ha de tindre en compte la fluència del formigó d’acord amb la EHE a llarg 

termini. A més, com que el nexe d’unió entre les biguetes del forjat existent 

i la llosa de formigó només es realitza a través de connectors metàl·lics, la 

secció d’aquest també s’ha de calcular. 

 Les dades de càlcul obtingudes amb un full de càlcul informàtic 

realitzat per a aquest tipus de reforç s’exposen a continuació. 

 1.- Dades de partida: 
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 2.- Mòdul d’elasticitat i espessor (b) de la llosa: 

 

 Com que el formigó es un material molt rígid (Ec=27264 N/mm2), 

molt més que la fusta, s’obté un coeficient d’homogeneització molt elevat, 

és a dir, la secció efectiva del formigó és 4,26 vegades major que la de la 

fusta. Aquesta rigidesa fa que l’espessor de càlcul (b≤2,64 cm.) siga molt 

poc, en comparació amb l’espessor optés per a l’algeps (b≤6,05 cm.). No 

obstant, l’espessor final ha de ser de 5 cm., segons la EHE (art. 55), ja que 

s’ha de garantir el mínim recobriment per a l’armadura de repartiment. 

D’aquesta manera, la secció de formigó queda traccionada. 

 3.- Estat de càrregues: 

 

 El pes propi de la llosa, inclús utilitzant formigó lleuger (1900 

Kg/m3), si el comparem amb el pes propi del reforç d’algeps (66 Kg/m2, per 

a un espessor de 6 cm.) vegem que l’increment és de 29 Kg/m2 obtenint 

una càrrega de 0,16 KN/m major. No és un increment important però com 

veurem, el forjat treballa pròxim al límit amb el reforç de formigó. 

 4.- Comportament de la secció: 

 

 Per l’elevada rigidesa del formigó i pel sobre dimensionament del 

cap de compressió per les limitacions constructives, obtenim una fibra 

neutra bastant elevada tenint d’aquesta manera part de la secció de 

formigó traccionada. No obstant, s’obtenen bons valors d’inèrcia per al 

total de la secció, sent aquest majors que amb el reforç d’algeps. No 

obstant aquest no són definitius ja que encara no s’ha tingut en compte la 

fluència del formigó.   

 5.- Sol·licitacions i tensions inicials: 
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 S’obté un moment lleugerament superior que amb el reforç 

d’algeps, no obstant, el valor de la tensió superior de compressió es major 

ja que el coeficient d’homogeneïtzació és prou elevat. 

 6.- Característiques del formigó a llarg termini: 

 

 S’obté el coeficient de fluència segons la EHE amb la conseqüent 

disminució del mòdul d’elasticitat del formigó. En el coeficient de fluència 

influeix la humitat ambiental així com l’edat de posta en càrrega del 

formigó. En el present estudi s’ha considerat una humitat del 50% ja que 

hem considerat que el formigó aporta una important quantitat d’humitat a 

l’ambient i una edat de posta en càrrega de 28 dies ja que es quan 

s’aconsegueix la resistència màxima. 

 7.- Comportament de la secció a llarg termini: 

 

 A llarg termini, el formigó no és tan rígid i el seu mòdul d’elasticitat 

s’aproxima al de la fusta, obtenint-se un coeficient d’homogeneïtzació de 

la secció menor. En aquest cas, la fibra neutra descendeix respecte a la 

posició calculada anteriorment amb la conseqüent disminució de la inèrcia 

que ara és inferior que la calculada per al reforç d’algeps. Aleshores, amb 

el reforç d’algeps obtenim major inèrcia ja que l’espessor del cap de 

compressió és major, però l’increment del pes propi és menor. 

 7.- Tensions a llarg termini: 

 

 Les tensions a llarg termini obtingudes són majors que les 

obtingudes amb el reforç d’algeps destacant que la tensió inferior de 

tracció obté un valor pròxim al límit admissible. 

 

7.2 Reforç amb taulers fenòlics. 

 

 Aquest sistema el plantejarem de la mateixa manera que els 

anteriors, sols que per a aquest no cal homogeneïtzar la secció ja que és 

el material i partim de que el suplement que s’incorpora ha de ser, com a 

mínim, de les mateixes característiques que la fusta de les biguetes. 

D’aquesta manera els càlculs es realitzaran considerant la secció 

homogènia i, en el cas de que finalment els taulers tinguen un mòdul 

d’elasticitat major, en aquest cas no serà determinant ja que si fora així la 

fibra neutra ascendiria i en el cas de situar-se en el cap de compressió i 

produir-se traccions en aquest, no suposaria un inconvenient ja que els 

taulers fenòlics ofereixen un bon comportament a tracció. 
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 Per a aquest sistema, es parteix d’un espessor de tauler 

determinat i es comprova amb quantes capes de taulers s’obté sufiecient 

resistència. És considera que més de dos capes és excessiu. 

 1.- Dades de partida: 

 

 En aquest cas, prèviament s’ha comprovat que amb un tauler 

d’espessor 2,5 cm., o de 3 cm., era insuficient, així que el reforç es 

realitzarà amb 2 capes de taulers de 2,5 cm., que com veurem a 

continuació s’obtenen resultats satisfactoris. 

 2.- Estat de càrregues: 

 

 El pes dels taulers s’obté a partir de les especificacions del 

promptuari de pesos específics del DB-SE-AE. Aquesta és la solució més 

lleugera de totes les que hem estudiat obtenint-se el valor de càrrega més 

baix. 

 

 

 

 3.- Comportament de la secció: 

 

 

 Es millora la posició de la fibra neutra respecte a l’estat inicial i 

s’obtenen valors d’inèrcia semblants als vist anteriorment, sent el valor 

més elevat el del reforç d’algeps ja que en aquesta cas la secció del cap 

de compressió és major. 

 

 4.- Sol·licitacions i tensions: 

 

 S’obtenen resultats satisfactoris, encara que els millors resultats 

s’han obtingut amb el reforç d’algeps ja que la inèrcia de la secció és 

major. 
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7.4 Anàlisi d’avantatges i inconvenients. 

 

  Els avantatges i inconvenients dels sistemes de reforç estudiats 

s’exposen en la taula següent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica a comparar Reforç d’algeps Reforç amb formigó Reforç amb taulers fenòlics 

Dades de càlcul. 

1,75 >
33@ B 5 >

33@  C 2DEEF2GF 

5,88 >
33@ B 6,67 >

33@  C 2DEEF2GF 

Tensió superior de compressió: 

Tensió inferior de tracció: 

 

3,62 >
33@ B 8,33 >

33@  C 2DEEF2GF 

6,50 >
33@ B 6,67 >

33@  C 2DEEF2GF 

Tensió superior de compressió: 

Tensió inferior de tracció: 

 

2,04 >
33@ B 6,67 >

33@  C 2DEEF2GF 

6,17 >
33@ B 6,67 >

33@  C 2DEEF2GF 

Tensió superior de compressió: 

Tensió inferior de tracció: 

 

Amb l’algeps s’obté major secció resistent al mínim pes, obtenint millors resultats, ja que s’obté major inèrcia. 

Característiques constructives. - Materials a l’abast i abundants. 

- Material tradicional en la 

construcció. 

- Ràpida execució. 

- Mínima necessitat de mitjans 

auxiliars com grues o maquinaria 

pesada. 

- Temps d’enduriment curt. 

Manteniment de l’apuntalament de 

15 dies. 

- Connectors i canyes són el nexe 

d’unió, major flexibilitat de disposició 

dels connectors. Menor control. 

- Materials pesats i amb gran 

necessitat d’espai, en el cas de 

formigó realitzat en obra. Per a 

formigó de central es necessiten 

mitjans auxiliars pesats (camions, 

grues, etc.) i espai suficient. 

- Temps d’enduriment llarg. 

Manteniment d’apuntalament de 28 

dies. 

- Connectors són l’únic nexe d’unió, 

disposició controlada i utilització de 

connectors específics. 

- Curat durant el fraguat. 

- Procés tecnificat. 

- Materials poc comuns. 

- Mínima necessitat de medis 

auxiliars. 

- Sistema en sec. Temps de 

manteniment de l’apuntalament nul. 
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Característica a comparar Reforç d’algeps Reforç amb formigó Reforç amb taulers fenòlics 

Característiques constructives. - Efecte tirant dels murs no 

determinat. 

- Solució de l’efecte tirant resolt amb 

forats als murs i barres embegudes 

als murs mitjançant resines. 

- Solució excel·lent d’atirantat dels 

murs mitjançant perfil metàl·lic en “L” 

subjectat als murs i al forjat en tot el 

seu perímetre. 

Sostenibilitat del sistema. - Pocs recursos per a obtindre 

l’algeps (1200 KW/h per tona). 

- Abundants recursos per a obtindre 

el ciment (2400 KW/h per tona). 

Sense tindre en compte que a sovint 

la matèria prima (klinker) s’importa 

de la Xina. Tampoc es tenen en 

compte l’obtenció d’àrids. Per tant, 

els recursos finals per al formigó 

armat són superiors i prou 

considerables. 

- No es disposen de dades al 

respecte. 

Costos. - L’algeps és un material barat. 

- Poc temps d’execució. 

- Mínima necessitat de mitjans 

auxiliars. 

- Material més car que l’algeps. 

- Poc temps d’execució, però més 

temps d’apuntalament. 

- Requereix espai i mitjans 

- Materials més cars que l’algeps. 

- Poc de temps d’execució i 

desapuntalament inmediat. 

- Ma d’obra especialitzada. 

Aïllament tèrmic. - Bon aïllant (λ=0,5-0,6 kcal/mh ºC). 

- Material higroscòpic. Actua com a 

regulador de la humitat. 

- Aïllament mitjanament bo (λ=1,1 

kcal/mh ºC). 

- Propietats similars a l’algeps. 

Comportament front al foc. - Excel·lent comportament. - Bon comportament. - Mal comportament. 
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8. Conclusions 

 

 Amb els resultats obtinguts a les proves realitzades i amb 

comparació amb la resta de sistemes que més s’utilitzen, es pot afirmar 

que aquest sistema de reforç de forjats compleix amb garanties les 

necessitats resistents, de confort i d’execució que s’exigeix en una 

intervenció d’aquest tipus. Cal destacar la perfecta convivència dels 

materials que s’utilitzen amb el tipus d’edificació on habitualment és 

realitza una intervenció d’aquest tipus. A més, la simbiosi canyes-algeps 

obri noves portes per a desenvolupar noves tècniques constructives degut 

al seu bon comportament.  
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