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Un taboleiro versátil
para os sistemas
EcoTimberCell
Contexto
Entre as accións do proxecto LIFE
EcoTimberCell destacan o estudo e
mellora do taboleiro hardboard de fibras de
madeira que asegure as maiores
prestacións
do
produto
final.
Co
desenvolvemento
deses
estudos
perséguese obter un taboleiro de fibras
adaptado aos sistemas estruturais
EcoTimberCell con calidades melloradas
de resistencia mecánica, á humidade e
reacción ao lume e que sexa o máis
ecolóxico posible.

Todos estes resultados pódense consultar
de forma detallada no documento Tablero
Mejorado para Sistemas EcoTimberCell,
dispoñible para a súa descarga na páxina
web do proxecto:
https://www.life-ecotimbercell.eu/tableromejorado-para-sistemas-ecotimbercell-catalogo

O taboleiro
Tablex e Natural Fiber Board, taboleiros de
fibra de madeira sen axentes artificiais de
unión. Esta é a marca comercial de
taboleiros de fibra de madeira de alta
densidade que fabrica Betanzos HB, a
partir de restos de madeira procedente de
plantacións de proximidade e xestionadas
de maneira sostible, como acreditan os
seus certificados do Consello de
Administración Forestal (FSC®) e do
Programa para o Recoñecemento de
Certificación Forestal (PEFC).
O taboleiro de fibras de madeira de alta
densidade é producido de maneira
sostible
a
partir
de
madeira
e
subproductos
da
industria
forestal
certificados, con enerxía renovable,
obténdose un produto con excelentes
propiedades de resistencia e durabilidade,
que ademais de natural, é reciclable e
biodegradable, polo que é un material con
multitude de aplicacións.

1

life-ecotimbercell.eu

Para o coñecemento do taboleiro en
profundidade é necesario realizar unha
completa campaña de caracterización
que inclúe ensaios para a determinación
das propiedades físicas e mecánicas:
- Condutividade térmica,
- Humidade,
- Densidade,
- Permeabilidade ao vapor de auga.
- Características mecánicas
(resistencia e rixidez a flexión,
tracción, cortante y compresión).
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termoplásticas da lignina como adhesivo
natural.
Produto sostible
O proceso de fabricación do taboleiro de
fibras duro caracterízase por non utilizar
adhesivos artificiais para enlazar as fibras
de madeira, utilizando auga como vehículo
transportador das fibras. O produto final
presenta unha cor marrón escura orixinado
durante a polimerización das ligninas e os
azucres a altas temperaturas, así como
unhas marcas características nunha das
súas caras por descansar sobre unha malla
metálica durante o prensado.
Tablex é 'pura madeira', xa que está
fabricado a partir de madeira e auga,
aproveitando
as
propiedades

É un biomaterial que actúa como almacén
de CO2 desde a súa etapa previa como
árbore ata o final do seu ciclo de vida. O
CO2 atrapado durante o crecemento da
árbore segue almacenado durante todo o
tempo de utilización do produto.
Ademais, contribúe á economía circular
pois emprega restos de madeira que desta
forma aprovéitanse para produtos que
almacenan Carbono a longo prazo,
xogando un papel na acción fronte ao
Cambio Climático.

Responsable con el medio
ambiente

Múltiples usos
life-ecotimbercell.eu

Reciclaxe
Promove a
Economía circular
Adhesiva natural

Propiedades físicas
do taboleiro
Condutividade térmica
Co obxectivo de determinar a resistencia
térmica do taboleiro, realizouse unha
primeira campaña de ensaios de
condutividade térmica de acordo ao
establecido na Norma UNE-EN 12664.
“Materiais de construción. Determinación
da resistencia térmica polo método da
placa quente gardada e o método do
medidor do fluxo de calor.”

Almacén de CO2

Dos ensaios realizados concluíuse que a
condutividade térmica (λ), que mide a
capacidade de transmisión de calor a
través do material, ten como valor medio
0,371 (W/ mk).
Humidade
Sometendo o taboleiro Tablex a un
acondicionamento
mediante
cámara
climática a 20º C de temperatura e 65% de
humidade relativa, determinouse que a
humidade de equilibrio do taboleiro está
en torno ao 6%.
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Densidade
Segundo especifícase na Norma Europea
EN 325 calculouse a densidade do
taboleiro Tablex a partir das probetas sen
defecto extraídas posteriormente ao ensaio
mecánico. A densidade obtense das
probetas extraídas do taboleiro ao dividir o
peso de cada unha das mostras polo
volume
da
mesma.

Evolución da densidade (kg/ m3) co espesor do taboleiro
(mm).

Permeabilidade ao vapor de auga

Propiedades
mecánicas do
taboleiro
Plan de ensaios
Para a caracterización do taboleiro de
Betanzos HB, realízanse varios ensaios a
cada
un
dos
taboleiros
Tablex
seleccionados co fin de obter as
propiedades principais que definan o
comportamento do taboleiro, tomando
como base a norma UNE- EN 789. No
marco do proxecto LIFE EcoTimberCell
analízase o taboleiro de espesor 5.4 mm
para a súa aplicación posterior formando a
alma da célula estrutural.
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A
determinación
das
prestacións
higrométricas dos taboleiros Tablex
baséase nas indicacións da norma UNE-EN
ISO 12572 “Prestacións higrotérmicas dos
produtos e materiais para edificios.

Determinación das propiedades de
transmisión de vapor de auga”.
Na seguinte táboa móstranse os factores
de resistencia ao vapor de auga
expresados na Norma Europea EN 12524 de
distintos taboleiros de madeira, estes
valores permiten realizar unha comparativa
cos resultados obtidos nesta primeira
campaña de ensaios para o Taboleiro
Tablex.

Factor de resistencia ao vapor de auga (µ)
Espesor

Copa Seca

Copa Húmida

Tablex (2 mm)

74
80

59
57

Tablex (5 mm)

Tracción

Flexión de canto

Compresión no plano

Cortante de rodadura

Cortante de cizalladura

Cortante de rodadura

Compresión perpendicular
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Resultados de Ensaio
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
Lonxitudinal

ft,l,k

23.7

N/mm2

Perpendicular

ft,t,k

18.7

N/mm2

Lonxitudinal

fc,l,k

25.4

N/mm2

Perpendicular

fc,t,k

18.8

N/mm2

Lonxitudinal

fm,k

33.5

N/mm2

Cortante, no groso

f v,k

11.1

N/mm2

Cortante, no plano

f r,k

2.0

N/mm2

Compresión perpendicular ao plano

fc,90,k

-

N/mm2

Lonxitudinal

Et,l

5181

N/mm2

Perpendicular

Et,p

4900

N/mm2

Lonxitudinal

Ec,l

5317

N/mm2

Perpendicular

Ec,p

4116

N/mm2

Lonxitudinal

Em

5816

N/mm2

Cortante, no groso

Gv

1876

N/mm2

Cortante, no plano

Gr

403

N/mm2

Ec,90

509

N/mm2

Tracción

Compresión no plano do taboleiro
Flexión de canto

RIGIDEZ

Compresión no plano do taboleiro
Flexión de canto*

Compresión
plano**

perpendicular

ao
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Tracción
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Métodos non
destrutivos como
ferramenta de
avaliación
Os ensaios non destrutivos son calquera
tipo de proba practicada a un material que
non afecte de forma permanente ás súas
propiedades físicas químicas, mecánicas
ou dimensionales. Estes son empregados
para a caracterización de materiais como a
madeira e os seus derivados, permitindo
obter
propiedades
mecánicas
dos
materiais con gran eficiencia e baixo custo
sen perder a precisión nos resultados.

propiedades
destrutivos.

mediante

métodos

non

A aplicación de ultrasóns supón unha
ferramenta de innovación e mellora da
calidade na liña de produción de taboleiros,
xa que proporciona un coñecemento moito
máis amplo das propiedades mecánicas do
taboleiro e as súas prestacións sen
necesidade de sometelo a ensaios
destrutivos.

Malla de puntos realizada sobre o taboleiro para a
medición transversal, lonxitudinal e no groso do taboleiro.
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Nos ensaios realizados ao taboleiro de
Betanzos HB de 5,4 mm empregouse o
equipo USlab como método de ultrasóns.

2800

A medición directa con este equipo é o
tempo [en μs] que tarda a onda acústica en
percorrer a probeta, os resultados de
velocidade obtidos pódense relacionar coa
densidade do taboleiro para obter o
coeficiente de rixidez, tamén coñecido
como módulo de elasticidade dinámico.
Os resultados dos ensaios realizados han
verificado a boa correlación entre os datos
obtidos mediante métodos de ultrasóns e
os resultados da realización de ensaios
mecánicos, permitindo estimar a calidade
do taboleiro e as súas correspondentes

Velocidade de onda

2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2500

3000

3500

4000

4500

Distancia desde o borde do taboleiro (mm)
Rexistro de velocidade de transmisión de onda ultrasónica
segundo os puntos de medición no taboleiro. En verde,
zonas que presentan maior velocidade na dirección
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Noticias
LIFE EcoTimberCell nas I Xornadas
Internacionais Madeira 2020
[07/02/2020]
Durante os días 7 e 8 de febreiro
celebráronse as I Xornadas Internacionais
Madeira 2020 co lema Tecnoloxía –
Proxecto, na Coruña, na sede do CESUGA,
con 3 sesións que vinculan a madeira ao
territorio, á arquitectura e ao moble.

Estreamos nova web do proxecto LIFE
EcoTimberCell
[01/03/2020]
O proxecto LIFE EcoTimberCell publica a
súa nova web para incorporar os novos
contidos e avances en 4 idiomas, castelán,
catalán, galego e inglés.

O proxecto LIFE EcoTimberCell estivo
presente na segunda sesión de Madeira e
Arquitectura, o 7 de febreiro, a través de
Manuel Guaita como relator, co relatorio
titulado Desenvolvemento de novos
produtos para unha bioeconomía galega
de construción.
Inclúese a nova imaxe do proxecto e un
novo apartado para o establecemento de
redes con outros proxectos e entidades.
Tamén incluímos espazo para a futura
spinoff da Universidade de Santiago de
Compostela, TimberSoul, e a zona de
recursos
para
poder
acceder
á
documentación xerada no proxecto que
nos próximos meses irase actualizando con
publicacións relevantes.

Accede aos vídeos asociados a LIFE
EcoTimberCell
[08/05/2020]
Desde a sección de recursos da web do
proxecto LIFE EcoTimberCell pódese
acceder a vídeos asociados a este proxecto
LIFE. No futuro iranse incluíndo novos
vídeos de produción propia no que se
achegue máis información sobre o
proxecto e o seu alcance.
Actualmente pódense
seguintes vídeos:

consultar

os
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Estas xornadas centráronse na Innovación
Tecnolóxica e na súa relación co Proxecto,
entendendo este como unha procura
racional
de
solucións
intelixentes,
coherentes, lóxicas, poñendo en valor
cuestiones de carácter biolóxico, ecolóxico
e antropolóxico, como garantía dunha
habitar máis sostible.
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-

A
participación
de
LIFE
EcoTimberCell en LIGNOMAD19, o
Congreso sobre Construción con
Madeira
e
outros
materiais
lignocelulósicos.

-

A entrega de premios Idea Lugo á
innovación e o emprendemento, no
que
LIFE
EcoTimberCell
foi
galardoado.

-

O vídeo elaborado por FEARMAGA
coa colaboración da Axencia XERA
dentro da temática Perspectivas da
Bioeconomía, no que falamos da
Madeira mínima en edificacións.

Desde LIFE EcoTimberCell traballamos en
promover
os
valiosos
Servizos
Ecosistémicos que nos achegan os
bosques, a través da promoción da
xestión forestal sostible, garantida polos
dous principais selos de certificación

e Programme for the endorsement of
forest certification schemes (PEFC).
Os Servizos Ecosistémicos pódense
definir como todos aqueles beneficios
que a sociedade obtén dos ecosistemas;
un concepto cada vez máis aplicado á
conservación do medio ambiente, o
benestar humano e a implicación das
intervencións humanas no medio natural.
Algúns dos ecoservicios máis relevantes
proporcionados polos bosques son a súa
función como reguladores do clima,
pragas e enfermidades, sumidoiro de
carbono, ciclo de nutrientes, e a provisión
de
madeira
e
conservación
da
biodiversidade, ademais de beneficios
recreativos, culturais e espirituais.
Queremos poñer en valor os beneficios
que nos proporcionan os sistemas
forestais produtivos. Por iso, estamos a
avaliar os Servizos Ecosistémicos que nos
achegan. Con este obxectivo, deseñamos
unha enquisa. Coñecer a percepción que
teñen sobre estes servizos os actores
implicados é clave para enriquecer o
resultado final desta avaliación.
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Axúdanos a valorar os múltiples
beneficios
dos
sistemas
forestais.
Participa na nosa enquisa
[24/06/2020]
En LIFE EcoTimbrerCell, unha da nosa
finalidade é reducir o consumo enerxético
na
construción
a
través
do
desenvolvemento
de
produtos
construtivos de madeira local procedentes
de xestión forestal sostible. Desta forma,
impúlsase un cambio no modelo
construtivo convencional de alta pegada
de CO2, á vez que se fomenta un mellor uso
da terra.

forestal empregados en España: Forest
Stewardship Council (FSC)
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Se es propietario forestal, traballas na
administración pública, sector forestal,
estudos
de
arquitectura,
centros
tecnolóxicos de investigación, sector da
construción ou axencias inmobiliarias, ou
estás a pensar en adquirir unha vivenda
sostible, e queres colaborar na mellora
dos resultados obtidos pica no seguinte
vínculo
(https://forms.gle/U6YvuJuvS4K5ZYEu5)
.
O
equipo
LIFE
EcoTimberCell
agradéceche
enormemente
a
túa
colaboración, a túa visión é moi importante
para nós e cumprimentar esta enquisa só
che ocupará uns minutos.
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Os resultados obtidos integraranse na
Avaliación dos Servizos Ecosistémicos,
que publicaremos como parte das
conclusións do proxecto na web LIFE
EcoTimberCell.
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