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RESUM 

Aquest volum conté els annexos A, B, C, D i E. 

L’annex A mostra la sol·licitud de patent que descriu un nou sistema de connexió entre xapa 

d’acer i formigó per a les lloses mixtes. El contingut d’aquest document és el que ha motivat 

l’elaboració del present projecte i el que el condiciona amb més rellevància.  

L’annex B conté el desglossament del cost d’execució dels forjats analitzats en la memòria, 

tant aquells que es comercialitzen com els que s’han dissenyat expressament. 

L’annex C descriu el procediment seguit per elaborar l’eina de càlcul que permet determinar, 

en funció de la seva geometria, les propietats i les prestacions dels forjats dissenyat i trobar 

la forma òptima en funció d’un objectiu concret i d’un conjunt de restriccions. 

L’annex D mostra els estats de càrregues per als forjats dissenyats, en funció del nombre de 

vanos, considerats a l’hora de dur a terme els càlculs i les comprovacions pertinents. 

L’annex E mostra els càlculs efectuats per determinar el disseny òptim, tant per al primer 

objectiu definit en el projecte com per al segon, de la proposta coneguda amb el nom de  

perfil trapezoïdal simple i els resultats obtinguts. 
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Sistema para la conexión entre chapa de acero y hormi-
gón.
Las estructuras mixtas hormigón-chapa de acero, des-
arrollan habitualmente el fallo por separación o desliza-
miento entre ambos materiales, por ejemplo, el fallo por
deslizamiento longitudinal en las losas mixtas (forjados
colaborantes). La presente invención consiste en una cha-
pa de acero en la que se genera una serie repetida de
pequeños y numerosos salientes abruptos producidos por
rotura local de la propia chapa. Los salientes están orien-
tados hacia el lado de la chapa que va a estar en contacto
con el hormigón, de forma que, al verterse el hormigón so-
bre la chapa, dichos salientes quedan embebidos en él y
resisten los esfuerzos rasantes habituales en las estruc-
turas mixtas.
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DESCRIPCIÓN

Sistema para la conexión entre chapa de acero y hormigón.

Sector de la técnica

La invención se ubica en el sector de la construcción, en particular en la construcción de estructuras de hormigón
y estructuras mixtas acero-hormigón.

Estado de la técnica

El fallo resistente de los elementos estructurales mixtos acero-hormigón, como son por ejemplo las losas mixtas, se
produce generalmente por el deslizamiento o separación entre la chapa de acero y el hormigón. La dificultad de diseño
de chapas para losas mixtas reside en asegurar su comportamiento efectivamente mixto; es decir, en diseñar sistemas
de retención que consigan una elevada resistencia a la separación y deslizamiento relativo entre acero y hormigón.

Los actuales diseños de chapas, como por ejemplo el recogido en la patente WO09321405, o la FR2807081,
entre muchas otras, incorporan un patrón de embuticiones que se repiten a lo largo de toda la longitud de la chapa.
Su función es dificultar el deslizamiento longitudinal análogamente al corrugado de las barras para el armado del
hormigón, aunque sus mecanismos resistentes son completamente distintos. En las losas mixtas, el efecto de cuña de
las embuticiones transforma el deslizamiento entre chapa de acero y hormigón en esfuerzos perpendiculares a la chapa
que provocan su flexión transversal, la separación y deslizamiento entre ambos materiales y, en la mayoría de casos,
la desconexión total.

El ángulo de conformado que define los nervios de la losa, la posición de las embuticiones, su profundidad, longi-
tud, etc., son algunos de los parámetros importantes de diseño, ya que de ellos depende la resistencia al deslizamiento.
El proceso de diseño y optimización de esta geometría, y también la comprobación de su eficacia, se realiza actual-
mente de forma completamente empírica. También los métodos de cálculo adoptados por las normativas de todo el
mundo para el cálculo de losas mixtas, están basados en parámetros experimentales, obtenidos del ensayo de modelos
estándar reducidos. Estos ensayos intentan reproducir, con mayor o menor fidelidad, el fallo por deslizamiento entre
acero y hormigón.

La tesis doctoral “Estudio Numérico y Experimental de la Interacción entre la Chapa de Acero y el Hormigón para
la Mejora Resistente de las Losas Mixtas frente al Deslizamiento Longitudinal” elaborada por Miquel Ferrer Ballester
y leída el día 8 de marzo de 2006 en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) resume el estado del arte hasta la
fecha y se enmarca en una línea de investigación destinada a mejorar la conexión entre el acero y el hormigón de los
actuales sistemas e idear conceptos innovadores que puedan significar la conexión total sin deslizamiento.

Dentro de esa línea de investigación desarrollada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barce-
lona (UPC), se ha desarrollado la presente invención, basada en generación de pequeñas y numerosas roturas en forma
de corona en la chapa, destinadas a absorber el esfuerzo rasante longitudinal de forma aproximada a como lo haría el
fenómeno de la fricción, que mejora substancialmente el problema de conexión entre la chapa de acero y el hormigón,
tanto en el caso de las losas mixtas, como en otras aplicaciones.

Las patentes ES428827, US4106249, US4251970, DE2159959 y DE2325281 incorporan sistemas de retención
basados también en la ruptura de la chapa, pero las roturas diseñadas presentan alguno o varios de los siguientes
inconvenientes, a los que sí da solución conjunta la presente invención:

- dimensión considerable que concentra excesivamente el esfuerzo rasante a transmitir

- geometría de carácter cortante que rompe fácilmente el hormigón

- geometría con efecto cuña que tiende a separar hormigón y acero

- ausencia de resistencia a la separación entre ambos materiales

- geometría poco eficaz por ser demasiado flexible, o por facilitar el desgarro de la chapa

- asimetría de comportamiento dependiendo de la dirección y/o sentido del deslizamiento.

Descripción detallada de la invención

La presente invención se refiere a la conexión entre chapa de acero (fig. 1-1a, 4-4a, 5-5a, 6-6a, 6-6d, 7-7a, 7-7c) y
hormigón (fig. 4-4b, 5-5b, 6-6b, 6-6c, 7-7b) mediante la generación de una serie de pequeños salientes abruptos en la
chapa de acero producidos por la rotura local de la misma (fig. 1-1b), orientados hacia el lado de la chapa que vaya
a estar en contacto con el hormigón (hacia ambos lados alternadamente si es necesario, fig. 3-3a, 3-3b, 6-6a) de tal
manera que al verter el hormigón fresco, los salientes quedan embebidos en él (el sentido hacia donde se orientan los
salientes se ha indicado con flechas en las figuras 3, 4 y 5).
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Al fraguar el hormigón, estas pequeñas roturas embebidas en él tienen la función de resistir los esfuerzos rasantes
o de separación que se generen entre ambos materiales cuando el elemento mixto acero-hormigón se somete a carga.

Las roturas tienen forma de pequeñas coronas de 3 (fig. 2-2a), 4 (fig. 2-2b) ó más puntas y pueden obtenerse
mediante punzonado. El número de puntas y forma de la corona dependerá de la forma de la sección transversal del
punzón (triangular, 3 puntas; cuadrado, 4 puntas; estrella; etc.).

Las dimensiones de la rotura generada (fig. 1-1d y fig. 1-1e) serán las resultantes del propio proceso de punzonado,
que dependerán del espesor de la chapa y de las dimensiones y forma del punzón.

Los salientes abruptos causados por las roturas deben cumplir la función de distribuir los esfuerzos rasantes me-
diante un mecanismo parecido al de la fricción, esto sería, de forma continua; por lo que parte de la eficacia de la
invención reside en que las roturas deben ser pequeñas, numerosas y uniformemente distribuidas para no concentrar
excesivamente los esfuerzos rasantes en puntos concretos. Se evita así tanto la rotura local del hormigón como la
deformación excesiva de los salientes de chapa propios de las roturas.

La eficacia de este sistema de conexión reside también, por otro lado, en que el punzonado debe ser completo. Es
decir, el punzón debe atravesar completamente la chapa hasta que la rotura quede lo más abierta posible, puesto que
roturas incompletas o de dimensión diametral muy pequeña (por ejemplo, inferior al espesor de la chapa), provocarían
formas cónicas con el correspondiente efecto cuña que tendería a separar acero y hormigón al actuar el esfuerzo rasan-
te, perdiéndose así la eficacia del sistema. El sistema así diseñado presenta, además, resistencia activa a la separación,
puesto que los salientes de las coronas resultantes del punzonado llegan a abrirse lo suficiente como para superar la
verticalidad.

Por otro lado, la eficacia del sistema disminuye a medida que aumenta la dimensión de las roturas (fig. 1-1d), ya
que a mayor longitud de los salientes, mayor es su flexibilidad y facilidad de desgarro y, por tanto, menor la resistencia
general del sistema.

Así, la dimensión diametral de la rotura (fig. 1-1e) debe ser lo más pequeña posible, para obtener la mayor rigidez
posible de los salientes, y lo suficientemente grande como para obtener salientes verticales. Por ejemplo, se han
mostrado eficaces roturas con punzón cuadrado de 4 mm de lado (4 ·

√
2 mm de dimensión diametral) en chapa de

1 mm de espesor. Como referencia, se establece un valor no inferior al espesor de la chapa y no superior a 20 veces
dicho espesor.

La separación entre centros de las coronas (fig. 1-1c) debe garantizar la continuidad de la chapa, y la densidad de
distribución mínima necesaria (número mínimo de coronas por unidad de superficie) dependerá de la intensidad del
esfuerzo rasante a trasmitir en cada aplicación particular.

La presente invención aporta una muy elevada eficacia en la transmisión de esfuerzos rasantes entre el acero y
el hormigón dada la simultaneidad de las siguientes ventajas: transmisión muy distribuida de los esfuerzos rasantes,
ausencia de elementos de geometría cortante que rompa fácilmente el hormigón, simetría de comportamiento en
relación a la dirección y sentido del esfuerzo rasante, no se produce desgarro en la chapa, no se generan esfuerzos que
separan acero y hormigón y presenta resistencia activa a dicha separación.

Listado de figuras

Figura 1. Ejemplo de salientes abruptos causados por punzonado de la chapa (caso de chapa plana y roturas en
forma de corona de 4 puntas).

Figura 2. Tipologías de rotura en forma de corona de 3 y 4 puntas.

Figura 3. Salientes por roturas en sentidos alternos.

Figura 4. Aplicación a perfiles conformados para pilares o vigas mixtas.

Figura 5. Aplicación a chapas perfiladas para losas mixtas.

Figura 6. Dispositivo auxiliar para el hormigonado de losas mixtas en dos fases.

Figura 7. Dispositivo auxiliar para la conexión entre el perfil metálico y el hormigón en vigas mixtas.

Modos de utilización de la invención

La presente invención se ilustra adicionalmente mediante los siguientes ejemplos, los cuales no pretenden ser
limitativos de su alcance.
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Ejemplo 1

En el caso de perfiles tubulares conformados en frío (fig. 4), puede usarse la presente invención para garantizar
la conexión del perfil metálico (fig. 4-4a) con el hormigón interior (fig. 4-4b) característico de un pilar mixto. Si el
punzonado se produce hacia el interior del tubo, antes o después del proceso de conformado del perfil, al hormigonarse
el interior del tubo, los salientes quedan embebidos en el hormigón fresco. Una vez fraguado el hormigón, garantizan
la conexión eficaz entre ambos materiales y su funcionamiento mixto.

Ejemplo 2

En el caso de las losas mixtas (forjados colaborantes, fig. 5), los salientes en la chapa (fig. 5-5a) se distribuyen en
las zonas más apropiadas, preferentemente los flancos laterales de los nervios, y de manera lo más regular posible,
para garantizar una conexión eficaz con el hormigón (fig. 5-5b). No se induce a la separación vertical entre ambos
materiales al no presentar la chapa las típicas embuticiones de los forjados colaborantes, causantes del efecto cuña
que los separa. Además, se mantendría notablemente la capacidad resistente a flexión de la chapa si no se perforan las
bandas planas superior e inferior.

En el caso de que las aberturas asociadas a las roturas de la chapa sean suficientemente abiertas, debe recubrirse la
superficie exterior mediante una capa sellante (pintura, impregnación, película plástica, vermiculita, etc.) que evite el
goteo de hormigón fresco durante el hormigonado.

Ejemplo 3

También se prevé la aplicación de la presente invención en la mejora de la adherencia entre distintas fases de
hormigonado (fig. 6). El dispositivo consiste en una chapa plana, ondulada, o de cualquier otro perfil (fig. 6-6a),
habiéndose practicado los salientes en sentidos alternos, es decir, hacia ambos lados (caras) de la chapa (ver fig.
3). Así, ubicando el dispositivo sobre la superficie libre de la primera fase de hormigonado, las coronas de rotura
orientadas hacia él actúan de anclaje, y las orientadas hacia el exterior actuarán de anclajes sobre la siguiente fase del
hormigonado, en el caso de dispositivos planos. En el caso de dispositivos nervados (fig. 6), una parte del dispositivo
queda embebido en el hormigón de la primera fase de hormigonado (fig. 6-6b) y la otra parte queda al aire a la espera
de quedar embebido en el hormigón de la siguiente fase (fig. 6-6c).

Ejemplo 4

Los ejemplos 2 y 3 pueden combinarse para el diseño de un dispositivo auxiliar que sirva de conexión en el
hormigonado de losas mixtas en dos fases, útil para reducir las cargas de la fase constructiva (fig. 6).

Para ello resulta interesante el diseño de un dispositivo constituido por una porción o banda de chapa no plana
(ondulada, nervada, etc., fig. 6-6a) de manera que parte del dispositivo queda sumergido en el hormigón fresco de
la primera fase (fig. 6-6b) apoyándose sobre los nervios de la chapa nervada de la losa mixta (fig. 6-6d), y la otra
parte queda al aire, por encima de la superficie libre del primer hormigonado. Así, se evita el hundimiento total de la
chapa en el hormigón fresco de la primera fase -que se daría probablemente si la chapa fuera plana- y se permite la
existencia de tramos elevados que quedarán embebidos en el hormigón de la segunda fase del hormigonado (fig. 6-
6c), garantizándose una conexión eficiente.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de conexión entre chapa de acero (fig. 1-1a) y hormigón, consistente en punzonar la chapa para generar
series repetidas de pequeñas roturas (fig. 1-1b), cuyos salientes abruptos estén orientados hacia el lado de la chapa
que vaya a estar contacto con el hormigón, de forma que queden embebidos en él después del hormigonado. Las
roturas tienen forma de corona, en configuración de 3 (fig. 2-2a), 4 (fig. 2-2b) ó más puntas, dependiendo de la forma
triangular, cuadrada o poligonal de la sección transversal del punzón, y su geometría y dimensiones son las propias
del proceso de punzonado. La dimensión diametral mayor de las roturas (fig. 1-1e) comprendida entre 1 y 20 veces el
grosor de la chapa.

2. Sistema de conexión descrito en la reivindicación 1, caracterizado en que los salientes se incorporan alternada-
mente hacia ambos lados de la chapa -siendo ésta plana, ondulada o de cualquier otro perfil- para anclarse al hormigón
presente en ambos lados de la misma (fig. 3-3a y fig. 3-3b).

3. Uso del nuevo sistema de conexión para conectar el acero y el hormigón cuando estos materiales constituyen
elementos estructurales mixtos en la construcción de edificios e infraestructuras.

4. Uso del sistema de conexión descrito en la reivindicación 3, donde la chapa de acero sufre un proceso de
conformado para constituir un elemento estructural, por ejemplo, un perfil tubular cerrado, para su uso como pilar
mixto o viga mixta, garantizándose la conexión eficaz entre el perfil metálico (fig. 4-4a) y el hormigón (fig. 4-4b).

5. Uso del sistema de conexión descrito en la reivindicación 3, donde la chapa de acero sufre un proceso de
conformado para constituir una chapa perfilada para losas mixtas, sea cual sea la forma del perfil (por ejemplo el
ilustrado en la figura 5), llamadas también forjados colaborantes, garantizándose la conexión eficaz entre la chapa
perfilada (fig. 5-5a) y el hormigón de las mismas (fig. 5-5b).

6. Uso del sistema de conexión descrito en la reivindicación 3, en un dispositivo de chapa ondulada (fig. 6-6a),
trapezoidal o de cualquier otro perfil no plano, destinado a anclar dos fases de hormigonado, de manera que la parte
inferior del perfil del dispositivo queda embebida en hormigón de la primera fase (fig. 6-6b) y la parte superior queda
descubierta a la espera del hormigón de la segunda fase, momento en el que quedará embebida en él (fig. 6-6c), por
ejemplo, en el caso de losas mixtas hormigonadas en dos fases ilustrado en la figura 6.

7. Uso del nuevo sistema de conexión descrito en la reivindicación 3, para la conexión entre el perfil metálico
(fig. 7-7a) y la masa de hormigón (fig. 7-7b) de una viga mixta embebida o descolgada (caso descolgada ilustrado
en la figura 7) mediante punzonado directo del perfil metálico o mediante un dispositivo de chapa plana, ondulada,
trapezoidal o de cualquier otro perfil (fig. 7-7c), adherida mediante soldadura u otros sistemas sobre la cara o las caras
del perfil metálico que vayan a estar en contacto con el hormigón, de forma que los salientes incorporados a la chapa
queden embebidos en él después del hormigonado.
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Resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado de EPOQUE;
AN DE-2325281-A, figuras.

A EP 0372980 A1 (LYSAGHT AUSTRALIA LTD) 13.06.1990 & Resumen de l 1,3,5
base de datos WPI. Recuperado de EPOQUE; AN 1990-180733, figuras.

A EP 0080088 A1 (FLOSBACH WERNER GMBH CO KG) 01.06.1983 & Resumen 1,3
de la base de datos WPI. Recuperado de EPOQUE; AN 1983-H5620K,
figuras.

A DE 2159959 A1 (SOWA WALTER DR ING) 14.06.1973 & Resumen de la 1,3,5
base de datos WPI. Recuperado de EPOQUE; AN 1975-E1297W, figuras.
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1. Documentos considerados:

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 EP 0080694 A1 08-06-1983

D02 US 4251970 A 24-02-1981

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

La presente invención describe un sistema de conexión entre chapa de acero y hormigón por medio de la realización repetida
de pequeñas roturas salientes y abruptas generadas por la rotura local de la chapa, en forma de corona de 3, 4 o más puntas,
orientadas hacia el lado en que la chapa está en contacto con el hormigón, pudiendo ser de diversas formas, pero siempre
generando aristas, de dimensión diametral máxima de 1 a 20 veces el espesor de la chapa y pudiendo estar ubicadas hacia
ambos lados de la chapa. Se usa como sistema de conexión entre acero-hormigón cuando dichos materiales constituyen
elementos estructurales mixtos en la construcción de edificios e infraestructuras pudiendo ser muy variados como el poder
aplicarlo a losas mixtas, pilar o viga mixta, distintas fases del hormigonado o como elemento auxiliar de unión entre perfiles
metálicos y el hormigón vertido.

El documento más cercano del estado de la técnica es el D01 ya que también describe un sistema de conexión entre acero-
hormigón a base de una chapa metálica multiperforada con pequeñas roturas cuyo salientes están orientados en contacto con
el hormigón para mejorar su adhesión. La forma de la rotura de los salientes no es específicamente en forma de "corona" con 3,
4 o más puntas pero un experto en la materia podría entender que el efecto técnico de agarre conseguido es el mismo, aún así
se puede apreciar en la figura 9 del documento D02 que en el estado de la técnica más cercano ya se prevén salientes abruptos
en forma de punta, por lo que un experto en la materia determinaría que esta característica no posee actividad inventiva.

También en la 1a reivindicación de la presente invención se dice que la dimensión diametral mayor de las roturas está com-
prendida entre 1 y 20 veces el grosor de la chapa. En la memoria descriptiva del documento D01 no se especifica medidas
respecto a la dimensión de las roturas pero es sí en el documento D02 donde se puede precisa que el espesor de la chapa
es de 2mm-10mm; como puede apreciarse en la figura 9 del documento D02 la dimensión de la rotura viene determinada por
las dimensiones "b" y "l". b=h+a donde h, altura oscila entre 5-10mm y a entre 2-8 mm. "l" a su vez es la anchura media de la
rotura y oscila entre 2-7mm. Si el diámetro máximo de la rotura está entre 1 y 20 veces el espesor de la chapa en este caso
el diámetro no puede estará comprendido entre 2-10mm. Con este dato podemos ver que tanto las dimensiones "b" como "l"
cumplirían con los requisitos establecidos en la 1a reivindicación por lo que a la vista de ambos documentos a un experto en la
materia le resultaría obvia su combinación y concluiría que la 1a reivindicación carece de actividad inventiva (Art. 8.1LP).

La 2a reivindicación da la alternativa de que los salientes se practiquen por ambos lados de la chapa según necesidades
constructivas. También en el documento D02 se conoce tal opción (párrafo 1), además de en otros documentos del estado de
la técnica más cercano como el SU654780, por lo que se podría concluir que carece de actividad inventiva (Art. 8.1 LP).

Las reivindicaciones 3a a 7a hablan del uso del nuevo sistema de conexión para conectar el acero y el hormigón cuando ambos
constituyen elementos estructurales mixtos en la construcción de edificios e infraestructuras. Al concluir anteriormente que el
sistema de conexión, chapa multiperforada, descrito en las reivindicaciones 1 y 2 no tiene actividad inventiva y al ver que en
las distintas posibles aplicaciones de la chapa en pilares mixtos, vigas mixtas, losas mixtas o dos fases de hormigonado no
se altera la esencia de la invención sino que simplemente se dobla o se adapta a las distintas superficies que desean ser
adheridas, se puede concluir que no tiene novedad ni actividad inventiva cualquiera de sus posibles aplicaciones.
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ANNEX B: VALORACIÓ ECONÒMICA DELS FORJATS 

B.1 Estimació de preus 

Mitjançant la informació proporcionada per diverses empreses del sector de la construcció 

s’estima el preus dels materials dels diversos forjats contemplats en aquest projecte. 

• Per a la xapa d’acer S280GD+Z d’1 mm de gruix (recobriment de 

galvanitzat de 0,04 mm) s’estima un preu de 9 €/m2. 

• Per al formigó HA-25/B/10/IIa de densitat 2500 kg/m3 s’estima un  preu de 

75 €/m3. 

• Per a una placa alveolar de 200 mm de cantell i 1200 mm d’amplada amb 

un moment flector últim comprés entre 3 kN·m i 14 kN·m per metre 

d’amplada s’estima un preu de 40 €/m2. 

• Per a una placa alveolar de 400 mm de cantell i 1200 mm d’amplada amb 

un moment flector últim comprés entre 13 kN·m i 47 kN·m per metre 

d’amplada s’estima un preu de 65 €/m2. 

B.2 Valoració econòmica 

Gràcies a l’aplicació Generador de precios de la construcción que inclou el programa 

informàtic CYPE Ingenieros, es pot determinar de manera aproximada el cost d’execució 

dels forjats que es consideren i s’avaluen en aquest projecte: els forjats constituïts per 

plaques alveolar de 400 mm de cantell sobre les quals s’aplica una capa de 50 mm de 

formigó i el forjats mixtos de xapa col·laborant amb una altura total de 200 mm i 450 mm (és 

a dir, 150 mm i 400 mm d’altura de xapa respectivament). 
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B.2.1 Forjat de plaques alveolars 

• Placa alveolar de 400 mm de cantell: 

Concepte Unit. Rend. Preu unit. Preu 

Llosa alveolar prefabricada de formigó pretesat de 

400 mm de cantell i 120 mm d’amplada amb junta 

lateral oberta superiorment 

m2 1,00 65,00 65,00 

Separador de plàstic rígid Ut. 3,00 0,03 0,21 

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B500T 6x2,20 

UNE-EN 10080 
m2 1,15 1,39 1,60 

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B500S, 

elaborat en taller y col·locat en obra, diàmetres varis 
kg 4,00 1,00 4,00 

Formigó HA-25/B/12/IIa, fabricat en central i abocat 

amb bomba 
m3 0,04 75,00 3,00 

Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una 

capacitat d’elevació de 30 t i 27 m d’altura màxima 

de treball 

h 0,202 69,00 13,94 

Oficial 1ª construcció h 0,248 17,00 4,22 

Ajudant de construcció h 0,248 16,00 6,45 

Mitjans auxiliars % 2,00 96 1,92 

Costos indirectes % 3,00 98 2,94 

   TOTAL 103,28 

El cost d’execució d’una superfície d’1 m2 d’aquest forjat s’estima en 103,28 €/m2. 
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B.2.2 Forjat mixt de xapa col·laborant 

• Xapa perfilada de 150 mm de cantell: 

Concepte Unit. Rend. Preu unit. Preu 

Muntatge de forjat amb perfil de xapa d’acer 

galvanitzat de 1,00 mm de gruix i 150 mm de cantell 
m2 1,05 17,00 17,85 

Separador de plàstic rígid, homologat per llosa mixta Ut. 3,00 0,03 0,21 

Malla electrosoldada ME 25x25 Ø 6-6 B500T 6x2,20 

UNE-EN 10080 
m2 1,15 1,93 2,22 

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B500S, 

elaborat en taller y col·locat en obra, diàmetres varis 
kg 1,00 1,00 1,00 

Connector en "L", d’acer galvanitzat, de 50 mm 

d’altura per fixar l’estructura d’acer 
Ut. 10,00 1,29 12,90 

Claus d’acer galvanitzat, per aplicació amb pistola Ut. 20,00 0,24 4,80 

Cartutx de pólvora para fixació amb clavadora Ut. 20,00 0,15 3,00 

Pistola de fixació directa, amb carregador per 
cartutxos de pólvora h 0,202 0,40 0,08 

Oficial 1ª construcció h 0,597 17,00 10,15 

Ajudant de construcció h 0,423 16,00 6,77 

Mitjans auxiliars % 2,00 65 1,30 

Costos indirectes % 3,00 66 1,32 

   TOTAL 61,60 

El cost de muntatge d’aquest forjat és 61,60 €/m2. 
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ANNEX C: ELABORACIÓ DE L’EINA DE CÀLCUL DEL PROJECT E 

C.1 Introducció 

Un cop coneguts els requeriments que condicionen el disseny del perfil de xapa d’acer del 

forjat col·laborant, i un cop definida una proposta de geometria per a aquest disseny, és 

necessari elaborar una eina de càlcul que permeti trobar, a partir d’uns paràmetres 

dimensionals determinats, quina és aquell disseny de perfil que proporciona unes millors 

prestacions en funció d’un criteris prèviament establerts. Aquesta eina és un full de càlcul 

que s’estructura en diferents blocs. 

El present annex, purament descriptiu, exposa el procediment seguit i les consideracions 

contemplades en la creació del citat full de càlcul. No conté, doncs, cap operació matemàtica 

ni cap resultat numèric. Per trobar els càlculs realitzats per arribar als resultats mostrats als 

apartats 8 i 9 de la memòria, cal veure els annexos E,F,G,H, I i J. 

El primer bloc està dedicat a calcular les propietats característiques de la geometria 

dissenyada per a la secció transversal del perfil de xapa d’acer. El que es pretén és, a partir 

d’uns certs paràmetres d’entrada (per exemple: l’alçada del perfil, l’amplada de la zona amb 

perforacions, la inclinació d’un cert element, etc.) arribar a conèixer la resistència de la 

secció del perfil de xapa quan aquest es veu sotmès a flexió positiva i a flexió negativa. 

El segon bloc, que fa referència a la xapa d’acer actuant com a encofrat, permet determinar 

la distància màxima entre recolzaments (és a dir, la llum) en funció de si es tracta d’una llosa 

mixta d’un únic vano, de dos o de tres. Es parteix dels paràmetres calculats al bloc anterior 

(moments resistents de la secció) i, segons els criteris de verificació de la validesa de la 

xapa d’acer establerts per l’Eurocodi 4, es troba aquella llum de vano que compleix amb la 

normativa. 

En el tercer bloc del full de càlcul, centrat en el comportament mixt del forjat col·laborant en 

la seva fase de servei, es troba (seguint novament indicacions de l’Eurocodi 4) el valor de 

càrrega d’ús màxim admissible en la llosa en funció de la llum de vano calculada al bloc 

anterior. 
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En el quart, i definitiu, bloc es realitza l’optimització (mitjançant una eina adequada) de la 

forma i dimensions que ha de tenir la tipologia de perfil avaluada a fi d’obtenir les millors 

prestacions possibles en la llosa mixta d’acord a uns criteris concrets, els quals poden ser, 

per exemple: màxima llum del vano, màxima càrrega suportada o mínim pes del forjat. 

C.2 Desenvolupament del full de càlcul 

C.2.1 Primer bloc. Resistència de la secció de la x apa perfilada 

Aquest bloc és diferent per a cada proposta de disseny del perfil de xapa d’acer. El seu punt 

de partida són els paràmetres que són coneguts inicialment: formes i dimensions de la 

secció del perfil, gruix i longitud total de la xapa (que es correspon amb l’amplada de la 

bobina de la qual s’obté) i propietats mecàniques (límit elàstic, mòdul d’elasticitat i densitat) 

dels materials, que en aquest cas són acer i formigó. 

Abans de començar qualsevol càlcul és necessari definir i identificar totes i cadascuna de les 

parts que configuren la geometria del perfil (tal i com s’ha fet al capítol 8 de la memòria). 

Algunes d’aquestes parts són comunes a totes les tipologies de llosa plantejades: l’alçada 

del perfil metàl·lic, l’amplada de la seva base o assentament i la zona on es disposen els 

sortints que actuen com a mecanisme d’interacció entre la xapa d’acer i el formigó. 

Particularment, per a aquesta darrera part destinada a albergar les emboticions, es fixa una 

amplada de 150 mm en tots els dissenys a fi d’assegurar que existeixi una correcta connexió 

entre els materials citats. 

A més, una vegada definit el conjunt de la geometria del perfil, és necessari verificar que es 

compleixen dues condicions: 

• Per poder menysprear l’efecte que les cantonades arrodonides tenen en la 

resistència de la secció transversal del perfil, cal que els radis d’unió siguin 

inferiors a 5 vegades el gruix de la xapa i a 0,1 vegades l’amplada dels 

elements contigus a la unió (veure apartat 5.1 de EN 1993-1-3). 

• El gruix de la xapa d’acer ha d’estar comprés entre 0,75 mm i 1,25 mm per tal 

de poder emprar bobines de xapa existents al mercat.  
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A continuació, ja es poden iniciar els càlculs propis d’aquest bloc. Primerament, es treballa 

amb l’àrea bruta de la secció transversal del perfil (és a dir, considerant que aquest no conté 

encara cap perforació en la zona de connexió amb el formigó). Així, es calcula el valor 

d’aquesta àrea, la posició del seu centre de masses, el seu segon moment d’inèrcia i el seu 

moment estàtic. Seguidament, es fa el mateix per la secció neta del perfil, és a dir, 

considerant que no hi ha material al llarg de l’amplada de la part del perfil que ha de contenir 

les emboticions per assegurar la interacció amb el formigó (equival a un tros buit). 

Un cop conegudes les propietats de la secció neta del perfil metàl·lic i, sabent que es veuran 

modificades en funció de si la xapa es troba sotmesa a esforços de flexió positiva o de flexió 

negativa (ja que es produeix abonyegament), cal fer dues distincions i determinar aquelles 

parts de la secció que treballen en el primer tipus de flexió esmentat i les que ho fan en el 

segon. 

El procediment a seguir per calcular les seccions eficaces a flexió positiva i negativa és el 

mateix (definit a l’apartat 4.4 de la norma EN 1993-1-5):  

• Identificar els elements que són susceptibles d’abonyegar-se quan s’aplica 

l’esforç de flexió. 

• Determinar el rati entre l’esforç de tensió al que es veuen sotmesos aquests 

elements i la tensió màxima a la que pot treballar la secció. 

• Coneixent el factor d’abonyegament dels elements, calcular la seva esveltesa, 

el seu factor corrector de vinclament i la seva amplada eficaç. 

• Distribuir l’amplada eficaç dels elements com correspongui (usualment, la seva 

part central queda inutilitzada i només treballen els extrems). 

• Calcular l’àrea de la secció eficaç i la posició del seu centre de masses. 

Donat que el valor del rati de tensions es veu alterat en funció de l’altura del centre de 

masses de la secció, cal dur a terme algunes iteracions d’aquest procediment fins arribar als 

valors definitius. 

Quan s’han calculat els valors relacionats amb les seccions eficaces a flexió positiva i 

negativa (àrea, altura del centre de masses, segon moment d’inèrcia i mòdul estàtic) només 

queda trobar el moment flector que és capaç de resistir cadascuna de les seccions. 
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Finalment, a partir del valor mínim de cantell que ha de tenir el formigó abocat sobre el perfil 

de xapa d’acer (ha de ser de 50 mm per tal que la llosa pugui ser emprada com a diafragma 

o formar part d’una biga mixta tal i com exposa l’apartat 7.2.1 de EN 1994-1-1), es calcula 

també l’àrea de la secció transversal del bloc de formigó tenint en compte dues 

consideracions (segons EN 1994-1-1, apartat 7.3.2.1):  

• Que no es produeix acumulació de formigó fresc a la part central de la xapa (en 

cas que, en aquest punt, la fletxa deguda al pes de l’acer i el formigó sigui 

inferior a 20 mm i al valor resultant de dividir la llum entre 250). 

• Que sí es produeix acumulació de formigó. Llavors, en aquest cas cal 

incrementar el cantell de formigó sumant-li 0,7 vegades la fletxa que 

experimenta la xapa en el seu punt central. 

Com a simplificació, en aquest càlcul es decideix treballar suposant que sempre existeix 

acumulació de formigó fresc i que la fletxa que es produeix val 20 mm. 

C.2.2 Segon bloc. Llum màxima admissible 

Com s’ha dit a la introducció d’aquest annex, la segona part del full de càlcul fa referència al 

comportament del perfil de xapa d’acer durant la fase constructiva de la llosa mixta, és a dir, 

quan la seva funció principal és actuar com a encofrat del formigó, contenir-lo i suportar el 

seu pes. Es tracta d’un bloc comú a totes les tipologies de perfil metàl·lic plantejades que té 

com a objectiu trobar la distància màxima que hi pot haver entre dos recolzaments 

consecutius per a lloses d’un, dos i tres vanos.  

El punt de partida d’aquest bloc són les sol·licitacions simultànies a les quals es veu sotmès 

el perfil de xapa d’acer: el seu pes propi, el pes del formigó que té a sobre i les càrregues 

constructives que estan definides per l’Eurocodi 4 (EN 1994-1-1, apartat 7.3.2.1). Aquestes 

càrregues constructives, tal i com ja s’han definit anteriorment a l’apartat 7.3.2 de la 

memòria, vénen condicionades per la hipòtesi següent: 

• Si la llum del vano és major de tres metres, cal considerar una primera càrrega 

de 1,5 kN/m2 aplicada al llarg d’un tram de 3 metres de longitud, de tal manera 

que provoqui l’efecte més desfavorable sobre la xapa, i una segona càrrega de 

0,75 kN/m2 aplicada a la resta de superfície. 
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• Si la llum del vano és menor de tres metres és considera una única càrrega de 

1,5 kN/m2 aplicada a tota la llum del vano. 

Per tal de simplificar el procés de càlcul, es decideix considerar una única càrrega 

constructiva de valor 1,5 kN/m2 actuant al llarg de tot el vano de la xapa d’acer, 

independentment de quina sigui la distància entre recolzaments. Aquesta decisió és 

acceptable ja que representa un estat de càrregues més desfavorable que el que proposa la 

normativa vigent. 

El primer pas en aquesta etapa és majorar les càrregues que actuen sobre el perfil. Cal 

comentar, doncs, que es treballa amb tota l’amplada del perfil de xapa d’acer, no pas amb 

una amplada estàndard d’un metre. Així, els resultats obtinguts faran referència a allò que 

ocupa i suporta un perfil complet. 

El segon pas consisteix en plantejar els possibles estats de càrrega que es poden donar en 

la xapa d’acer, quan aquesta actua com a encofrat del formigó, en cas que el forjat 

col·laborant hagi d'estar constituït per un, per dos o per tres vanos. Tots els estats 

contemplats es troben descrits a l’apartat D.2 de l’annex D. 

El que cal fer per a cadascun dels estats de càrrega plantejats és trobar la llum màxima que 

pot tenir el vano en relació al mètode de disseny dels Estats Límits Últims (ELU) i dels Estats 

Límits de Servei. En el primer cas es treballa amb els moments flectors positiu i negatiu 

generats per les càrregues anteriors majorades i en el segon cas, amb la fletxa màxima 

admissible (δadm) segons normativa (el valor mínim entre 20 mm i el resultat de dividir la llum 

per 180, tal i com especifica l’apartat 7.5.2 de EN 1994-1-1) considerant el pes de la xapa i 

del formigó fresc però excloent les càrregues d’execució. 

D’aquesta manera, un cop conegudes les expressions matemàtiques que permeten trobar la 

llum en funció dels quatre criteris del paràgraf anterior i fets els càlculs pertinents, es troben 

quatre valors possibles per a la llum del vano: 

• Llum màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva del perfil 

metàl·lic. 

• Llum màxima per no sobrepassar la resistència a flexió negativa del perfil 

metàl·lic (aquest cas no es dóna en la llosa d’un únic vano). 
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• Llum màxima perquè la fletxa que experimenta la xapa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia llum entre 180. 

• Llum màxima perquè la fletxa que experimenta la xapa en el punt més 

desfavorable no superi els 20 mm. 

Per calcular la llum màxima en funció de la resistència de la xapa a flexió positiva i negativa 

el que es fa és suposar que el perfil es troba sotmès a moments flectors positius i negatius 

del mateix valor numèric que la seva resistència (és a dir, s’igualen els moments de càlcul 

amb els resistents). Les expressions matemàtiques emprades en la resolució de tots 

aquests càlculs per a cadascun dels estats de càrrega contemplats són les que es mostren a 

l’annex D. 

Una vegada calculada la llum que pot tenir el vano en funció dels quatre criteris contemplats: 

flexió positiva, negativa i les dues fletxes; cal seleccionar el valor mínim en cadascun dels 

estats de càrregues per, finalment, quedar-se amb tres valors de llum definitius: un per al 

forjat constituït per un sol vano, un per al forjat de dos vanos i un per al forjat de tres vanos. 

C.2.3 Tercer bloc. Càrrega d’ús màxima admissible 

Com s’ha exposat a la introducció d’aquest annex, en el tercer bloc es realitzen els càlculs 

necessaris per conèixer quina càrrega d’ús pot suportar el forjat dissenyat (pensant ja en el 

seu comportament en l’etapa de servei) en funció de la distància longitudinal entre punts de 

recolzament (llum). Per trobar el valor de dita càrrega, es calcula (a partir de les 

comprovacions recomanades per la normativa) la resistència que ofereix la llosa davant 

esforços de flexió i esforços tallants i quin valor de càrrega distribuïda provocaria que el 

forjat hagués de treballar al màxim de la seva resistència. 

Això doncs, el procediment de càlcul seguit en aquest bloc és, a partir d’unes dades 

d’entrada conegudes, determinar: el moment flector positiu, el moment flector negatiu , la 

força de punxonament i l’esforç tallant vertical (tant en els recolzaments exteriors com en els 

intermedis) que es capaç de resistir el disseny de forjat col·laborant que s’està avaluant. Cal 

comentar que, en aquest projecte, no es fa comprovació de la resistència a esforç rasant 

longitudinal ja que es considera que el mecanisme de connexió entre la xapa d’acer i el 

formigó de la llosa mixta assegura que la fallida no sigui deguda a aquest esforç. 
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Les dades de partida necessàries en aquest bloc han estat calculades a l’apartat anterior i 

són: llum màxima del vano (determinar en funció de la resistència de la xapa d’acer en la 

fase constructiva de la llosa), la geometria i les propietats de la secció transversal neta del 

perfil metàl·lic i del formigó i el pes propi dels materials. Amb aquestes dades, els primers 

càlculs a realitzar són: trobar la posició del centre de masses de la secció transversal del 

forjat, conèixer l’amplada mitjana del nervi de la llosa i determinar l’armadura mínima 

necessària per combatre la fissuració del formigó (equival al dos per mil de l’àrea de formigó 

que queda per sobre de l’amplada mitjana de la secció transversal del forjat). 

Una vegada trobats els paràmetres anteriors relatius a la geometria del forjat, cal procedir a 

calcular el moment flector negatiu que és capaç de suportar la llosa dissenyada. Per fer això, 

és necessari conèixer la resistència plàstica que té el conjunt format per les armadures de 

negatius (és a dir, per l’armadura dedicada a combatre la fissuració i l’armadura addicional 

que ha d’absorbir els esforços de flexió negativa), les quals es troben sotmeses a tracció. 

Inicialment, es considera que el forjat no incorpora aquest darrer armat. A més, s’ignora la 

resistència de la xapa perfilada ja que es troba comprimida i és possible que s’abonyegui. La 

resistència de les armadures es multiplica per la distància existent entre l’eix neutre de la 

secció de la llosa (a flexió negativa) i l’altura del centre de masses del conjunt constituït per 

les armadures de negatius. 

La posició de l’eix neutre plàstic de la secció de la llosa (xpl), que delimita la profunditat del 

formigó comprimit, sol estar situat dins del cantell de la xapa i es calcula a partir d’igualar el 

valor de la resistència plàstica dels armats negatius amb la resistència del formigó comprimit 

(veure figura C.1). 

 

Fig. C.1  Posició de l’eix neutre plàstica (xpl) en una llosa mixta sotmesa a flexió negativa. 

Un procediment similar és el que se segueix en el càlcul del valor del moment flector positiu 

que pot resistir la llosa mixta. Es necessita, abans, calcular la resistència plàstica de la xapa 
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perfilada i de l’armadura de positius (és a dir, l’armadura emprada per donar estabilitat 

davant el foc, que és l’única que es troba sotmesa a tracció) i la resistència del formigó 

comprimit així com la posició de l’eix neutre plàstic de la llosa mixta (ara es troba situat per 

sobre del cantell de la xapa perfilada, com es pot observat a la figura C.2). 

 

Fig. C.2  Posició de l’eix neutre plàstic (xpl) en una llosa mixta sotmesa a flexió positiva. 

El següent pas en aquest apartat és obtenir el valor de l’esforç tallant que es capaç de 

resistir el forjat col·laborant dissenyat tant en els recolzaments externs dels vanos (en lloses 

de un, dos i tres trams) com en els recolzaments interns (en lloses de dos i tres vanos) i el 

valor màxim d’una càrrega concentrada que pot suportar la llosa per tal que no es produeixi 

el seu de punxonament. Aquest darrer paràmetre es calcula suposant que la càrrega 

concentrada és uns força vertical puntual (és a dir, aplicada en una superfície tan petita que 

es considera nul·la). A partir de la superfície d’aplicació es determina el perímetre crític de 

punxonament Cp (part de la llosa susceptible de patir la fallida, veure figura C.3) i, finalment, 

la càrrega pesada concentrada que pot resistir el forjat col·laborant. 

 

Fig. C.3  Perímetre crític de la llosa mixta en la fallida per punxonament. 
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Pel que fa a la resistència de la llosa segons ELS, és necessari calcular el moment d’inèrcia 

de la secció del formigó considerant que aquesta es fissura i considerant que no ho fa. A 

partir d’aquests paràmetres es podrà determinar la càrrega d’ús màxima aplicable en la llosa 

per tal de no superar la fletxa admissible segons la normativa vigent. 

Un cop coneguda la resistència del forjat mixt de xapa col·laborant davant la flexió positiva i 

negativa, els esforços tallants i el punxonament, ja es pot procedir a calcular la càrrega 

superficial màxima que es pot aplicar sobre aquest element constructiu. Altres dades que 

són conegudes abans de començar el càlcul són: la llum màxima per a un, dos i tres vanos 

(obtinguda al bloc anterior) i el pes de la llosa mixta (també trobat anteriorment). 

Novament, igual que succeïa en el segon bloc (en el que es calculava, segons la resistència 

de la xapa perfilada actuant com a encofrat del formigó, la llum màxima que podia tenir el 

vano en una llosa d’un, dos i tres trams) es defineixen els estats de càrrega que es poden 

donar sobre la llosa mixta segons en funció dels vanos que la formen (veure annex D). 

El que cal fer per a cadascun dels estats de càrrega plantejats és trobar la càrrega d’ús 

màxima que es pot aplicar sobre cada vano en relació al mètode de disseny dels Estats 

Límits Últims (ELU) i dels Estats Límits de Servei. En el primer cas es treballa amb els 

moments flectors positiu i negatiu que és capaç de resistir la llosa majorades i en el segon 

cas, amb la fletxa màxima admissible (δadm) segons normativa, la qual s’obté dividint la llum 

de vano entre 250 (es decideix agafar un valor més restrictiu que el fixat en l’apartat 4.2.2 de 

la norma EN 1993-1-1). 

D’aquesta manera, un cop conegudes les expressions matemàtiques que permeten trobar la 

càrrega d’ús admissible suposant que el forjat col·laborant treballa al màxim de la seva 

resistència i fets els càlculs pertinents, es troben els següents valors possibles per a la 

càrrega: 

• Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva del 

forjat col·laborant. 

• Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a l’esforç tallant en els 

recolzaments exteriors de la llosa  
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• Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a l’esforç tallant en els 

recolzaments interiors de la llosa (aquest cas no es dóna en forjats d’un únic 

vano). 

• Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa que experimenta la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250. 

• Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a punxonament de la 

llosa. 

Finalment, s’agafa la càrrega d’ús de menor valor i és comprova si el moment flector 

negatiu generat supera la resistència que ofereix la llosa a aquest tipus d’esforç. Si és 

així, serà necessari reforçar l’armadura de negatius fins que la llosa pugui suportar el 

moment negatiu de càlcul. 

Les expressions matemàtiques emprades en la resolució de tots els càlculs per a 

cadascun dels estats de càrrega contemplats són les que es mostren a l’annex D. 

Al final d’aquest apartat del full de càlcul, un cop calculada la càrrega d’ús que es pot 

aplicar sobre el forjat col·laborant en funció dels criteris plantejats: flexió positiva, 

esforç tallant, fletxa i punxonament (i comprovant que la resistència a flexió negativa 

de la llosa suporti dita càrrega), s’escull tres valors (mínims) de càrrega d’ús: un per a 

la llosa d’un sol vano, un per la de dos vanos i un per la de tres vanos. 

C.2.4 Quart bloc. Optimització del disseny 

Finalment, el full de càlcul, inclou un darrer bloc dedicat a trobar el disseny òptim per a la 

xapa perfilada (i, en conseqüència, per al forjat). Això es fa condicionant la geometria del 

disseny al mínim nombre de paràmetres possibles, els quals són: l’amplada de la base del 

perfil, l’alçada d’aquest i l’angle d’inclinació del nervi. Donat que el full de càlcul s’elabora 

amb l’aplicació informàtica Microsoft Excel (que incorpora una eina d’optimització 

anomenada Solver) es decideix fer servir dita eina per aconseguir determinar el millor 

disseny de llosa mixta. 

L’optimització del disseny consisteix en anar variant el valor dels paràmetres geomètrics 

anteriorment citats (tot imposant unes restriccions concretes) en cadascun dels diferents 

perfils plantejats (trapezoïdal simple, trapezoïdal doble, el·líptic simple, etc.) fins que 
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s’obtinguin les dimensions adequades per tal de satisfer els objectius desitjats (descrits a 

l’apartat 7.2 de la memòria). 

Les restriccions imposades, tant en la geometria com en les prestacions que proporciona la 

llosa, a l’hora de fer l’optimització estan condicionades pels objectius a complir i s’exposen 

tot seguit: 

• Per al primer objectiu (obtenir la llum màxima en una llosa constituïda per un i 

per dos vanos suportant sempre una càrrega de valor no inferior a 5 kN/m2) les 

restriccions són: 

o El valor de l’amplada de la base del nervi no pot ser menor de 100 mm 

(per tal d’assegurar un bon assentament del perfil). 

o El valor de l’alçada del perfil no pot superar els 400 mm (no interessa 

tenir un cantell excessiu). 

o El valor de l’angle d’inclinació del nervi ha d’estar compres entre els 0º i 

els 90º (és a dir, ha de ser positiu i, com a molt, pot ser recte). 

o El forjat ha de poder suportar una càrrega d’ús de 5 kN/m2 ja que es vol 

que pugui ser emprat en construccions pertanyents a qualsevol de les 

categories d’ús descrites en l’apartat 3.1.1 del codi tècnic ‘Documento 

Básico SE-AE. Seguridad Estructural Acciones en la Edificación’. 

o El pes total de la llosa mixta, és a dir: considerant la xapa d’acer, el 

formigó, l’armadura per combatre la fissuració del formigó, l’armadura 

per donar estabilitat davant el foc i, si resulta necessària, l’armadura per 

absorbir els esforços provocats per la flexió negativa; no pot superar els 

500 kg (no es desitja tenir un forjat massa pesat). 

• Per al segon objectiu (donada una llum concreta, obtenir la càrrega d’ús 

màxima que pot resistir una llosa d’un, dos i tres vanos) les restriccions són: 

o El valor de l’amplada de la base del nervi no pot ser menor de 100. 

o El valor de l’alçada del perfil no pot superar els 400. 

o El valor de l’angle d’inclinació del nervi ha d’estar compres entre els 0º i 

els 90º. 
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o El forjat té una llum de 2,5 m (amb independència de si està constituït 

per un, per dos o per tres vanos). 

o El pes total de la llosa mixta no pot superar els 500 kg. 

Al final d’aquest quart bloc del full de càlcul, després d’utilitzar l’eina d’optimització, el que 

s’obté és la millor geometria possible per a cadascuna de les tipologies de xapa perfilada 

proposades i les prestacions i qualitats que aconsegueix tenir el forjat col·laborant resultant 

de cada proposta: llum de vano, càrrega suportada, pes i cobertura de la llosa. A partir 

d’aquí, el que resta fer és comparar els resultats obtinguts i seleccionar el disseny de forjat 

mixt de xapa col·laborant més adient en funció de l’objectiu desitjat. 
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ANNEX D: ESTATS DE CÀRREGUES 

D.1 Introducció 

Com s’ha exposat anteriorment a la memòria, a l’hora d’estudiar com es comporta un forjat, 

cal distingir entre dues fases: primer, la fase d’execució de la llosa mixta (és a dir, quan la 

xapa perfilada d’acer actua d’encofrat del formigó fresc) i després, la fase de servei del propi 

forjat (en que l’element estructural ja construït demostra el seu comportament mixt davant 

les accions que poden actuar sobre ell). Cadascuna d’aquestes fases de treball té associada 

uns tipus de càrregues, les quals poden estar posicionades sobre la llosa de diverses 

maneres causant, així, diferents efectes en el forjat. 

Cada possible combinació de les accions aplicades sobre l’element estructural s’anomena 

estat de càrregues. Per poder avaluar si el forjat col·laborant que s’està dissenyant és apte 

per desenvolupar les tasques que li pertoquen, cal conèixer quin serà el seu comportament 

resistent davant els estats de càrrega que pot haver. 

El present annex mostra totes les hipòtesis considerades en relació als estats de càrregues 

que poden existir en el forjat mixt de xapa col·laborant que es vol dissenyar, el qual pot estar 

format per un sol vano, per dos o per tres. A més, l’annex inclou les expressions 

matemàtiques, generades a partir de les hipòtesis de càrrega analitzades, que permetran 

conèixer la resistència de la xapa en l’etapa de construcció del forjat i la càrrega màxima que 

es pot aplicar sobre la llosa mixta en la fase de servei. 

D.2 Estats de càrregues en la fase d’execució 

D.2.1 Forjat d’un vano 

Un sol estat de càrregues possible: 

• Estat de càrregues A.1. Tot el vano està carregat amb el pes propi de la xapa d’acer i 

del formigó (G) i amb la càrrega (Q) de 1,5 kN/m2 (figura D.1). 

  

Fig. D.1  Estat de càrregues, en fase constructiva, en forjat d’un vano. 



Pàg. 36  Annexos 

 

 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic: 

� = �8 · ���	
�′ + �′�                                                                                 
Eq. D. 1� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = �384 · � · �180 · 5 · ��                                                                               
Eq. D. 2� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �5 · ��                                                                         
Eq. D. 3� 

D.2.2 Forjat de dos vanos 

Dos estats de càrrega possibles (A.2.1 i A.2.2): 

• Estat de càrregues A.2.1. Els dos vanos estan carregats amb el pes propi dels 

materials (G) i amb la càrrega (Q) de 1,5 kN/m2 (figura D.2). 

 

Fig. D.2  Estat de càrregues 1, en fase constructiva, en forjat de dos vanos. 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic: 

� = 8 ·  2 · ���	 · 
�′ + �′�3 · 
�′ + �′�                                                              
Eq. D. 4� 
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o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic: 

� = �−8 · ���"
�′ + �′                                                                                     
Eq. D. 5� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = � 384 · � · �# · 180 · 5 · ��                                                                               
Eq. D. 6� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �# · 5 · ��                                                                               
Eq. D. 7� 

• Estat de càrregues A.2.2. Els dos vanos estan carregats amb el pes propi dels 

materials (G) però en un d’ells s’aplica la càrrega (Q2) de 1,5 kN/m2 i en l’altre, 

la càrrega (Q1) de 0,75 kN/m2 (figura D.3). 

 

Fig. D.3  Estat de càrregues 2, en fase constructiva, en forjat de dos vanos. 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic: 

� = 16 ·  2 · ���	 · 
�′ + �&′�6 · �′ − �'′ + 7 · �&′                                                          
Eq. D. 8� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic: 

� = � −16 · ���"
2 · �′ + �'′ +  �&′                                                                 
Eq. D. 9� 
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o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = � 384 · � · �# · 180 · 5 · ��                                                                      
Eq. D. 10� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �# · 5 · ��                                                                       
Eq. D. 11� 

D.2.3 Forjat de tres vanos 

Cinc estats de càrrega possibles (A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4 i A.3.5): 

• Estat de càrregues A.3.1. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi dels 

materials (G). En un dels vanos exteriors s’aplica la càrrega (Q2) de 1,5 kN/m2 i 

en els altres, la càrrega (Q1) de 0,75 kN/m2 (figura D.4). 

 

Fig. D.4  Estat de càrregues 1, en fase constructiva, en forjat de tres vanos. 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més gran es 

troba en el recolzament B: 

� = 30 · )2 · 
�′ + �&′� · ���	
12 · �′ − �'′ + 13 · �&′                                                 
Eq. D. 12� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més 

gran es troba en el recolzament B: 

� = � −30 · ���"
3 · �′ + �'′ + 2 · �&′                                                          
Eq. D. 13� 
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o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més gran es 

troba en el recolzament C: 

� = 60 · )2 · 
�′ + �'′� · ���	
24 · �′ + 23 · �'′ + �&′                                                       
Eq. D. 14� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més 

gran es troba en el recolzament C: 

� = � −60 · ���"
6 · �′ + 7 · �'′ − �&′                                                                
Eq. D. 15� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = � 384 · � · �# · 180 · 5 · ��                                                                            
Eq. D. 16� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �# · 5 · ��                                                                             
Eq. D. 17� 

• Estat de càrregues A.3.2. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi dels 

materials (G). En dos vanos consecutius s’aplica la càrrega (Q2) de 1,5 kN/m2 i 

en el restant, la càrrega (Q1) de 0,75 kN/m2 (figura D.5). 

 

Fig. D.5  Estat de càrregues 2, en fase constructiva, en forjat de tres vanos. 
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o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més gran es 

troba en el recolzament B: 

� = 60 · )2 · 
�′ + �&′� · ���	
24 · �′ + �'′ + 23 · �&′                                                       
Eq. D. 18� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més 

gran es troba en el recolzament B: 

� = � −60 · ���"
6 · �′ − �'′ + 7 · �&′                                                          
Eq. D. 19� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més gran es 

troba en el recolzament C: 

� = 30 · )2 · 
�′ + �'′� · ���	
12 · �′ + 13 · �'′ − �&′                                                  
Eq. D. 20� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic quan el moment flector negatiu de valor més 

gran es troba en el recolzament C: 

� = � −30 · ���"
3 · �′ + 2 · �'′ + �&′                                                          
Eq. D. 21� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = � 384 · � · �# · 180 · 5 · ��                                                                      
Eq. D. 22� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �# · 5 · ��                                                                       
Eq. D. 23� 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 41 

 

• Estat de càrregues A.3.3. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi dels 

materials (G). En els dos vanos exteriors s’aplica la càrrega (Q2) de 1,5 kN/m2 i 

en el vano central, la càrrega (Q1) de 0,75 kN/m2 (figura D.6). 

 

Fig. D.6  Estat de càrregues 3, en fase constructiva, en forjat de tres vanos. 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic: 

� = 20 · )2 · 
�′ + �&′� · ���	
8 · �′ − �'′ + 9 · �&′                                                 
Eq. D. 24� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic: 

� = � −20 · ���"
2 · �′ + �'′ + �&′                                                                     
Eq. D. 25� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = � 384 · � · �# · 180 · 5 · ��                                                                            
Eq. D. 26� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �# · 5 · ��                                                                             
Eq. D. 27� 

• Estat de càrregues A.3.4. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi dels 

materials (G) i amb la càrrega (Q) de 1,5 kN/m2 (figura D.7). 

 

Fig. D.7  Estat de càrregues 4, en fase constructiva, en forjat de tres vanos. 
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o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic: 

� = 5 · )2 · 
�′ + �′� · ���	
2 · 
�′ + �′�                                                            
Eq. D. 28� 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic: 

� = �−10 · ���"
�′ + �′                                                                                
Eq. D. 29� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = � 384 · � · �# · 180 · 5 · ��                                                                            
Eq. D. 30� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �# · 5 · ��                                                                       
Eq. D. 31� 

• Estat de càrregues A.3.5. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi dels 

materials (G). En el vano central s’aplica la càrrega (Q2) de 1,5 kN/m2 i en els 

dos vanos exteriors, la càrrega (Q1) de 0,75 kN/m2 (figura D.8). 

 

Fig. D.8  Estat de càrregues 5, en fase constructiva, en forjat de tres vanos. 

o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del perfil metàl·lic: 

� = 20 · )2 · 
�′ + �'′� · ���	
8 · �′ + 9 · �'′ − �&′                                                  
Eq. D. 32� 
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o Llum màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

negativa del perfil metàl·lic: 

� = � −20 · ���"
2 · �′ + �'′ + �&′                                                                 
Eq. D. 33� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi el valor resultant de dividir la pròpia 

llum entre 180: 

� = � 384 · � · �# · 180 · 5 · ��                                                                      
Eq. D. 34� 

o Llum màxima del vano perquè la fletxa que experimenta la xapa en el 

punt més desfavorable no superi els 20 mm: 

� = �� · 384 · � · �# · 5 · ��                                                                       
Eq. D. 35� 

D.3 Estats de càrregues en la fase de servei 

D.3.1 Forjat d’un vano 

Un sol estat de càrregues possible: 

• Estat de càrregues B.1. Tot el vano està carregat amb el pes propi de la llosa 

mixta (Gf), i amb la càrrega d’ús (Qús) que és la incògnita a trobar (figura D.9). 

  

Fig. D.9  Estat de càrregues en fase de servei en forjat d’un vano. 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del forjat col·laborant: 

�*+′ = �,�	 · 8�& − �-.                                                                         
Eq. D. 36� 
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o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments del forjat col·laborant: 

�*+′ = 2 · /0� − �-.                                                                              
Eq. D. 37� 

o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                                                
Eq. D. 38� 

D.3.2 Forjat de dos vanos 

Dos estats de càrrega possibles (B.2.1 i B.2.2): 

• Estat de càrregues B.2.1. Els dos vanos estan carregats amb el pes propi de la 

llosa mixta (Gf) i amb la càrrega d’ús (Qús) que és la incògnita a trobar (figura 

D.10). 

 

Fig. D.10  Estat de càrregues 1, en fase de servei, en forjat de dos vanos. 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del forjat col·laborant: 

�*+′ = �,�	 · 1289 · �& − �-.                                                              
Eq. D. 39� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments exteriors del forjat col·laborant: 

�*+. = 8 · /03 · � − �-.                                                                         
Eq. D. 40� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en el recolzament interior del forjat col·laborant: 

�*+. = 2 · 4 · /35 · � − �-.                                                                
Eq. D. 41� 
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o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                                           
Eq. D. 42� 

o Moment flector negatiu resultant en funció de la càrrega d’ús escollida: 

�4�" = �&8 · 5�-. + �*+′6                                                             
Eq. D. 43� 

• Estat de càrregues B.2.2. Els dos vanos estan carregats amb el pes propi de la 

llosa mixta (Gf). En un d’ells s’aplica, a més, la càrrega d’ús (Qús) que és la 

incògnita a trobar (figura D.11). 

 

Fig. D.11  Estat de càrregues 2, en fase de servei, en forjat de dos vanos. 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del forjat col·laborant: 

�*+′ = ± )514 · �-. · �& + 512 · �,�	6& − 4 · 49 · �-.& · �8
98 · �& + 

  514 · �-. · �& + 512 · �,�	698 · �& − �-.                                              
Eq. D. 44�  
o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments exteriors del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 :16 · /07 · � − 6 · �-.7 ; 16 · /<� − �-. =                           
Eq. D. 45� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en el recolzament interior del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 :16 · /3′9 · � − 10 · �-.9 ; 16 · /3..� − 10 · �-.=               
Eq. D. 46� 
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o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                                           
Eq. D. 47� 

o Moment flector negatiu resultant en funció de la càrrega d’ús escollida: 

�4�" = �&16 · 52 · �-. + �*+′6                                                     
Eq. D. 48� 

D.3.3 Forjat de tres vanos 

Cinc estats de càrrega possibles (B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4 i B.3.5): 

• Estat de càrregues B.3.1. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi de la 

llosa mixta (Gf). En un dels vanos exteriors s’aplica la càrrega d’ús (Qús) que és 

la incògnita a trobar (figura D.12). 

 

Fig. D.12  Estat de càrregues 1, en fase de servei, en forjat de tres vanos. 

o Càrrega d’ús màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

positiva del forjat col·laborant quan el moment flector negatiu de valor 

més gran es troba en el punt més desfavorable (recolzament ‘B’): 

�*+′ = −5312 · �& · �-. − 1800 · �,�	6338 · �& ± 

)5312 · �& · �-. − 1800 · �,�	6& − 4 · 169 · �& · 5144 · �& · �-.& − 1800 · �-. · �,�	6338 · �&  


Eq. D. 49� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments exteriors del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 >30 · /013 · � − 12 · �?′
13 ; 60 · /@� − 24 · �?′A                        
Eq. D. 50� 
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o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en el recolzament interior ‘B’ del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 >30 · /3′17 · � − 18 · �?′
17 ; 12 · /3..� − 6 · �?′A                   
Eq. D. 51� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en el recolzament interior ‘C’ del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 :6 · �?′ − 12 · /< ′� ; 36 · �?′ − 60 · /<..� =                    
Eq. D. 52� 

o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                                    
Eq. D. 53� 

o Moment flector negatiu resultant en funció de la càrrega d’ús escollida: 

�4�" = �&30 · B3 · �?′ + 2 · �*+′C                                        
Eq. D. 54� 

• Estat de càrregues B.3.2. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi de la 

llosa mixta (Gf). En dos vanos consecutius s’aplica la càrrega d’ús (Qús) que és 

la incògnita a trobar (figura D.13). 

 

Fig. D.13  Estat de càrregues 2, en fase de servei, en forjat de tres vanos. 

o Càrrega d’ús màxima del vano per no sobrepassar la resistència a flexió 

positiva del forjat col·laborant quan el moment flector negatiu de valor 

més gran es troba en el punt més desfavorable (recolzament ‘B’): 

�*+′ = −51104 · �& · �-. − 7200 · �,�	61058 · �& ± 

)51104 · �& · �-. − 7200 · �,�	6& − 4 · 529 · �& · 5576 · �& · �-.& − 7200 · �-. · �,�	61058 · �&  


Eq. D. 55� 
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o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments exteriors del forjat col·laborant: 

�*+. = ��9 :60 · /023 · � − 24 · �-.23 ; − 30 · /@� + 12 · �-.=                         
Eq. D. 56� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en el recolzament interior ‘B’ del forjat col·laborant: 

�*+′ = :60 · /3′37 · � − 36 · �-.37 ; 12 · /3..7 · � − 6 · �-.7 =                           
Eq. D. 57� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en el recolzament interior ‘C’ del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 :12 · /< ′5 · � − 6 · �-.5 ; 30 · /<..� − 18 · �-.=                  
Eq. D. 58� 

o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                                      
Eq. D. 59� 

o Moment flector negatiu resultant en funció de la càrrega d’ús escollida: 

�4�" = �&60 · 56 · �-. + 7 · �′6                                              
Eq. D. 60� 

• Estat de càrregues B.3.3. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi de la 

llosa mixta (Gf). En els dos vanos exteriors s’aplica la càrrega d’ús (Qús) que és 

la incògnita a trobar (figura D.14). 

 

Fig. D.14  Estat de càrregues 3, en fase de servei, en forjat de tres vanos. 
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o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del forjat col·laborant: 

�*+′ = −5144 · �& · �-. − 800 · �,�	6162 · �& ± 

)5144 · �& · �-. − 800 · �,�	6& − 4 · 81 · �& · 564 · �& · �-.& − 800 · �-. · �,�	6162 · �&  


Eq. D. 61� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments exteriors del forjat col·laborant: 

�*+′ = 19 · D20 · /0� − 8 · �?′E                                                
Eq. D. 62� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments interiors del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 >20 · /3′11 · � − 12 · �?′
11 ; �?′ · �2A                                 
Eq. D. 63� 

o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                               
Eq. D. 64� 

o Moment flector negatiu resultant en funció de la càrrega d’ús escollida: 

�4�" = �&20 · B2 · �?′ + �′C                                              
Eq. D. 65� 

• Estat de càrregues B.3.4. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi de la 

llosa mixta (Gf) i amb la càrrega d’ús (Qús) que és la incògnita a trobar (figura 

D.15). 

 

Fig. D.15  Estat de càrregues 4, en fase de servei, en forjat de tres vanos. 
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o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del forjat col·laborant: 

�*+′ = 25 · �,�	
2 · �& − �-.                                                     
Eq. D. 66� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments exteriors del forjat col·laborant: 

�*+. = 5 · /02 · � − �-.                                                              
Eq. D. 67� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments interiors del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 :5 · /3′3 · � − �-. ;  2 · /3..� − �-.=                              
Eq. D. 68� 

o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                                     
Eq. D. 69� 

o Moment flector negatiu resultant en funció de la càrrega d’ús escollida: 

�4�" = �&10 · 5�-. + �′6                                                          
Eq. D. 70� 

• Estat de càrregues B.3.5. Els tres vanos estan carregats amb el pes propi de la 

llosa mixta (Gf). En el vano central s’aplica també la càrrega d’ús (Qús) que és 

la incògnita a trobar (figura D.16). 

 

Fig. D.16  Estat de càrregues 5, en fase de servei, en forjat de tres vanos. 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a flexió positiva 

del forjat col·laborant: 

�*+′ = 13 · F40 · �,�	
�& − �-.G                                                  
Eq. D. 71� 
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o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments exteriors del forjat col·laborant: 

�*+′ = − 20 · /0� + 8 · �-.                                                      
Eq. D. 72� 

o Càrrega d’ús màxima per no sobrepassar la resistència a esforç tallant 

en els recolzaments interiors del forjat col·laborant: 

�*+′ = ��9 :20 · /3′� − 12 · �-. ;  2 · /3..� − �-.=                   
Eq. D. 73� 

o Càrrega d’ús màxima perquè la fletxa de la llosa en el punt més 

desfavorable no superi el valor resultant de dividir la llum entre 250: 

�*+ = 384 · � · �1# · 5 · �2 · 250 − �-                                               
Eq. D. 74� 

o Moment flector negatiu resultant en funció de la càrrega d’ús escollida: 

�4�" = �&20 · 52 · �-. + �′6                                              
Eq. D. 75� 
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ANNEX E: CÀLCULS DEL PERFIL TRAPEZOÏDAL SIMPLE 

E.1 Introducció 

En aquest document es detallen les operacions matemàtiques, realitzades mitjançant el full 

de càlcul descrit a l’annex C, que han permès trobar el millor disseny per al perfil trapezoïdal 

simple (les característiques del qual, ja han estat descrites a l’apartat 8.2 de la memòria) en 

funció dels dos objectius plantejats a l’apartat 7.2 de la memòria. Així doncs, els successius 

capítols i apartats d’aquest annex serveixen per justificar numèricament els dos dissenys 

escollits.  

L’estructura d’aquest annex es divideix en set capítols (sense comptar aquesta introducció): 

• El capítol E.2 conté els càlculs realitzats per conèixer la resistència que ofereix el 

tipus de perfil dissenyat davant els esforços de flexió. 

• El capítol E.3 detalla les operacions que permeten determinar la llum màxima que 

poden tenir els vanos del forjat en funció del nombre de trams que el formen. 

• El capítol E.4 mostra els càlculs que han servit per conèixer la càrrega d’ús màxima 

que pot suportar la llosa mixta en la seva fase de servei. 

• Els capítols E.5, E.6, E.7 i E.8 recullen les propietats i les prestacions dels dos 

dissenys obtinguts com a òptims per al primer i segon objectius plantejats. 

Així doncs, els resultats obtinguts en aquest annex permetran observar que el disseny de la 

xapa perfilada (i de la llosa mixta, en definitiva) és l’adequat per als objectius plantejats. 

E.2 Resistència a flexió del perfil trapezoïdal sim ple 

E.2.1 Dades de partida 

A l’hora d’iniciar el procediment de càlcul d’aquest tipus de perfil, es coneixen les següents 

dades. A fi de tenir-les juntes, es decideix compilar-les en un únic apartat.  

• Longitud del perfil (Lpl): 1500 mm  
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• Gruix de la xapa (t): 1 mm 

• Radis d’unió del perfil (ru): 2 mm 

• Amplada de la base del perfil (cpl): té un valor per al primer objectiu i un altre 

per al segon. 

• Longitud de la paret lateral del nervi (dpl): té un valor per al primer objectiu i un 

altre per al segon. 

• Sostre del perfil (epl): té un valor per al primer objectiu i un altre per al segon.

• Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ): té un valor per al primer 

objectiu i un altre per al segon. 

• Longitud de la part buidada en les parets laterals del nervi (fpl): 150 mm 

• Límit elàstic de l’acer de la xapa perfilada (fy): 280 N/mm2 

• Coeficient de majoració de les càrregues permanents (γG): 1,35 

• Coeficient de majoració de les càrregues variables (γQ): 1,50 

• Coeficient de minoració de la resistència de la xapa (γap): 1,05 

• Altura mínima del formigó contingut en la llosa (hc): 50 mm 

• Fletxa màxima admissible en la xapa d’acer en fase constructiva (δadm): 20 mm 

• Densitat de l’acer de la xapa perfilada i de les armadures (ρs): 7500 kg/m3  

• Densitat del formigó (ρc): 2500 kg/m3  

• Càrrega constructiva superficial 1 aplicada sobre la xapa (Q1): 0,75 kN/m2 

• Càrrega constructiva superficial 2 aplicada sobre la xapa (Q2): 1,50 kN/m2 

• Mòdul d’elasticitat de l’acer (E): 210000 N/mm2 
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E.2.2 Càlculs relatius a la secció transversal brut a de la xapa  

Es defineix com secció transversal bruta de la xapa perfilada (veure figura E.1) aquella que 

té en compte tot el material de partida del perfil, és a dir, quan encara no s’ha realitzat el 

patró d’emboticions perforades que es defineix a la sol·licitud de patent P200801846.  

 

Fig. E.1  Secció transversal bruta del disseny òptim per al perfil trapezoïdal simple. 

1) Comprovacions inicials: 

• Comprovació de la validesa del gruix: 

0,75 II < K < 1,25 II   →    0,75 II < M NN < 1,25 II   →    Gruix vàlid 

• Comprovació de la validesa dels radis d’unió: cal fer dues verificacions, una 

relativa al gruix de la xapa i l’altra relacionada amb l’amplada mínima dels 

elements contigus a la unió. 

O P* < 5 · K   →    Q NN < 5 · 1 II     P* < 0,1 · RST    →    Q NN < 0,1 · 107,18  IIU →   Radi d’unió vàlid  

2) Àrea de la secció bruta del perfil (Ab): 

VW = 52 · RST + 2 · XST + YST6 · K                                            
��. �. 1� 

3) Amplada total del perfil (b): 

Z = 2 · 5RST + XST · cos ^6 + YST                                              
��. �. 2� 
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4) Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs): 

ℎ+ = K + XST · sin ^                                                              
��. �. 3� 

5) Altura del centre de masses (yc.d.m b) de la secció bruta del perfil (veure figura E.2): 

 

Fig. E.2  C.d.m dels elements que configuren el perfil trapezoïdal simple. 

• Altura del c.d.m de la base del perfil (yc.d.m c): 

bc.�.1 c = K2                                                               
��. �. 4� 

• Altura del c.d.m de la paret lateral del nervi (yc.d.m d): 

bc.�.1 � = K2 + 12 · XST · sin ^                                              
��. �. 5� 

• Altura del c.d.m del sostre del perfil (yc.d.m e): 

bc.�.1 d = K2 + XST · sin ^                                                   
��. �. 6� 

• Altura del c.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b): 

bc.�.1 W = 52 · RST · bc.�.1 c + 2 · XST · bc.�.1 � + YST · bc.�.1 d6 · KVW              
��. �. 7� 

E.2.3 Càlculs relatius a la secció transversal neta  de la xapa 

Partint de l’àrea bruta de la xapa perfilada, la secció transversal neta és la que resulta 

d’eliminar, en les parets laterals del nervi, tota aquella part que està destinada a contenir el 

patró d’emboticions perforades descrites a la sol·licitud de patent P200801846. Donat que 

no existeix un mètode per determinar quina pèrdua de massa representen tals sortints 

foradats en el total de la secció, es decideix optar per una mesura conservadora i considerar 

que tota la zona on hi hauran aquests elements equival a un buit de material (figura E.3). 
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Fig. E.3  Secció transversal neta del disseny òptim per al perfil trapezoïdal simple. 

6) Àrea de la secció neta del perfil (An): 

Ve = VW − 2 · ?ST                                                                        
��. �. 8� 

7) Altura del centre de masses (yc.d.m n) de la secció neta del perfil: 

• Altura del c.d.m de la part buidada en les parets laterals del nervi (yc.d.m f): 

bc.�.1 - = K2 + 12 · XST · sin ^                                                     
��. �. 9� 

• Altura del c.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n): 

bc.�.1 e = VW · bc.�.1 W − 2 · ?ST · K · bc.�.1 -Ve                                      
��. �. 10� 

E.2.4 Càlculs relatius a la secció transversal efic aç per a flexió positiva  

La secció transversal de la xapa perfilada és susceptible d’abonyegar-se quan es veu 

sotmesa a esforços que li provoquen flexió. Tal abonyegament implica una disminució en la 

capacitat del perfil per a fer front a les accions que se li apliquen ja que algunes parts de la 

secció esdevenen inútils i, per tant, no treballen. En aquest apartat es mostren els càlculs 

relacionats amb la secció eficaç de la xapa davant els esforços de flexió positiva, és a dir, 

quan el material situat per damunt de l’eix neutre està comprimit i el material situat per sota 

està sotmès a tracció. Se segueix el model proposat per la norma EN 1993-1-5, apartat 4.4. 
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El càlcul de la secció transversal eficaç positiva es realitza en funció de dues hipòtesis: la 

primera hipòtesi és que les parets laterals de nervi, que tenen una part buida, no 

s’abonyeguen (per tant, només ho fa l’element anomenat “sostre del perfil”) i la segona 

hipòtesi és que les parets laterals del nervi, ara sí es consideren les perforacions que conté, 

sí s’abonyeguen. D’aquests dos casos, caldrà quedar-se amb el més desfavorable (és a dir, 

aquell que comporti tenir un mòdul resistent de menor magnitud). El procediment de càlcul a 

seguir es detalla a continuació. 

Hipòtesi A: les parets laterals del nervi tenen una  part buida i no s’abonyeguen 

Només cal calcular l’abonyegament del sostre del perfil. 

8) Secció eficaç per a flexió positiva (Aeff + 
A): 

• Relació entre la tensió màxima en l’element que s’abonyega i el límit elàstic (ϕ): 

fg  B5XST · sin ^ + K6 − bc.�.1 eC < bc.�.1 e   →  h = 5XST · sin ^ + K6 − bc.�.1 ebc.�.1 e  

fg  B5XST · sin ^ + K6 − bc.�.1 eC > bc.�.1 e   →  h = 1                        
��. �. 11� 

• Factor d’abonyegament (Kσ): 4 (obtingut de la taula 4.1 de la norma EN 1993-1-5, 

considerant element doblement recolzat). 

• Rati de tensions entre els extrems de l’element susceptible d’abonyegar-se (ψ): 1 

• Esveltesa del sostre del perfil (jSkkk): 

jSkkk = YST Kl
28,4 · � 235?m · h ·  no

                                               
��. �. 12� 

• Factor de correcció de l’abonyegament (ρ): 

p = jSkkk − 0,055 · 
3 + q�jSkkk&                                                
��. �. 13� 

 

• Amplada eficaç del sostre del perfil (eeff): 

Yd-- = YST · p                                                             
��. �. 14� 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 59 

 

• Repartiment de l’amplada eficaç del sostre del perfil (eeff1 i eeff2): donat que la tensió 

és uniforme al llarg de l’amplada de l’element (rati de tensions ψ = 1), cal repartir, per 

igual entre els dos extrems, l’amplada eficaç. 

Yd-- ' = Yd-- & = 0,5 · Yd--                                                
��. �. 15� 

• Àrea de la secció eficaç del perfil a flexió positiva segons la hipòtesi ‘A’ (Aeff +A): 

Vd--  	 0 = r2 · 5RST + XST − ?ST6 + Yd-- ' + Yd-- &s · K                      
��. �. 16� 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A): 

bc.�.1 d-- 	 0 = r2 · 5RST · bc.�.1 c + XST · bc.�.1 � − ?ST · bc.�.1 -6 + 5Yd-- ' + Yd-- &6 · bc.�.1 ds · KVd--	 0  

                                                             
��. �. 17� 

Com s’ha comentat a l’apartat C.2.1 de l’annex C, aquest procés és iteratiu. Partint del 

darrer paràmetre calculat (el centre de masses de la secció eficaç) cal determinar la nova 

relació de tensions de la secció, la nova esveltesa de l’element, el nou factor de correcció de 

l’abonyegament, la nova amplada eficaç de l’element, la nova àrea eficaç i el nou centre de 

masses. Aquest procediment es va repetint fins que s’arriba a una convergència entre els 

resultats en una etapa i els de l’anterior. 

La secció eficaç a flexió positiva del perfil trapezoïdal simple d’acord amb la hipòtesi ‘A’ és la 

que es mostra a la figura E.4. 

 

Fig. E.4  Secció eficaç a flexió positiva del perfil trapezoïdal simple (per hipòtesi ‘A’). 
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9) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (hipòtesi ‘A’) (Ieff +
 A): 

• Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic): 

�c = 112 · RST · K2 + RST · K · 5bc.�.1 c −  bc.�.1 d-- 	6&                         
��. �. 18� 

• Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id): 

�� = 112 · K · 
cos ^�& · XST2 + XST · K · 5bc.�.1 � −  bc.�.1 d-- 	6&             
��. �. 19� 

• Moment d’inèrcia de la part buidada en les parets laterals del nervi (If): 

�- = 112 · ?ST · K2 + ?ST · K · 5bc.�.1 - −  bc.�.1 W6&                          
��. �. 20� 

• Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie eff): 

�d d-- = 112 · Yd-- · K2 + Yd-- · K · 5bc.�.1 d −  bc.�.1 d-- 	6&                  
��. �. 21� 

• Moment d’inèrcia de la secció transversal eficaç a flexió positiva (Ieff + 
A): 

�d-- 	0 = 2 · �c + 2 · 5�� − �-6 + �d d--                                               
��. �. 22� 

10) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘A’) (Weff+ 
A): 

td-- 	0 = �d-- 	0
b1uv − bc.�.1 d-- 	                                            
��. �. 23� 

Hipòtesi B: les parets laterals del nervi tenen per foracions i s’abonyeguen 

A més de l’abonyegament del sostre del perfil (calculat en la hipòtesi anterior) cal trobar 

l’abonyegament de les parets laterals del nervi. 

11) Secció eficaç per a flexió positiva (Aeff + 
B): 

• Gruix efectiu de la xapa perforada (tb,eff): es determina a partir de la relació 

entre el diàmetre dels forats i la distància entre els centres d’aquests. S’estima 

que tal relació té un valor de 0,5 i s’utilitza la fórmula definida a l’apartat 10.4 de 

la norma EN 1993 1-1. 

KW,d-- = K · )1,18 · B1 − X wl C�                                              
��. �. 24� 
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• Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp): 

Xcx1S = XST − bc.�.1 esin ^                                                     
��. �. 25� 

• Relació entre la tensió màxima en l’element que s’abonyega i el límit elàstic (ϕ): 

fg  B5K + XST · sin ^6 − bc.�.1 eC < bc.�.1 e   →  h = − 5K + XST · sin ^6 − bc.�.1 ebc.�.1 e  

fg  B5K + XST · sin ^6 − bc.�.1 eC > bc.�.1 e   →  h = −1                    
��. �. 26� 

• Factor d’abonyegament (Kσ): calculat amb la següent expressió (obtinguda de la 

taula 4.1 de la norma EN 1993-1-5, considerant element doblement recolzat): 

no = 7,81 − 6,29 · h + 9,78 · h&                                          
��. �. 27� 

• Esveltesa de la paret lateral del nervi (jSkkk): 

jSkkk =
XST KW,d--y

28,4 · � 235?m · 
−h� ·  no
                                              
��. �. 28� 

• Factor de correcció de l’abonyegament (ρ): 

p = jSkkk − 0,055 · 
3 + h�jSkkk&                                               
��. �. 29� 

• Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff): 

Xd-- = Xcx1S · p                                                          
��. �. 30� 

• Longituds eficaces de la paret lateral del nervi (deff1 i deff2): donat que la tensió no és 

uniforme al llarg de l’amplada de l’element (rati de tensions 0 > ψ > -1), la longitud 

eficaç es reparteix de la següent manera: 

Xd-- ' = 0,4 · Xcx1S   
YzKPYI {|}YPg~P�                                
��. �. 31� 

Xd-- & = 0,6 · Xcx1S   
YzKPYI g�?YPg~P�                                 
��. �. 32� 

 



Pàg. 62  Annexos 

 

 

• Àrea de la secció eficaç del perfil a flexió positiva segons la hipòtesi ‘B’ (Aeff +B): 

Vd-- 	 3 = 2 · rRST + 5XST − Xcx1S6 + Xd-- ' + Xd-- & + Yd-- ' + Yd-- &s · K         
��. �. 33� 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B): 

bc.�.1 d--	 3 = 2 · :RST · bc.�.1 c + 5XST − Xcx1S6 · FK2 + 5XST − Xcx1S6 · sin ^2 G= · K
Vd--	 3 + 

2 · �Xd-- ' · DK2 + DXST − Xd-- '2 E · sin ^E + Xd-- & · DK2 + DXST − Xcx1S + Xd-- &2 E · sin ^E� · K
Vd--	 3 + 

r5Yd-- ' + Yd-- &6 · bc.�.1 ds · KVd--	 3                                            
��. �. 34� 

Novament, igual que per la hipòtesi ‘A’, cal fer una sèrie d’iteracions fins a arribar a la 

coincidència de valors. 

La secció eficaç a flexió positiva del perfil trapezoïdal simple d’acord amb la hipòtesi ‘B’ és la 

que es mostra a la figura E.5. 

 

Fig. E.5  Secció eficaç a flexió positiva del perfil trapezoïdal simple (per hipòtesi ‘B’). 

12) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (hipòtesi ‘B’) (Ieff +
 B): 

• Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic): 

�c = 112 · RST · K2 + RST · K · 5bc.�.1 c −  bc.�.1 d-- 	6&              
��. �. 35� 
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• Moment d’inèrcia de la longitud a tracció de la paret lateral del nervi (Id trac): 

�� ��uc = 112 · K · 
cos ^�& · 5XST − Xcx1S62 + 

5XST − Xcx1S6 · K · :FK2 + 5XST − Xcx1S6 · sin ^2 G −  bc.�.1 d-- 	=&             
��. �. 36� 

• Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida de la paret 

lateral del nervi (Id eff 1): 

�� d-- ' = 112 · K · 
cos ^�& · 5Xd-- '62 + 

Xd-- ' · K · :FK2 + FXST − Xd-- '2 G · sin ^G −  bc.�.1 d-- 	=&                   
��. �. 37� 

• Moment d’inèrcia de l’extrem inferior de la longitud comprimida de la paret 

lateral del nervi (Id eff 2): 

�� d-- & = 112 · K · 
cos ^�& · 5Xd-- &62 + 

Xd-- & · K · :FK2 + FXST − Xcx1S + Xd-- &2 G · sin ^G −  bc.�.1 d-- 	=&          
��. �. 38� 

• Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie eff): 

�d d-- = 112 · Yd-- · K2 + Yd-- · K · 5bc.�.1 d −  bc.�.1 d-- 	6&                  
��. �. 39� 

• Moment d’inèrcia de la secció transversal eficaç a flexió positiva (Ieff + 
B): 

�d-- 	3 = 2 · 5�c + �� ��uc + �� d-- ' + �� d-- &6 + �d d--                    
��. �. 40� 

13) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘B’) (Weff+ 
B): 

td-- 	3 = �d-- 	3
b1uv − bc.�.1 d-- 	                                             
��. �. 41� 

Ara, cal escollir el valor de mòdul resistent més desfavorable (el de menor magnitud) per, a 

partir d’aquest, poder calcular la resistència que tindrà la xapa perfilada davant els esforços 

de flexió positiva. Així doncs, el perfil dissenyat tindrà les següents propietats: 
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14) Mòdul resistent de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (Weff +): 

td-- 	 = ��9 5 td--  	 0,   td-- 	 36                                    
��. �. 42� 

15) Àrea de la secció eficaç a flexió positiva (Aeff +): 

Vd-- 	 = Vd-- 	 0                                                        
��. �. 43� 

16) Centre de masses de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (yeff +): 

bc.�.1 d-- 	 = bc.�.1 d-- 	 0                                               
��. �. 44� 

17) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (Ieff +): 

�d-- 	 = �d-- 	 0                                                        
��. �. 45� 

E.2.5 Càlculs relatius a la secció transversal efic aç per a flexió negativa 

En aquest apartat es mostren els càlculs relacionats amb la secció eficaç de la xapa davant 

els esforços de flexió negativa, és a dir, quan el material situat per sota de l’eix neutre està 

comprimit i el material situat per sobre està sotmès a tracció. Igual que s’ha fet a l’apartat 

E.2.4, se segueix el model proposat per la norma EN 1993-1-5, apartat 4.4. 

El càlcul de la secció transversal eficaç negativa es realitza en funció de dues hipòtesis 

similars a les considerades en els càlculs relatius a la flexió negativa: la primera hipòtesi és 

que les parets laterals de nervi, que tenen una part buida, no s’abonyeguen (només ho fa la 

base del nervi) i la segona hipòtesi és que les parets laterals del nervi, considerant les 

perforacions que inclouen, sí s’abonyeguen. D’aquests dos casos, caldrà quedar-se amb el 

més desfavorable (és a dir, aquell que representi una menor resistència a la flexió). El 

procediment de càlcul a seguir es detalla a continuació. 

Hipòtesi A: les parets laterals del nervi tenen una  part buida i no s’abonyeguen 

Només cal calcular l’abonyegament de la base del perfil. 

18) Secció eficaç per a flexió negativa (Aeff - 
A): 

• Relació entre la tensió màxima en l’element que s’abonyega i el límit elàstic (ϕ): 

fg  B5XST · sin ^ + K6 − bc.�.1 eC < bc.�.1 e   →  h = 1 
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fg  B5XST · sin ^ + K6 − bc.�.1 eC > bc.�.1 e   →  h = 5XST · sin ^ + K6 − bc.�.1 ebc.�.1 e            
��. �. 46� 

• Factor d’abonyegament (Kσ): 4 (obtingut de la taula 4.1 de la norma EN 1993-1-5, 

considerant element doblement recolzat). 

• Rati de tensions entre els extrems de l’element susceptible d’abonyegar-se (ψ): 1 

• Esveltesa de la base del perfil (jSkkk): donat que aquest no es tracta d’un element 

doblement recolzament, cal fer una adaptació per poder emprar les expressions 

indicades en el model utilitzat. Es decideix prendre una amplada fictícia per a 

l’element equivalent al doble de la real. 

jSkkk = 2 · RST Kl
28,4 · � 235?m · h ·  no

                                               
��. �. 47� 

• Factor de correcció de l’abonyegament (ρ): 

p = jSkkk − 0,055 · 
3 + q�jSkkk&                                                
��. �. 48� 

• Amplada eficaç de la base del perfil (ceff): 

Rd-- = RST · p                                                           
��. �. 49� 

• Repartiment de l’amplada eficaç de la  base del perfil (ceff1 i ceff2): novament, donat 

que la tensió és uniforme al llarg de l’amplada de l’element (rati de tensions ψ = 1), 

cal repartir, per igual entre els dos extrems, l’amplada eficaç. 

Rd-- ' = Rd-- & = 0,5 · Rd--                                                
��. �. 50� 
• Àrea de la secció eficaç del perfil a flexió negativa segons la hipòtesi ‘A’ (Aeff -A): 

Vd--  " 0 = r2 · 5XST − ?ST6 + YST + Rd-- ' + Rd-- &s · K                      
��. �. 51� 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff – A) (Eq. E.52): 

bc.�.1 d--" 0 = r2 · 5XST · bc.�.1 � − ?ST · bc.�.1 -6 + YST · bc.�.1 d + 5Rd-- ' + Rd-- &6 · bc.�.1 cs · KVd-- " 0  
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Igual que succeïa en el punt 8 quan es determinava la secció eficaç del perfil a flexió 

positiva, cal fer iteracions fins a aconseguir la convergència de resultats entre un pas i 

l’anterior. 

La secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal simple d’acord amb la hipòtesi ‘A’ és 

la que es mostra a la figura E.6. 

 

Fig. E.6  Secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal simple (per hipòtesi ‘A’). 

19) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (per hipòtesi ‘A’) (Ieff -
 A): 

• Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff): 

�c d-- = 112 · Rd--" · K2 + Rd--" · K · 5bc.�.1 c −  bc.�.1 d--"6&               
��. �. 53� 

• Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id): 

�� = 112 · K · 
cos ^�& · XST2 + XST · K · 5bc.�.1 � −  bc.�.1 d--"6&              
��. �. 54� 

• Moment d’inèrcia de la part buidada en les parets laterals del nervi (If): 

�- = 112 · ?ST · K2 + ?ST · K · 5bc.�.1 - −  bc.�.1 W6&                       
��. �. 55� 

• Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie): 

�d = 112 · YST · K2 + YST · K · 5bc.�.1 d −  bc.�.1 d--"6&                        
��. �. 56� 
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• Moment d’inèrcia de la secció transversal eficaç a flexió negativa (Ieff -
 A): 

�d-- 	 = 2 · �c d-- + 2 · 5�� − �-6 + �d                                      
��. �. 57� 

20) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’) (Weff -
 A): 

td--" = �d--"b1uv − bc.�.1 d--"                                              
��. �. 58� 

Hipòtesi B: les parets laterals del nervi tenen per foracions i s’abonyeguen 

A més de l’abonyegament de la base del perfil (calculat en la hipòtesi anterior) cal trobar 

l’abonyegament de les parets laterals del nervi. 

21) Secció eficaç per a flexió negativa (Aeff - 
B): 

• Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp): 

Xcx1S = bc.�.1 esin ^                                                           
��. �. 59� 
• Relació entre la tensió màxima en l’element que s’abonyega i el límit elàstic (ϕ): 

fg  B5K + XST · sin ^6 − bc.�.1 eC < bc.�.1 e   →  h = −1 

fg  B5K + XST · sin ^6 − bc.�.1 eC > bc.�.1 e   →  h = − 5K + XST · sin ^6 − bc.�.1 ebc.�.1 e     
��. �. 60� 
• Factor d’abonyegament (Kσ): calculat amb la següent expressió (obtinguda de la 

taula 4.1 de la norma EN 1993-1-5, considerant element doblement recolzat): 

no = 7,81 − 6,29 · h + 9,78 · h&                                       
��. �. 61� 

• Esveltesa de la paret lateral del nervi (jSkkk): 

jSkkk =
XST Kl

28,4 · � 235?m · 
−h� ·  no
                                              
��. �. 62� 
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• Factor de correcció de l’abonyegament (ρ): 

p = jSkkk − 0,055 · 
3 + h�jSkkk&                                                
��. �. 63� 

• Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff): 

Xd-- = Xcx1S · p                                                          
��. �. 64� 

• Longituds eficaces de la paret lateral del perfil (deff1 i deff2): donat que la tensió no és 

uniforme al llarg de l’amplada de l’element (rati de tensions 0 > ψ > -1), la longitud 

eficaç es reparteix de la següent manera: 

Xd-- ' = 0,4 · Xcx1S   
YzKPYI {|}YPg~P�                                
��. �. 31� 

Xd-- & = 0,6 · Xcx1S   
YzKPYI g�?YPg~P�                                 
��. �. 32� 

• Àrea de la secció eficaç del perfil a flexió negativa segons la hipòtesi ‘B’ (Aeff -
B): 

Vd-- " 3 = 2 · rRST + 5XST − Xcx1S6 + Xd-- ' + Xd-- & + Yd-- ' + Yd-- &s · K         
��. �. 65� 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B): 

bc.�.1 d--" 3 = YST · bc.�.1 d + 2 · �5XST − Xcx1S6 · DK2 + DXcx1S + XST − Xcx1S2 E · sin ^E� · K
Vd--" 3 + 

2 · �Xd-- ' · DK2 + DXcx1S − Xd-- '2 E · sin ^E + Xd-- & · DK2 + Xd-- & · sin ^2 E� · K
Vd--" 3 + 

r5Rd-- ' + Rd-- &6 · bc.�.1 cs · KVd--" 3                                        
��. �. 66� 

La secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal simple d’acord amb la hipòtesi ‘B’ és 

la que es mostra a la figura E.7. 
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Fig. E.7  Secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal simple (per hipòtesi ‘B’). 

22) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (hipòtesi ‘B’) (Ieff -
 B): 

• Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie): 

�d = 112 · YST · K2 + YST · K · 5bc.�.1 d −  bc.�.1 d--"6&                     
��. �. 67� 

• Moment d’inèrcia de la longitud a tracció de la paret lateral del nervi (Id trac): 

�� ��uc = 112 · K · 
cos ^�& · 5XST − Xcx1S62 + 

5XST − Xcx1S6 · K · :FK2 + FXST − Xcx1S2 G · sin ^G −  bc.�.1 d--"=&            
��. �. 68� 

• Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida de la paret 

lateral del nervi (Id eff 1): 

�� d-- ' = 112 · K · 
cos ^�& · 5Xd-- '62 + 

Xd-- ' · K · :FK2 + FXcx1S − Xd-- '2 G · sin ^G ±  bc.�.1 d--"=&                    
��. �. 69� 
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• Moment d’inèrcia de l’extrem inferior de la longitud comprimida de la paret 

lateral del nervi (Id eff 2): 

�� d-- & = 112 · K · 
cos ^�& · 5Xd-- &62 + 

Xd-- & · K · :FK2 + Xd-- &2 · sin ^G −  bc.�.1 d--"=&                            
��. �. 70� 

• Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff): 

�c d-- = 112 · Rd-- · K2 + Rd-- · K · 5bc.�.1 c −  bc.�.1 d--"6&                
��. �. 71� 

• Moment d’inèrcia de la secció transversal eficaç a flexió negativa (Ieff - 
B): 

�d--"3 = 2 · 5�� ��uc + �� d-- ' + �� d-- &6 + �c d-- +  �d                    
��. �. 72� 

23) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) (Weff - 
B): 

td--"3 = �d--"3
b1uv − bc.�.1 d--"                                              
��. �. 73� 

Novament, cal escollir el valor de mòdul resistent més desfavorable (el de menor magnitud) 

per, a partir d’aquest, poder calcular la resistència que tindrà la xapa perfilada davant els 

esforços de flexió negativa. El perfil dissenyat tindrà les següents propietats: 

24) Mòdul resistent de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (Weff -): 

td--" = ��9 5 td-- " 0,   td--" 36                                       
��. �. 74� 

25) Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -): 

Vd--" = Vd--" 3                                                       
��. �. 75� 
26) Centre de masses de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -): 

bc.�.1 d--" =  bc.�.1 d--" 3                                             
��. �. 76� 

27) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (Ieff -): 

�d--" = �d--" 3                                                         
��. �. 77� 
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E.2.6 Càlculs de la resistència de la xapa perfilad a 

Una vegada coneguts: l’àrea de la secció eficaç de la xapa perfilada, l’altura del seu centre 

de masses, la seva inèrcia i el seu mòdul resistent tant a flexió positiva com a flexió 

negativa, ja es pot calcular la resistència que ofereix el perfil metàl·lic a aquests dos 

esforços. 

28) Moment flector resistent positiu del perfil (MRd 
+): 

���	 = td--	 · ?m�uS · 1 #91000 9 · 1 I1000 II                               
��. �. 78� 

29) Moment flector resistent negatiu del perfil (MRd 
-): 

���" = td--" · ?m�uS · 1 #91000 9 · 1 I1000 II                               
��. �. 79� 

E.3 Càlculs de la fase d’execució 

E.3.1 Càlculs relatius al formigó del forjat 

En aquest breu apartat es mostren els paràmetres que cal conèixer en relació al formigó de 

la llosa mixta ja que seran utilitzats en càlculs posteriors. La forma que descriu la secció 

aquest material, a l’interior forjat col·laborant, es pot observar a la figura E.8. 

 

Fig. E.8  Croquis de la secció transversal del formigó en el perfil trapezoïdal simple. 
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30) Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx): 

ℎc 1àv = XST · sin ^ + ℎc 1�e                                             
��. �. 80� 
31) Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac): 

Vc = ℎc 1àv · Z − XST · sin ^ · 2 · 5YST + K · cos ^ + XST · cos ^62               
��. �. 81� 

Donat que es decideix considerar que, durant la fase d’execució de la llosa mixta, es 

produeix amuntegament del formigó fresc en la zona central de la xapa perfilada cal calcular 

el nou cantell i la nova secció de formigó que en resulta. 

32) Altura màxima del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (hc acum): 

ℎc uc*1 = ℎc 1uv  + 0,7 · �u�1                                         
��. �. 82� 

33) Àrea del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (Ac acum): 

Vc uc*1 = ℎc uc*1 · Z − XST · sin ^ · 2 · 5YST + K · cos ^ + XST · cos ^62        
��. �. 83� 

E.3.2 Càrregues existents en la fase d’execució 

El valor de les accions que actuen sobre la xapa perfilada d’acer durant la construcció del 

forjat col·laborant són els següents: 

34) Càrregues permanents en fase constructiva: 

• Pes propi de la xapa perfilada (gs): 

�+ = VW · 1 I&10� II& · p+ · 9,81 91 #� · 1 #91000 9                               
��. �. 84� 

• Pes del formigó (gc): 

�c = Vc uc*1 · 1 I&10� II& · pc · 9,81 91 #� · 1 #91000 9                            
��. �. 85� 

• Pes majorat dels materials que formen el forjat durant la fase d’execució (g): 

�. = 
�+ + �c� · ��                                                       
��. �. 86� 
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35) Càrregues variables en fase constructiva: 

• Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’): 

�. = � · Z · 1 I1000 II · ��                                                
��. �. 87� 

• Càrrega constructiva lineal 1 majorada en xapa de dos i tres vanos (q1’): 

�'. = �' · Z · 1 I1000 II · ��                                            
��. �. 88� 

• Càrrega constructiva lineal 2 majorada en xapa de dos i tres vanos (q2’): 

�&. = �& · Z · 1 I1000 II · ��                                               
��. �. 89� 

E.4 Càlculs de la fase de servei 

E.4.1 Càlculs del forjat col·laborant i dels seus c omponents 

La llosa mixta està formada, a més de per la xapa perfilada d’acer i el formigó vistos 

anteriorment, per una armadura reticular d’acer destinada a combatre la fissuració del 

formigó i, a vegades, per una altra armadura que té com a funció fer front als moments 

flectors negatius que la resta de components del forjat no poden absorbir. Tots aquests 

elements es troben identificats en la figura E.9, en la que es representa la secció de la llosa 

mixta obtinguda a partir del perfil trapezoïdal simple dissenyat.  

 

Fig.  E.9 Secció transversal de la llosa mixta. 
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A més de les mostrades a l’apartat E.2.1 d’aquest annex, cal conèixer les següents dades: 

• Pes de la xapa perfilada (gs) (càlcul del punt 34, apartat E.3.2): té un valor per 

al primer objectiu i un altre per al segon. 

• Pes del formigó de la llosa (gc) (càlcul del punt 34, apartat E.3.2): té un valor 

per al primer objectiu i un altre per al segon. 

• Coeficient de minoració de la resistència del formigó (γc): 1,50 

• Coeficient de minoració de la resistència de l’acer de les armadures (γs): 1,15 

• Diàmetre de les barres de l’armadura contra la fissuració (Øfiss): 6 mm 

• Límit elàstic de l’acer de les armadures (fyk): 500 N/mm2 

• Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs): 

• Longitud del solapament entre perfils de la llosa (s): 50 mm 

• Distància entre l’eix de l’armadura contra la fissuració i la cara superior de la 

llosa (dsup): 20 mm 

• Càrrega superficial equivalent al pes dels envans sobre el forjat (Qk): 1,2 kN/m2 

(valor màxim definit a l’apartat 6.3.1.2 de la norma En 1991 1-1). 

36) Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (veure figura E.10): 

 

Fig.  E.10 Base de dos perfils consecutius de la llosa. 
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• Amplada superior de la base de la llosa (bsup): 

Z+*S = 2 · 5RST + XST · cos ^ + K · cos ^6 − {                               
��. �. 90� 

• Amplada inferior de la base de la llosa (binf): 

Z�e- = 2 · 5RST + K · cos ^6 − {                                             
��. �. 91� 
• Amplada mitjana de la base de la llosa (bm): 

Z1 = Z+*S − Z�e-2                                                         
��. �. 92� 

37) Armadura per combatre la fissuració del formigó: 

• Armadura contra la fissuració mínima necessària en el forjat (Afiss min): ha de ser 

superior al 0,2% de l’àrea del formigó que hi ha sobre els nervis. 

V-�++ 1�e = 0,2100 · 
 ℎc 1�e · Z�                                           
��. �. 93� 

• Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss): es converteix el mallat reticular en 

una armadura formada per barres. 

�-�++ = V-�++ 1�e · 4� · Ø-�++&                                                     
��. �. 94� 

• Separació de les barres de l’armat contra la fissuració (sfiss): es converteix el mallat 

reticular en una armadura formada per barres. 

{-�++ = Z�-�++                                                             
��. �. 95� 

• Pes de l’armadura contra la fissuració del formigó (gfiss): 

�-�++ = V-�++ · 1 I&10�II& · p+ · 9,81 91 #� · 1 #91000 9                              
��. �. 96� 

 



Pàg. 76  Annexos 

 

 

E.4.2 Càlcul de la resistència i la inèrcia del for jat col·laborant 

En aquest apartat es determina quina és la resistència que ofereix la llosa mixta dissenyada 

davant els esforços de flexió i els tallants verticals (segons ELU) i el valor de la força 

concentrada que és capaç de suportar abans que es produeixi punxonament. També es 

calcula el moment d’inèrcia de la secció de l’element estructural mixt; un paràmetre 

necessari per poder conèixer la fletxa vertical del forjat segons ELS. 

38) Resistència de la llosa mixta a flexió negativa (veure figura C.1): 

• Resistència de les armadures de negatius (Ns): 

9+ = V-�++ · ?m��+ · 1 #91000 9                                                
��. �. 97� 

• Esforç de compressió sobre el formigó en funció de la profunditat (Nc): 

9c = 0,85 · Z1 · zST · ?c��c · 1 #91000 9                                        
��. �. 98� 

• Profunditat del formigó comprimit (posició de l’eix neutre de la llosa) (xpl): 

zST = 9+9c                                                                 
��. �. 99� 

• Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z): 

� = ℎ − X+*S − zST2                                                    
��. �. 100� 

• Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -): 

�,�" = 9+ · � · 1 I1000 II                                            
��. �. 101� 

39) Resistència de la llosa mixta a flexió positiva (veure figura C.2): 

• Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np): únicament es té en 

consideració la secció neta del perfil metàl·lic. 

9S = Ve · ?m�uS · 1 #91000 9                                                 
��. �. 102� 

 

 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 77 

 

• Força resultant a compressió en el formigó en funció de la profunditat (Ncf): 

9c- = 0,85 · Z · zST · ?c��c · 1 #91000 9                                      
��. �. 103� 

• Profunditat del formigó comprimit (posició de l’eix neutre de la llosa) (xpl): 

zST = 9S9c                                                              
��. �. 104� 

• Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +): 

�,�	 = D− zST2 · 9S + Dℎ − ℎ+2 E · 9SE · 1 I1000 II                        
��. �. 105� 

40) Resistència de la llosa mixta a esforç tallant en els recolzaments exteriors: 

• Coeficient per al formigó en el càlcul de la resistència a esforç tallant (CRd,c): 

���,c = 0,18�c                                                          
��. �. 106� 

• Distància de la vora superior de la llosa al centre de masses de la xapa (dp’): 

XS. = ℎ − bc.�.1 e                                                    
��. �. 107� 
• Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (funció de la distància dp’ ) (k*): 

#∗ = ��9 ��1 + �200XS′ � ;  2 �                                         
��. �. 108� 

• Quantia geomètrica entre l’àrea de la xapa d’acer i de l’armadura de positius i 

l’àrea de formigó situat per damunt del centre de masses de la xapa (ρ*ext): 

p∗dv� = ��9 : F VeZ1 · XS′ G ;  0,02 =                                     
��. �. 109� 
• Coeficient per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin): 

�1�e = 0,035 · 
#∗�2 &l · 
?c��' &l                                      
��. �. 110� 

• Esforç tallant resistent mínim del forjat en recolzaments exteriors (VRd,min ext): 

���,1�e dv� = �1�e · Z1 · XS.                                             
��. �. 111� 
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• Esforç tallant resistent del forjat en els recolzaments exteriors (VRd,ext): 

���,dv� = ����,c · #∗ · 
100 · p∗ · ?c��' 2l � · Z1 · XS.                         
��. �. 112� 

41) Resistència de la llosa mixta a esforç tallant en els recolzaments interiors: 

• Distància de la vora superior de la llosa al l’eix de l’armadura de negatius (dp’’): 

XS′′ = ℎ − X+*S                                                       
��. �. 113� 
• Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (funció de la distància dp’’) (k*): 

#∗ = ��9 ��1 + �200XS′′� ;  2 �                                      
��. �. 114� 

• Quantia geomètrica entre l’àrea de les armadures de negatius i l’àrea del 

formigó situat per sota de l’eix d’aquestes armadures (ρ*int): 

p∗�e� = ��9 : F V-�++Z1 · XS′′G ;  0,02 =                                    
��. �. 115� 
• Coeficient per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin): 

�1�e = 0,035 · 
#∗�2 &l · 
?c��' &l                                       
��. �. 116� 

• Esforç tallant resistent mínim del forjat en els recolzaments interiors (VRd,min int): 

���,1�e dv� = �1�e · Z1 · XS..                                            
��. �. 117� 

• Esforç tallant resistent del forjat en els recolzaments interiors (VRd,int): 

���,dv� = ����,c · #∗ · 
100 · p∗ · ?c��' 2l � · Z1 · XS..                       
��. �. 118� 

42) Resistència de la llosa mixta al punxonament: 

• Valor característic de la resistència a tracció del formigó (fctk): 

?c�� = 0,21 · )?c�&�                                                    
��. �. 119� 
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• Resistència bàsica tangencial del formigó (τRd): 

��� = 0,25 · ?c���c                                                     
��. �. 120� 
• Coeficient relatiu a la geometria de la llosa (k1): 

#' = 1,6 − XS1000                                                       
��. �. 121� 
• Coeficient relatiu a la quantia acer/formigó (k2): 

#& = 1,2 + 40 · p∗                                                     
��. �. 122� 
• Perímetre crític de la superfície d’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (veure 

figura C.3 de l’annex C): es considera aplicació en un sol punt. 

�S = 4 · 5ℎc − XS6                                                    
��. �. 123� 
• Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt): 

�S*e� = �S · ℎc · #' · #& · ��� · 1 #91000 9                               
��. �. 124� 

43) Moment d’inèrcia de la secció de la llosa mixta (es calcula la mitjana considerant que el 

formigó es fissura i que no ho fa). 

• Mòdul d’elasticitat secant mig del formigó per a càrregues instantànies (Ecm): 

�c1 = 22000 · 
0,1 · ?c���,2                                           
��. �. 125� 

• Coeficient d’equivalència entre el mòdul d’elasticitat de l’acer i el mòdul 

d’elasticitat secant mig del formigó (n): 

� = �B�c1 2l C                                                        
��. �. 126� 

• Centre de masses de la secció de formigó (yfor) (Eq. E.127): 

b-x� = 1Vc · >Z · ℎ&2 − 5XST · sin ^6&
6 · F3 · YST + 2 · XST · cos ^2 · YST + 2 · XST · cos ^G · 52 · YST + 2 · XST · cos ^6A 
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• Suma de les seccions de tots els elements d’acer continguts en la llosa mixta 

(As): és la suma de l’àrea de la secció de la xapa perfilada, de les armadures 

de negatius i de l’armadura de positius. 

V+ = V-�++ + Ve                                                
��. �. 128� 
• Eix neutre de la secció fissurada del formigó respecte la vora superior de la 

llosa (xsup) (veure figura E.11): 

 

Fig.  E.11 Exemple de secció de formigó considerant fissuració. 

z+*S = �Z · �−V+ + �V+& + 2 · Z� · V-�++ · X+*S�                       
��. �. 129� 

• Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In): 

�e = 2 · 5�c + �� − �-6 + �d                                        
��. �. 130� 

• Moment d’inèrcia de la secció del forjat considerant fissuració en el formigó (Ifiss): 

�-�++ = 1� · Z · z+*S212 + Z · z+*S� · Bz+*S2 C& + V-�++ · 5z+*S − X+*S6& + 

�e + Ve · 5ℎ − bc.�.1 e − z+*S6&                                       
��. �. 131� 
• Àrea de la secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq): 

Vd� = 1� · 
ℎc · Z + ℎ+ · Z1� + V-�++ + Ve                               
��. �. 132� 
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• Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S): 

f = 1� · ℎc · Z · Dℎ − ℎc2 E + 1� · Z1 · ℎ+&
2 + V-�++ · 5ℎ − X+*S6 + Ve · bc.�.1 e             
��. �. 133� 

• Eix neutre de la secció no fissurada del formigó respecte la vora inferior de la 

llosa (xinf) (veure figura E.12): 

 

Fig. E.12  Exemple de secció de formigó considerant fissuració. 

z�e- = fVd�                                                             
��. �. 134� 
• Moment d’inèrcia de la secció del forjat considerant que no es produeix fissuració en 

el formigó (Ino fiss): 

�ex -�++ = 1� · Z · ℎc2
12 + Z · ℎc� · Dℎ − ℎc2 − z�e-E& + 112 · Z1 · ℎ+2

� + Z1 · ℎ+� · Dz�e- − ℎ+2 E& + 

V-�++ · 5ℎ − X+*S − z�e-6& + �e + Ve · 5z�e- − bc.�.1 e6&                 
��. �. 135� 

• Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im): 

�1 = �-�++ + �ex -�++2                                                
��. �. 136� 

E.5 Resultats del disseny òptim per al primer objec tiu definit 

Aquests són els resultats obtinguts corresponents al disseny que dóna les millors 

prestacions per al primer objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria. Es recullen a 

continuació. 
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Dades del perfil Valor                  

Amplada de la base del perfil (cpl): 107,177 mm 

Longitud de la paret lateral del nervi (dpl): 406,170 mm 

Sostre del perfil (epl): 473,303 mm 

Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ): 80º (1,396 rad) 

Paràmetre calculat Valor 

Àrea de la secció bruta del perfil (Ab) (Eq. E.1): 1500 mm2 

Amplada total del perfil (b) (Eq. E.2): 828,720 mm 

Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq. E.3): 400 mm 

C.d.m de la base del perfil (yc.d.m c) (Eq. E.4): 0,5 mm 

C.d.m de la paret lateral del nervi (yc.d.m d) (Eq. E.5): 199,5 mm 

C.d.m del sostre del perfil (yc.d.m e) (Eq. E.6): 399,5 mm 

C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. E.7): 235,026 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. E.8): 1200 mm2 

C.d.m de part buidada en parets laterals del nervi (yc.d.m f) (Eq. E.9): 200,5 mm 

C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. E.10): 243,657 mm 

Relació entre tensió sostre perfil i límit elàstic (ϕ) (Eq. E.11): 1 

Esveltesa del sostre del perfil (λ�kkk) (Eq. E.12): 9,095 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. E.13): 0,107 

Amplada eficaç del sostre del perfil (eeff) (Eq. E.14): 50,777 mm 

Repartiment amplada eficaç del sostre perfil (eeff1 i eeff2) (Eq. E.15): 25,388 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘A’ (Aeff +A) (Eq. E.16): 777,474 mm2 
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C.d.m de la secció eficaç per hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. E.17): 158,420 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil per hipòtesi ‘A’ (Ic) (Eq. E.18): 2672907,08 mm4 

Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id) (Eq. E.19): 887575,24 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals del nervi (If) (Eq. E.20): 274082, 43 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hip. ‘A’ (Ie eff) (Eq. E.21): 1487839,62 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
A) (Eq. E.22): 9548478,99 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff+ 
A) (Eq. E.23): 39362,278 mm3 

Gruix efectiu de la xapa perforada (tb,eff ) (Eq. E.24): 0,85 mm 

Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp) (Eq. E.25): 185,534 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. E.26): 0,843 

Factor d’abonyegament (Kσ) (Eq. E.27): 20,067 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λ�kkk) (Eq. E.28): 3,764 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. E.29): 0,257 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. E.30): 47,728 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. E.31): 19,091 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. E.32): 28,637 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘B’ (Aeff +B) (Eq. E.33): 795,159 mm2 

C.d.m de secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B) (Eq. E.34): 121,447 mm 

Moment d’inèrcia de base del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ic) (Eq. E.35): 2672907,08 mm4 

Moment d’inèrcia de longitud a tracció de paret nervi (Id trac) (Eq. E.36): 564184,07 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida  

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. E.37): 1033622,35 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem inferior de la longitud comprimida  
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de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. E.38): 152520,82 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ie eff) (Eq. E.39): 1487839,62 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
B) (Eq. E.40): 11822147,9 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff+ 
B) (Eq. E.41): 42289,563 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió positiva (Weff +) (Eq. E.42): 39263,278 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió positiva (Aeff +) (Eq. E.43): 777,474 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió positiva del perfil (yeff +) (Eq. E.44): 158,429 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva perfil (Ieff +) (Eq. E.45): 9548478,99 mm4 

Relació entre tensió base nervi i límit elàstic (ϕ) (Eq. E.46): 1 

Esveltesa de la base del perfil (λ�kkk) (Eq. E.47): 4,119 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ)(Eq. E.48): 0,229 

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. E.49): 24,628 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. E.50): 12,314 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hipòtesi ‘A’ (Aeff -A) (Eq. E.51): 1010,272 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. E.52): 289,322 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. E.53): 1081438,44 mm4 

Moment d’inèrcia paret lateral del nervi (Id) (Eq. E.54): 3938578,87 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals nervi (If) (Eq. E.55): 1400826,95 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. E.56): 5085403,16 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 A) (Eq. E.57): 12323789,9 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff -
 A) (Eq. E.58): 42595,322 mm3 

Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp) (Eq. E.59): 273,623 mm 
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Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. E.60): 1 

Factor d’abonyegament per hipòtesi ‘B’ (Kσ) (Eq. E.61): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi per hip. ‘B’ (λ�kkk) (Eq. E.62): 3,758 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. E.63): 0,258 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. E.64): 79,673 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. E.31): 28,269 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. E.32): 42,403 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hip. ‘B’ (Aeff -
B) (Eq. E.65): 904,371 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B) (Eq. E.66): 296,844 mm 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. E.67): 5085403,16 mm4 

Moment d’inèrcia longitud a tracció de paret del nervi (Id trac) (Eq. E.68): 133871,21 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida 

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. E.69): 251197,88 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem inferior de la longitud comprimida  

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. E.70): 181888,10 mm4 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. E.71): 1081438,44 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff – 
B) (Eq. E.72): 8382194,64 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff - 
B) (Eq. E.73): 28237,639 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. E.74): 28237,639 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -) (Eq. E.75): 904,371 mm2 

C.d.m de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -) (Eq. E.76): 296,844 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -) (Eq. E.77): 8382194,64 mm4 

Moment flector resistent positiu del perfil (MRd 
+)  (Eq. E.78): 10,496 kN·m 

Moment flector resistent negatiu del perfil (MRd 
-)  (Eq. E.79): 7,530 kN·m 
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Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. E.80): 450 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq. E.81): 155321,140 mm2 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. E.82): 464 mm 

Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. E.83): 166923,224 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,115 kN/m2 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85): 4,093 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g’) (Eq. E.86): 5,682 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 0,932 kN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88): 0,932 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89): 1,864 kN/m2 

Amplada superior de la base de la llosa (bsup) (Eq. E.90): 305.417 mm 

Amplada inferior de la base de la llosa (binf) (Eq. E.91): 164,355 mm 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 234,886 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 82,872 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94): 2,93 

Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95): 250 mm 

Pes de l’armadura contra la fissuració del formigó (gfiss) (Eq. E.96): 0,665 kN/m2 

Resistència de les armadures de negatius (Ns) (Eq. E.97): 36,879 kN 

Esforç compressió sobre formigó segons profunditat (Nc) (Eq. E.98): 3,32·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 11,083 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 425,458 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 15,690 kN·m 

Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np) (Eq. E.102): 320 kN  

Resultant a compressió en formigó segons profunditat (Ncf) (Eq. E.103): 11,74· xpl kN 
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Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 27,256 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 75,798 kN·m 

Coef. formigó en càlcul resistència a esforç tallant (CRd,c) (Eq. E.106): 0,12 

Distància vora superior llosa al c.d.m de la xapa (dp’) (Eq. E.107): 207,423 mm 

Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (k*) (Eq. E.108): 1,982 

Quantia geomètrica entre l’àrea de xapa d’acer i de l’armadura de positius 

i l’àrea de formigó situat sobre del c.d.m de la xapa (ρ*ext) (Eq. E.109): 0,02 

Coef. per a la resistència del formigó a esforç tallant (vmin) (Eq. E.110): 0,488 

Tallant resistent mínim en recolzaments exteriors (VRd,min ext) (Eq. E.111): 23,783 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 42,675 kN 

Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 431 mm 

Coef. per al càlcul de resistència a tallant (k*) (Eq. E.114): 1,681 

Quantia geomètrica entre l’àrea de les armadures de negatius i l’àrea  

del formigó sota aquestes armadures (ρ*int) (Eq. E.115): 0,0008 

Coef. per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin) (Eq. E.116): 0,381 

Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 38,619 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 26,132 kN 

Valor característic resistència a tracció del formigó (fctk) (Eq. E.119): 1,795  N/mm2 

Resistència bàsica tangencial del formigó (τRd) (Eq. E.120): 0,3 N/mm2 

Coef. relatiu a la geometria de la llosa (k1) (Eq. E.121): 1,392 

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 1,233 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 1029,368 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 26,458 kN 

Mòdul d’elasticitat secant mig del formigó (Ecm) (Eq. E.125): 28960,41 N/mm2 
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Coeficient d’equivalència entre acer i formigó (n) (Eq. E.126): 14,502 

C.d.m de la secció de formigó (yfor) (Eq. E.127): 274,627 mm 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128): 1284,82 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129): 73,813 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 25591075,2 mm4 

Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131): 54892945,2 mm4 

Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 10636,655 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133): 2848278,34 mm3 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 267,779 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135): 217097090 mm4 

Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 135995017 mm4 

E.6 Resultats del disseny òptim per al segon object iu definit 

Aquests són els resultats obtinguts corresponents al disseny que dóna les millors 

prestacions per al segon objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria. Es recullen tot seguit. 

Dades del perfil Valor                  

Amplada de la base del perfil (cpl): 50,000 mm 

Longitud de la paret lateral del nervi (dpl): 183,813 mm 

Sostre del perfil (epl): 232,373 mm 

Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ): 54,7º (0,954 rad) 

Paràmetre calculat Valor 

Àrea de la secció bruta del perfil (Ab) (Eq. E.1): 700 mm2 

Amplada total del nervi (b) (Eq. E.2): 544,854 mm 
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Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq. E.3): 150 mm  

C.d.m de la base del perfil (yc.d.m c) (Eq. E.4): 0,5 mm 

C.d.m de la paret lateral del nervi (yc.d.m d) (Eq. E.5): 75,50 mm 

C.d.m del sostre del perfil (yc.d.m e) (Eq. E.6): 149,5 mm 

C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. E.7): 89,682 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. E.8): 400 mm2 

C.d.m de part buidada en parets laterals del nervi (yc.d.m f) (Eq. E.9): 75,50 mm 

C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. E.10): 100,32 mm 

Relació entre tensió en sostre del nervi i límit elàstic (ϕ) (Eq. E.11): 1 

Esveltesa del sostre del perfil (λ�kkk) (Eq. E.12): 4,465 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. E.13): 0,212 

Amplada eficaç del sostre del perfil (eeff) (Eq. E.14): 49,472 mm 

Repartiment amplada eficaç del sostre perfil (eeff1 i eeff2) (Eq. E.15): 24.736 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘A’ (Aeff +A) (Eq. E.16): 217,099 mm2 

C.d.m de la secció eficaç per hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. E.17): 58,044 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil per hipòtesi ‘A’ (Ic) (Eq. E.18): 165572,75 mm4 

Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id) (Eq. E.19): 228904,71 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals del nervi (If) (Eq. E.20): 139661,57 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hip. ‘A’ (Ie eff) (Eq. E.21): 211447,33 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
A) (Eq. E.22): 932526,44 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff+ 
A) (Eq. E.23): 10031,968 mm3 

Secció eficaç per a flexió positiva (Aeff + 
B) (Eq. E.24): 217,099 mm2 

Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp) (Eq. E.25): 78,398 mm 
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Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. E.26): 0,748 

Factor d’abonyegament (Kσ) (Eq. E.27): 17,996 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λ�kkk) (Eq. E.28): 1,695 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. E.29): 0,546 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. E.30): 42,873 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. E.31): 17,149 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. E.32): 25,723 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘B’ (Aeff +B) (Eq. E.33): 407,265 mm2 

C.d.m de secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B) (Eq. E.34): 64,948 mm 

Moment d’inèrcia de base del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ic) (Eq. E.35): 165572,74 mm4 

Moment d’inèrcia de longitud a tracció de paret nervi (Id trac) (Eq. E.36): 37161,86 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida   

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. E.37): 125383,09 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem inferior de la longitud comprimida   

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. E.38): 38553,04 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ie eff) (Eq. E.39): 211447,33 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
B) (Eq. E.40): 1156236,15 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘B’)  

(Weff+ 
B) (Eq. E.41): 13436,596 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió positiva (Weff +) (Eq. E.42): 10031,968 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió positiva (Aeff +) (Eq. E.43): 217,099 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió positiva del perfil (yeff +) (Eq. E.44): 58,044 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva perfil (Ieff +) (Eq. E.45): 932526,44 mm4 

Relació entre tensió base del nervi i límit elàstic (ϕ) (Eq. E.46): 1 
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Esveltesa de la base del perfil (λ�kkk) (Eq. E.47): 1,921 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ)(Eq. E.48): 0,460 

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. E.49): 23,039 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. E.50): 11,519 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hipòtesi ‘A’ (Aeff -A) (Eq. E.51): 323,039 mm 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. E.52): 124,100 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. E.53): 175990,01 mm4 

Moment d’inèrcia paret lateral del nervi (Id) (Eq. E.54): 607074,735 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals nervi (If) (Eq. E.55): 448265,201 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. E.56): 161962,563 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 A) (Eq. E.57): 831561,66 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff -
 A) (Eq. E.58): 6700,688 mm4 

Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp) (Eq. E.59): 117,739 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ)(Eq. E.60): 1 

Factor d’abonyegament per hipòtesi ‘B’ (Kσ) (Eq. E.61): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi per hip. ‘B’ (λ�kkk) (Eq. E.62): 1,700 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. E.63): 0,550 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. E.64): 64,746 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. E.31): 25,898 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. E.32): 38,848 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hip. ‘B’ (Aeff -
B) (Eq. E.65): 517,053 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B) (Eq. E.66): 100,696 mm 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. E.67): 161962,563 mm4 
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Moment d’inèrcia longitud a tracció de paret del nervi (Id trac) (Eq. E.68): 38976,112 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida  

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. E.69): 10232,647 mm4 

Moment d’inèrcia de l’extrem inferior de la longitud comprimida   

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. E.70): 31185,814 mm4 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. E.71): 175990,01 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff – 
B) (Eq. E.72): 674731,739 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’)  

(Weff - 
B) (Eq. E.73): 6700,677 mm3 

Moment resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. E.74): 6700,677 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -) (Eq. E.75): 517,053 mm2 

C.d.m de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -) (Eq. E.76): 100,696 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -) (Eq. E.77): 674731,739 mm4 

Moment flector resistent positiu del perfil (MRd 
+)  (Eq. E.78): 2,675 kN·m 

Moment flector resistent negatiu del perfil (MRd 
-)  (Eq. E.79): 1,786 kN·m 

Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. E.80): 200 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq. E.81): 58092,488 mm2 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. E.82): 214 mm 

Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. E.83): 65720,491 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,053 kN/m2 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85): 1,611 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g) (Eq. E.86): 2,248 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 0,612 kN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88): 0,612 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89): 1,225 kN/m2 
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Amplada superior de la base de la llosa (bsup) (Eq. E.90): 312,484 mm 

Amplada inferior de la base de la llosa (binf) (Eq. E.91): 100,00 mm 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 206,242 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 54,485 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94): 1,927 

Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95): 250 mm 

Pes de l’armadura contra la fissuració del formigó (gfiss) (Eq. E.96): 0,444 kN/m2 

Resistència de les armadures de negatius (Ns) (Eq. E.97): 24,586 kN 

Esforç compressió sobre formigó segons profunditat (Nc) (Eq. E.98): 2,921·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 8,414 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 176,792 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 4,346 kN·m 

Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np) (Eq. E.102): 106,666 kN·m 

Resultant a compressió en formigó segons profunditat (Ncf) (Eq. E.103): 7,718·xpl kN·m 

Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 13,819 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 12,649 kN·m 

Coef. formigó en càlcul resistència a esforç tallant (CRd,c) (Eq. E.106): 0,12 

Distància vora superior llosa al c.d.m de la xapa (dp’) (Eq. E.107): 100,68 mm 

Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (k*) (Eq. E.108): 2 

Quantia geomètrica entre l’àrea de xapa d’acer i de l’armadura de positius  

i l’àrea de formigó situat sobre del c.d.m de la xapa (ρ*ext) (Eq. E.109): 0,019 

Coef. per a la resistència del formigó a esforç tallant (vmin) (Eq. E.110): 0,494 

Tallant resistent mínim en recolzaments exteriors (VRd,min ext) (Eq. E.111): 10,277 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 18,131 kN 
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Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 181 mm 

Coef. per al càlcul de resistència a tallant (k*) (Eq. E.114): 2 

Quantia geomètrica entre l’àrea de les armadures de negatius i l’àrea  

del formigó sota aquestes armadures (ρ*int) (Eq. E.115): 0,0015 

Coef. per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin) (Eq. E.116): 0,494 

Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 18,477 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 13,964 kN 

Valor característic resistència a tracció del formigó (fctk) (Eq. E.119): 1,795 N/mm2 

Resistència bàsica tangencial del formigó (τRd) (Eq. E.120): 0,3 N/mm2 

Coef. relatiu a la geometria de la llosa (k1) (Eq. E.121): 1,499  

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 1,260 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 602,72 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 17,044 kN 

Mòdul d’elasticitat secant mig del formigó (Ecm) (Eq. E.125): 28960,41 N/mm2 

Coeficient d’equivalència entre acer i formigó (n) (Eq. E.126): 14,502 

C.d.m de la secció de formigó (yfor) (Eq. E.127): 130,746 mm 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128): 456,548 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129): 36,342 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 1781094,99 mm4 

Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131): 4053046,26 mm4 

Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 4482,419 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133): 543104,506 mm4 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 121,163 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135): 16755222 mm4 
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Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 10404134 mm4 

E.7 Llum màxima per als vanos 

A continuació es mostren les llums de vano màximes que pot tenir el forjat col·laborant (tant 

el dissenyat per al primer objectiu com per al segon) en funció dels trams que el formen: un, 

dos o tres. Aquest apartat parteix d’algunes dades ja conegudes (veure apartat 8.2 del 

capítol 8 de la memòria i apartat E.2.1 d’aquest mateix annex) o calculades anteriorment 

(com per exemple: la resistència a flexió de la llosa) i dels estats de càrregues definits a 

l’apartat D.2 de l’annex D. 

Llum de vano màxima en funció dels estats de càrregues definits a l’apartat D.2 (annex D): 

  Objectiu 1 Objectiu 2 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.1: 3,335 m 2,481 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.2: 5,879 m 3,687 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.3: 5,200 m 3,665 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.4: 2,825 m 2,028 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.5: 4,447 m 3,309 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.6: 7,914 m 4,964 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.7: 6,499 m 4,581 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.8: 2,916 m 2,124 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.9: 4,357 m 3,214 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.10: 7,914 m 4,964 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.11: 6,499 m 4,581 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.12: 3,225 m 2,337 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.13: 3,414 m 2,544 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.14: 4,127 m 3,057 m 
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Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.15: 4,427 m 3,388 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.16: 6,471 m 4,059 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.17: 5,588 m 3,939 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.18: 3,126 m 2,235 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.19: 3,297 m 2,414 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.20: 4,191 m 3,125 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.21: 4,506 m 3,480 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.22: 7,311 m 4,586 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.23: 6,124 m 4,316 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.24: 3,260 m 2,374 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.25: 4,106 m 3,035 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.26: 6,471 m 4,059 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.27: 5,588 m 3,939 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.28: 3,158 m 2,267 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.29: 4,169 m 3,102 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.30: 7,311 m 4,586 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.31: 6,124 m 4,316 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.32: 3,260 m 2,374 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.33: 4,533 m 3,512 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.34: 6,471 m 4,059 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.35: 5,558 m 3,939 m 

 

La llum màxima que pot tenir el forjat dissenyat per al primer objectiu és el valor mínim dels 

resultats anteriors: 
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• Per a un forjat constituït per un únic vano la llum (L1) és de 3,335 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és de 2,825 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de 3,126 m 

La llum màxima que pot tenir el forjat dissenyat per al segon objectiu és el valor mínim dels 

resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano la llum (L1) és de 2,481 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és de 2,028 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de 2,235 m 

E.8 Càrrega d’ús màxima per als vanos 

En aquest apartat es mostra la càrrega d’ús màxima que pot ser aplicada sobre la llosa 

mixta en funció de la seva resistència a flexió positiva i negativa, a esforços tallants tant en 

els recolzaments exteriors com en els interiors i segons la fletxa màxima admissible segons 

la normativa vigent. El plantejament dels càlculs es basa en els estats de càrregues definits 

a l’apartat D.3 de l’annex D. Es mostren els resultats per al forjat dissenyat en funció del 

primer objectiu del projecte i del segon. 

Càrrega d’ús màxima en funció dels estats de càrregues definits a l’apartat D.3. (annex D): 

  Objectiu 1 Objectiu 2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.36: 38,472 kN/m2 1,468 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.37: 15,213 kN/m2 5,389 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.38: 279,282 kN/m2 5,983 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.39: 103,355 kN/m2 5,320 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.40: 27,109 kN/m2 8,347 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.41: 6,610 kN/m2 1,983 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.42: 1139,15 kN/m2 20,164 kN/m2 
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Estat B.2.1. Moment negatiu segons equació. D.43: 14,765 kNm 13,964 kNm 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.44: 76,035 kN/m2 3,946 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.45: 23,236 kN/m2 7,154 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.46: 7,345 kN/m2 2,203 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.47: 664,779 kN/m2 10,206 kN/m2 

Estat B.2.2. Moment negatiu segons equació. D.48: 11,121 kNm 11,713 kNm 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.49: 61,951 kN/m2 3,635 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.50: 20,451 kN/m2 7,022 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.51: 6,259 kN/m2 2,341 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.52: -48,915 kN/m2 -20,100 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.53: 453,856 kN/m2 7,912 kN/m2 

Estat B.3.1. Moment negatiu segons equació. D.54: 11,504 kNm 10,308 kNm 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.55: 79,138 kN/m2 4,635 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.56: 23,118 kN/m2 7,938 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.57: 3,546 kN/m2 1,326 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.58: 9,783 kN/m2 4,020 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.59: 658,112 kN/m2 13,724 kN/m2 

Estat B.3.2. Moment negatiu segons equació. D.60: 11,462 kNm 10,282 kNm 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.61: 57,480 kN/m2 3,382 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.62: 19,693 kN/m2 6,762 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.63: 6,448 kN/m2 2,411 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.64: 453,856 kN/m2 7,912 kN/m2 

Estat B.3.3. Moment negatiu segons equació. D.65: 10,352 kNm 9,583 kNm 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.66: 72,672 kN/m2 4,254 kN/m2 
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Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.67: 22,155 kN/m2 7,607 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.68: 5,911 kN/m2 2,210 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.69: 658,112 kN/m2 13,724 kN/m2 

Estat B.3.4. Moment negatiu segons equació. D.70: 13,617 kNm 11,637 kNm 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.71: 81,400 kN/m2 7,093 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.72: -177,24 kN/m2 -60,860 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.73: 8,152 kN/m2 3,350 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.74: 453,856 kN/m2 7,912 kN/m2 

Estat B.3.5. Moment negatiu segons equació. D.75: 22,775 kNm 21,084 kNm 

La càrrega d’ús màxima que pot suportar el forjat dissenyat en funció del primer objectiu és 

el valor mínim dels resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano, la càrrega (Q1) és de 15,214 kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 6,610 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 3,546 kN/m2 

La càrrega d’ús màxima que pot suportar el forjat dissenyat en funció del segon objectiu és 

el valor mínim dels resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano, la càrrega (Q1) és de 1,468 kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 1,983 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 1,326 kN/m2 


