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DB SI-6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

06 Annex E, fusta. Mètode secció reduïda

1 - Secció reduïda de la fusta

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Velocitat de 
carbonització 
nominal de càlcul

Velocitat de carbonització nominal de càlcul per fusta sense protecció:
Es considera constant durant tot el temps d'exposició al foc. Valor βn:
 

Velocitat de carbonització nominal de càlcul per fusta amb protecció:
L'inici de la carbonització de l'element es produeix per la fallada de la 
protecció: Es consideren les fases següents:

 

Per elements protegits amb mantes de llana de roca amb un gruix ≥20 
mm i densitat ≥26 kg/m³ que es mantinguin amb cohesió fins a 1.000 ºC, 
es pren el valor de k2 de la taula E.2.       K2=

Factor de correcció k2 = 1-0,018hp (hp = gruix en mil·límetres de la capa 
de guix), per:     Element protegit amb una única capa de plaques de guix 
de tipus F;     Element amb protecció compostes per capes de guix, 
sempre que la exterior sigui de tipus F i la interior de tipus A o H.

Inici de 
carbonització

Els temps per al qual es produeix l'inici de la carbonització tch de 
l'element, o temps per al que es produeix la fallada del revestiment de 
protecció contra el foc o altres materials així com les velocitats de 
carbonització en les diferents fases, es consideren dels:      valors 
indicats al DB;     Valors que es disposa d'informació suficient;     Es 
determinen experimentalment.
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DB SI-6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

06 Annex E, estructura de fusta. Mètode secció reduïda

1 - Secció reduïda de la fusta

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Inici de 
carbonització

Es té en compte l'efecte de les juntes del revestiment amb espais no 
reblits més grans de 2 mm, al començament de la carbonització i, quan 
escaigui, en la velocitat de carbonització abans de la fallada de la 
protecció.

Inici de carbonització en el cas de revestiments de protecció consistents 
en una o diverses capes de taulers derivats de la fusta o taulers de fusta 
massissa:

 

Inici de carbonització dels elements de l'entramat, en el cas de murs o 
forjats formats per taulers units a un entramat de fusta:

 

Inici de carbonització dels elements protegits mitjançant mantes de llana 
de roca, que compleixen un gruix ≥20 mm. i una densitat ≥26 kg/m³ que 
es mantenen amb cohesió fins a 1000ºC :

 

Inici de carbonització dels elements protegits mitjançant una capa de 
panells de guix de tipus A, F o H, situats lluny de juntes entre panells, o 
en les rodalies de juntes segellades o amb obertures menors de 2 mm:
tch = 2,8hp-14 =
Per elements protegits a prop de juntes sense segellar, de gruix>2 mm:
tch = 2,8hp-23 =
Revestiments compostos per dues capes de panells de guix, es fan 
servir les expressions anteriors perquè les dues capes romanen unides i 
la seva fallada es produeix de manera simultània. La proximitat a les 
juntes entre panells s'avalua en la capa exterior.

Temps de fallada 
de revestiments de 
protecció

Per revestiments de protecció contra el foc mitjançant taulers derivats de 
la fusta i taulers de fusta massissa o plaques de guix de tipus A o H, es 
considera com a temps de fallada del revestiment, tf, el temps per al qual 
es produeix l'inici de la carbonització de l'element protegit, tch.
El temps de fallada per degradació mecànica del material dels panells de 
guix de tipus F es determina mitjançant assajos (proporcionats pel 
fabricant).

Temps de fallada 
de revestiments de 
protecció:

Per a evitar la fallada per insuficient longitud de penetració dels elements 
de fixació en la zona no carbonizada, la, aquesta longitud és ≥10 mm.
Longitud requerida de l'element de fixació:
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DB SI-6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

06 Annex E, estructura de fusta. Mètode secció reduïda

1 - Secció reduïda de la fusta

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Profunditat 
carbonitzada

 

Secció reduïda  

2 - Comprovació de la capacitat portant dels elements estructurals

Aplicable

si     no  Paràmetre normatiu       Element si     no

Compleix

Resistència i 
paràmetres de 
càlcul de la rigidesa

La resistència de càlcul i els paràmetres de càlcul de la rigidesa es 
consideren constants durant l'incendi, prenent com a tals els valors 
característics multiplicats pel següent factor kfi :

El factor de modificació Kmod en situació d'incendi es pren igual a 1.

Hipòtesis del 
Mètode

S'analitzen els elements estructurals individualment.
Condicions de contorn i suport, per a l'element estructural, es 
corresponen amb les adoptades per a temperatura normal.
No és necessari considerar les dilatacions tèrmiques en els elements de 
fusta, encara que sí que cal considerar-ho en altres materials.
Pot menysprear-se la compressió perpendicular a la fibra.
Seccions rectangulars i circulars massisses: Es pot menysprear el tallant.

Bigues     Si es pot produir la fallada de la travada lateral de la biga durant el 
temps requerit d'exposició al foc: Es considera als efectes de càlcul la 
possibilitat de bolcada lateral de la biga sense travada.
    En bigues amb entalladures: Es verifica que la secció residual prop de 
l’entalladura és ≥60% de la secció requerida en condicions de càlcul a la 
temperatura normal.

Suports     Si es pot produir la fallada de la travada del suport durant el temps 
requerit d'exposició al foc: Es considera als efectes de vinclament el 
suport sense travades.
    En estructures travades i si el sector d'incendi no abraça més d'una 
planta, es pot prendre com a longitud de vinclament la meitat de l'altura 
entre plantes intermèdies, o el 0,7 de l'altura de l'última planta.

Elements 
compostos amb 
unions mecàniques

    En elements compostos amb unions mecàniques, es té en compte la 
reducció del mòdul de lliscament en la situació d'incendi.
Mòdul de lliscament Kfi per a la situació d'incendi:
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