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Ara és la nostra

- Panell laminat encreuat

• Làmines de fusta classificades estructuralment

• Les làmines formen diferents capes que s’encolen per la cara, de manera
que les capes contigües són perpendiculars entre sí.

• Nombre imparell de capes (3, 5, 7)

• Elements estructurals de grans dimensions

• Estabilitat dimensional millorada als canvis d’humitat

• Propietats altes de resistència i rigidesa dins i fora del pla

1. Introducció CLT
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• Espècies més utilitzades Picea abies i Pinus sylvestris

• A nivell estatal Pinus uncinata (Fustes Sebastia), Pinus

radiata (EGOIN, XILONOR) i Pinus pinaster (XILONOR)

1. Introducció CLT
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- Creixement de la seva demanda a nivell mundial

1. Introducció CLT

Volum en m3 de fabricació de fusta laminada encreuada (CLT) a Europa (Font: Antonio Sandoli)
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• Permet la construcció en alçada amb fusta

• La prefabricació i la construcció en sec guanyen competitivitat

• L’economia circular afavoreix als materials sostenibles i renovables com la fusta

1. Introducció CLT

Torre Mjøs 85,4 metres d’alçada. Noruega Edifici HoHo 84 metres d’alçada. Àustria
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- Fabricació:

- ETE de cada fabricant elaborat segons el DEE
“solid wood slab element to be use as a structural
element in buildings”

- UNE-EN 16351:2021 “Estructuras de madera.
Madera contralaminada. Requisitos”

- Marcatge CE:

- ETE de cada fabricant elaborat segons el DEE
“solid wood slab element to be use as a structural
element in buildings”

2. Normativa CLT
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- Pinus nigra (Pinassa)

- La pinassa és la quarta espècie més abundant a 
Catalunya (140.627 ha)

- La fusta s’utilitza per fusteria, ebenisteria, construcció i 
llenya

- Pinus sylvestris (Pi roig)

- La pineda de pi roig és el segon tipus de bosc amb un 
major nombre d’hectàrees a Catalunya (219.754 ha)

- La fusta s’utilitza per fusteria, ebenisteria, construcció i 
llenya.

3. Espècies de fusta mediterrànies
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- Pinus halepensis (Pi blanc)

- El pi amb una major nombre d'hectàrees a Catalunya
239.000 ha

- La fusta s’utilitza per embalatge, trituració i llenya

- Castanea sativa (Castanyer)

- En total s’estima que el castanyer està present a Catalunya
en 27.800 ha

- Es una de les frondoses més apreciades

- La fusta s’utilitza per mobiliari exterior, construcció, xapa i
fusteria

3. Espècies de fusta mediterrànies
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- Propietats mecàniques de les espècies de fusta:

- Classificació visual (ME1, ME2, MEG) o mecànica

- Assaigs MOR, MOE, densitat

- Assignació de la classe resistent

3. Espècies de fusta mediterrànies
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3. Espècies de fusta mediterrànies

- Classes resistents segons la norma UNE EN 338



Ara és la nostra

- Propietats mecàniques de Pinus sylvestris i Pinus nigra

- Caracterització estructural realitzada a nivell espanyol

- Classe resistent introduïda en la normativa vigent

- Pinus sylvestris:

- ME1: C27

- ME2: C18

- MEG: C22

3. Espècies de fusta mediterrànies

-Pinus nigra:

-ME1: C30

-ME2: C18

-MEG: C22
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- Propietats mecàniques de Pinus halepensis i Castanea sativa

- Caracterització estructural realitzada a l’INCAFUST

- Classe resistent no està introduïda en la normativa vigent UNE EN 1912

- Pel castanyer s’han inclòs les propietats resistents a la norma UNE 
56546 de classificació visual de fusta de frondoses

- Pinus halepensis:

- ME1: C30

- ME2: C24

- MEG: C30

3. Espècies de fusta mediterrànies

- Castanea sativa:

-MOR: 28,1 N/mm2

-MOE: 12.290 N/mm2

-Densitat: 582 kg/m3
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Analitzar la viabilitat de desenvolupar fusta laminada encreuada 
amb fusta d'espècies mediterrànies

4. Treball experimental
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- Prototips CLT:

• Làmines seques de fusta de 25×100×300 mm

• Adhesiu estructural de melamina-urea-formaldehid bicomponent (MUF)

• Panells CLT de 3, 5 y 7 capes 

• Dimensions dels panells CLT 300×300 mm 

4. Treball experimental
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- Fabricació dels panells CLT:

• Procés d’encolat sota condicions controlades de 20ºC i 65%. 

• Fusta: contingut d’humitat 10%-12% i temperatura de 24ºC.

• Proporció adhesiu i enduridor: 100:30

• Dosificació: 450 g/m2

• Pressió d’encolat: 0,8 N/mm2 durant 4 hores

4. Treball experimental
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- Provetes obtingudes dels prototips de CLT:

- 12 provetes per l’assaig de delaminació (4 
provetes de cada panel)

- 30 provetes per l’assaig d’esforç tallant per línia 
de cola (10 provetes de cada panel)

4. Treball experimental
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- Assaig de delaminació de les línies d’adhesiu entre capes:

• Originar tensions internes en la fusta mitjançant un gradient en el seu 

contingut d’humitat

• Provetes de 100x100 mm. Segons norma UNE EN 16351

• Delamtot = 100·
ltot,delam

ltot,líneacola
(%) 

• Delammáx = 100·
lmáx,delam
ltot,líneacola

(%)

5. Assaigs de qualitat d’encolat
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- Assaig de delaminació de les línies d’adhesiu entre capes:

5. Assaigs de qualitat d’encolat

Delaminacions Delaminacions excessives
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- Assaig de resistència a l’esforç tallant per línia de cola entre capes:
• Carga constant de 25,5 kg/s

• Provetes amb una superfície de tallant de 40×40 mm

• Resistència a tallant = F / A· k

• (F: càrrega de trencament; A: àrea de tallant; k=0,78+0,0044·t)

5. Assaigs de qualitat d’encolat
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- Assaig de resistència a l’esforç tallant per línia de cola entre capes:

5. Assaigs de qualitat d’encolat

Trencament 100% fusta Trencament 90% fustaTrencament a tallant
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- Delaminació:
• Delamtot ≤ 10% 

• Delammax ≤ 40%

6. Resultats

Espècie Nº assaigs Mitjana (%)

Delaminació total

Pi roig 8 1,98

Pinassa 8 4,78

Pi blanc 12 4,82

Pi roig-Pinassa 8 6,41

Castanyer 8 1,86

Delaminació màxima

Pi roig 8 5,45

Pinassa 8 11,70

Pi blanc 12 14,25

Pi roig-Pinassa 8 14,71

Castanyer 8 4,75
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- Delaminació:
• Trencament per fustatot ≥ 70%

• Trencament per fustamax ≥ 50%

6. Resultats

Espècie Nº assaigs Mitjana (%)

Trencament per fusta 
total

Pi roig 8 89,53

Pinassa 8 88,59

Pi blanc 12 86,39

Pi roig-Pinassa 8 85,94

Castanyer 8 97,03

Trencament per fusta 
màxima

Pi roig 8 78,75

Pinassa 8 80,63

Pi blanc 12 70,42

Pi roig-Pinassa 8 69,38

Castanyer 8 93,13
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- Resistència a esforç tallant:
• Valor característic d’esforç tallant > 1,25 N/mm2

6. Resultats

Espècie Nº assaigs Mitjana 
(N/mm2)

Valor característico fv,k

(N/mm2)

Pi roig 60 4,36 2,59

Pinassa 60 4,52 2,59

Pi blanc 119 4,63 2,63

Pi roig-Pinassa 60 4,53 2,39

Castanyer 54 5,27 3,63
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- La fusta de les espècies mediterrànies utilitzades presenten una
encolabilitat homologable a la de l’avet i la pícea, les fustes
freqüentment emprades per la indústria.

- Futures línies d’actuació:
• Optimitzar l’encolat d’aquestes espècies (dosificació, pressió, temps de

premsat, ....)

• Valorar la viabilitat econòmica de la producció de CLT amb aquestes espècies

7. Conclusions
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