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RESUM 

Aquest volum conté els annexos F i G. 

L’annex F 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 doble i els resultats obtinguts. 

L’annex G 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 ondulat i els resultats obtinguts. 
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ANNEX F. CÀLCULS DEL PERFIL TRAPEZOÏDAL DOBLE  

F.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 

doble (les característiques del qual, ja han estat descrites a l’apartat 8.3 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 F.2 conté els càlculs realitzats per conèixer la resistència que ofereix el 

tipus de perfil dissenyat davant els esforços de flexió. 

• El capítol F.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 F.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 F.5, F.6, F.7 i F.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. 

F.2 Resistència a flexió del perfil trapezoïdal dob le 

F.2.1 Dades de partida 

D’aquest tipus de perfil es coneixen les següents dades (que corresponen al disseny que 

dóna les millors prestacions per al primer objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria). A fi 

de tenir aquestes dades juntes, es decideix compilar-les en un únic apartat.  
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• Longitud del perfil (Lpl): 1500 mm  

• 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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F.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 F.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. F.1  Secció transversal bruta del disseny òptim per al perfil trapezoïdal doble. 

1) Comprovacions inicials: 

• Comprovació de la validesa del gruix: 

0,75 �� < � < 1,25 ��   →    0,75 �� < �  < 1,25 ��   →    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. 

� �� < 5 · �   →    �  < 5 · 1 ��     �� < 0,1 · ��    →    �  < 0,1 · ��  ��� →   Radi d’unió vàlid  

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

�� = �3 · ��� + 4 · ��� + 2 ·  ��! · �                                      (#$. &. 1) 

3) Amplada total del perfil (b): 

� = 3 · ��� + 4 · ��� · cos + + 2 ·  ��                                      (#$. &. 2) 



Pàg. 8  Annexos 

 

 

4) Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs): 

ℎ- = � + ��� · sin +                                                              (#$. &. 3) 

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

 

Fig. F.2  C.d.m dels elements que configuren el perfil trapezoïdal doble. 

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

01.2.3 1 = �2                                                                (#$. &. 4) 

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

01.2.3 2 = �2 + 12 · ��� · sin +                                              (#$. &. 5) 
• Altura del c.d.m del sostre del perfil (yc.d.m e): 

01.2.3 4 = �2 + ��� · sin +                                                   (#$. &. 6) 

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

01.2.3 � = �3 · ��� · 01.2.3 1 + 4 · ��� · 01.2.3 2 + 2 ·  �� · 01.2.3 4! · ���                (#$. &. 7) 

F.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 F.3). 
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Fig. F.3  Secció transversal neta del disseny òptim per al perfil trapezoïdal doble. 

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

�6 = �� − 4 · 8��                                                                       (#$. &. 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): 

01.2.3 : = �2 + 12 · ��� · sin +                                                    (#$. &. 9 

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

01.2.3 6 = �� · 01.2.3 � − 4 · 8�� · � · 01.2.3 :�6                                      (#$. &. 10) 

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

Se segueix el mateix procediment i s’apliquen les mateixes consideracions i hipòtesis que 

les descrites a l’apartat E.2.4 (annex E).  

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): 
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<=  >���� · sin + + �! − 01.2.3 6? < 01.2.3 6   →  @ = ���� · sin + + �! − 01.2.3 601.2.3 6  

<=  >���� · sin + + �! − 01.2.3 6? > 01.2.3 6   →  @ = 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 (B�CCC): 

B�CCC =  �� �D
28,4 · E 2358F · @ · GHI

                                               (#$. &. 12) 

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

J = B�CCC − 0,055 · (3 + K)B�CCCL                                                (#$. &. 13) 

• Amplada eficaç del sostre del perfil (eeff): 

 4:: =  �� · J                                                             (#$. &. 14) 

• 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. 

 4:: M =  4:: L = 0,5 ·  4::                                                (#$. &. 15) 

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

�4::  N O = P3 · ��� + 4 · ���� − 8��! + 2 · � 4:: M +  4:: L!Q · �                      (#$. &. 16) 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. F.17): 

0123 4::N O = P3 · ��� · 0123 1 + 4 · ���� · 0123 2 − 8�� · 0123 :! + 2 · � 4:: M +  4:: L! · 0123 4Q�4::N O · � 
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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 doble d’acord amb la hipòtesi ‘A’ és la 

que es mostra a la figura F.4. 

 

Fig. F.4  Secció eficaç a flexió positiva del perfil trapezoïdal doble (per hipòtesi ‘A’). 

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): 

R1 = 112 · ��� · �S + ��� · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4:: N!L                         (#$. &. 18) 

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

R2 = 112 · � · (cos +)L · ���S + ��� · � · �01.2.3 2 −  01.2.3 4:: N!L             (#$. &. 19) 

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

R: = 112 · 8�� · �S + 8�� · � · �01.2.3 : −  01.2.3 �!L                          (#$. &. 20 

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

R4 4:: = 112 ·  4:: · �S +  4:: · � · �01.2.3 4 −  01.2.3 4:: N!L                  (#$. &. 21) 



Pàg. 12  Annexos 

 

 

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

R4:: NO = 3 · R1 + 4 · �R2 − R:! + 2 · R4 4::                                 (#$. &. 22) 

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

T4:: NO = R4:: NO03UV − 01.2.3 4:: N                                            (#$. &. 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. 

��,4:: = � · W1,18 · >1 − � XD ?Y                                             (#$. &. 24) 
• Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp): 

�1Z3� = ��� − 01.2.3 6sin +                                                     (#$. &. 25) 

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

<=  >�� + ��� · sin +! − 01.2.3 6? < 01.2.3 6   →  @ = − �� + ��� · sin +! − 01.2.3 601.2.3 6  

<=  >�� + ��� · sin +! − 01.2.3 6? > 01.2.3 6   →  @ = −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): 

HI = 7,81 − 6,29 · @ + 9,78 · @L                                         (#$. &. 27) 
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• Esveltesa de la paret lateral del nervi (B�CCC): 

B�CCC =
��� ��,4::[

28,4 · E 2358F · (−@) · GHI
                                              (#$. #. 28) 

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

J = B�CCC − 0,055 · (3 + @)B�CCCL                                               (#$. &. 29) 

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

�4:: = �1Z3� · J                                                         (#$. &. 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: 

�4:: M = 0,4 · �1Z3�   ( \�� � ]^_ �=`�)                                (#$. &. 31) 
�4:: L = 0,6 · �1Z3�   ( \�� � =a8 �=`�)                                (#$. &. 32) 

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

�4:: N b = c3 · ��� + 4 · >���� − �1Z3�! + �4:: M + �4:: L? + 2 · � 4:: M +  4:: L!d · �     (#$. &. 33) 
• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B): 

01.2.3 4::N b = e3 · ��� · 01.2.3 1 + 4 · ���� − �1Z3�! · f�2 + ���� − �1Z3�! · sin +2 gh · �
�4::N b + 

4 · i�4:: M · j�2 + j��� − �4:: M2 k · sin +k + �4:: L · j�2 + j��� − �1Z3� + �4:: L2 k · sin +kl · ��4::N b + 

2 · P� 4:: M +  4:: L! · 01.2.3 4Q · ��4::N b                                            (#$. &. 34) 
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Novament, igual que per la hipòtesi ‘A’, cal fer una sèrie d’iteracions fins a arribar a la 

coincidència de valors. Els resultats definitius són: 

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

que es mostra a la figura F.5. 

 

Fig. F.5  Secció eficaç a flexió positiva del perfil trapezoïdal doble (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): 

R1 = 112 · ��� · �S + ��� · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4:: N!L              (#$. &. 35) 

• Moment d’inèrcia de la longitud a tracció de la paret lateral del nervi (Id trac): 

R2 mnU1 = 112 · � · (cos +)L · ���� − �1Z3�!S + 

���� − �1Z3�! · � · ef�2 + ���� − �1Z3�! · sin +2 g −  01.2.3 4:: NhL             (#$. &. 36) 

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

lateral del nervi (Id eff 1): 

R2 4:: M = 112 · � · (cos +)L · ��4:: M!S + 

�4:: M · � · ef�2 + f��� − �4:: M2 g · sin +g + − 01.2.3 4:: NhL          (#$. &. 37) 
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• Moment d’inèrcia de l’extrem inferior de la longitud comprimida de la paret 

lateral del nervi (Id eff 2): 

R2 4:: L = 112 · � · (cos +)L · ��4:: L!S + 

�4:: L · � · ef�2 + f��� − �1Z3� + �4:: L2 g · sin +g −  01.2.3 4:: NhL                   (#$. &. 38) 

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

R4 4:: = 112 ·  4:: · �S +  4:: · � · �01.2.3 4 −  01.2.3 4:: N!L                  (#$. &. 39) 

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

R4:: Nb = 3 · R1 + 4 · �R2 mnU1 + R2 4:: M + R2 4:: L! + 2 · R4 4::                    (#$. &. 40) 

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

T4:: Nb = R4:: Nb03UV − 01.2.3 4:: N                                             (#$. &. 41) 
Ara, cal escollir el valor de mòdul resistent més desfavorable (el de menor magnitud) per, a 

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

flexió positiva. Així doncs, el perfil dissenyat tindrà les següents propietats: 

14) Mòdul resistent de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (Weff +): 

T4:: N = oRp � T4::  N O,   T4:: N b!                                    (#$. &. 42) 

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

�4:: N = �4:: N O                                                       (#$. &. 43) 

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

01.2.3 4:: N == 01.2.3 4:: N O                                               (#$. &. 44) 

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

R4:: N = R4:: N O                                                        (#$. &. 45) 
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F.2.5 Càlculs relatius a la secció transversal efic aç per a flexió negativa 

Se segueix el mateix procediment i s’apliquen les mateixes consideracions i hipòtesis que 

les descrites a l’apartat E.2.5 (annex E).  

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): 

<=  >���� · sin + + �! − 01.2.3 6? < 01.2.3 6   →  @ = 1 

<=  >���� · sin + + �! − 01.2.3 6? > 01.2.3 6   →  @ = ���� · sin + + �! − 01.2.3 601.2.3 6            (#$. &. 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 (B�CCC): 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. 

B�CCC = 2 · ��� �D
28,4 · E 2358F · @ · GHI

                                               (#$. &. 47) 

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

J = B�CCC − 0,055 · (3 + K)B�CCCL                                                (#$. &. 48) 

• Amplada eficaç de la base del perfil (ceff): 

�4:: = ��� · J                                                          (#$. &. 49) 
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• 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. 

�4:: M = �4:: L = 0,5 · �4::                                                (#$. &. 50) 
• Àrea de la secció eficaç del perfil a flexió negativa segons la hipòtesi ‘A’ (Aeff -A): 

�4::  q O = P4 · ���� − 8��! + 2 ·  �� + 2 · ��4:: M + �4:: L!Q · �                      (#$. &. 51) 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. E.52): 

0123 4::q O = P4 · ���� · 0123 2 − 8�� · 0123 :! + 2 ·  �� · 0123 4 + 2 · ��4:: M + �4:: L! · 0123 1Q · ��4:: q O  

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. Finalment, els valors definitius són: 

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

que es mostra a la figura F.6. 

 

Fig. F.6  Secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal doble (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): 

R1 4:: = 112 · �4::q · �S + �4::q · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4::q!L               (#$. &. 53) 
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• Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id): 

R2 = 112 · � · (cos +)L · ���S + ��� · � · �01.2.3 2 −  01.2.3 4::q!L              (#$. &. 54) 

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

R: = 112 · 8�� · �S + 8 · � · �01.2.3 : −  01.2.3 �!L                       (#$. &. 55) 

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

R4 = 112 ·  �� · �S +  �� · � · �01.2.3 4 −  01.2.3 4::q!L                        (#$. &. 56) 

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

R4:: N = 2 · R1 4:: + 4 · �R2 − R:! + 2 · R4                                     (#$. &. 57) 

20) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’) (Weff -
 A): 

T4::q = R4::q03UV − 01.2.3 4::q                                              (#$. &. 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): 

�1Z3� = 01.2.3 6sin +                                                           (#$. &. 59) 

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

<=  >�� + ��� · sin +! − 01.2.3 6? < 01.2.3 6   →  @ = −1 

<=  >�� + ��� · sin +! − 01.2.3 6? > 01.2.3 6   →  @ = − �� + ��� · sin +! − 01.2.3 601.2.3 6     (#$. &. 60) 
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• 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): 

HI = 7,81 − 6,29 · @ + 9,78 · @L                                       (#$. &. 61) 

• Esveltesa de la paret lateral del nervi (B�CCC): 

B�CCC =
��� �D

28,4 · E 2358F · (−@) · GHI
                                              (#$. &. 62) 

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

J = B�CCC − 0,055 · (3 + @)B�CCCL                                                (#$. &. 63) 

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

�4:: = �1Z3� · J                                                          (#$. &. 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: 

�4:: M = 0,4 · �1Z3�   ( \�� � ]^_ �=`�)                                (#$. &. 31) 
�4:: L = 0,6 · �1Z3�   ( \�� � =a8 �=`�)                                 (#$. &. 32) 

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

�4:: q b = P �� + 4 · ���� − �1Z3�! + 4 · ��4:: M + �4:: L! + 2 · ��4:: M + �4:: L!Q · � 

         (#$. &. 65) 
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• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B): 

01.2.3 4::q b = i �� · 01.2.3 4 + 4 · ���� − �1Z3�! · j�2 + j�1Z3� + ��� − �1Z3�2 k · sin +kl · ��4::q b + 

4 · i�4:: M · j�2 + j�1Z3� − �4:: M2 k · sin +k + �4:: L · j�2 + �4:: L · sin +2 kl · ��4::q b + 

2 · P��4:: M + �4:: L! · 01.2.3 1Q · ��4::q b                                        (#$. &. 66) 

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

que es mostra a la figura F.7. 

 

Fig. F.7  Secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal doble (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): 

R4 = 112 ·  �� · �S +  �� · � · �01.2.3 4 −  01.2.3 4::q!L                     (#$. &. 67) 

• Moment d’inèrcia de la longitud a tracció de la paret lateral del nervi (Id trac): 

R2 mnU1 = 112 · � · (cos +)L · ���� − �1Z3�!S + 

���� − �1Z3�! · � · ef�2 + f��� − �1Z3�2 g · sin +g −  01.2.3 4::qhL            (#$. &. 68) 
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• Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida de la paret 

lateral del nervi (Id eff 1): 

R2 4:: M = 112 · � · (cos +)L · ��4:: M!S + 

�4:: M · � · ef�2 + f�1Z3� − �4:: M2 g · sin +g + − 01.2.3 4::qhL                    (#$. &. 69) 

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

lateral del nervi (Id eff 2): 

R2 4:: L = 112 · � · (cos +)L · ��4:: L!S + 

�4:: L · � · ef�2 + �4:: L2 · sin +g −  01.2.3 4::qhL                            (#$. &. 70) 

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

R1 4:: = 112 · �4:: · �S + �4:: · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4::q!L                (#$. &. 71) 

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

R4::qb = 4 · �R2 mnU1 + R2 4:: M + R2 4:: L! + 2 · R1 4:: + 2 ·  R4                    (#$. &. 72) 

23) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) (Weff - 
B): 

T4::qb = R4::qb03UV − 01.2.3 4::q                                              (#$. &. 73) 
Novament, cal escollir el valor de mòdul resistent més desfavorable (el de menor magnitud) 

per, a partir d’ell, 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 -): 

T4::q = oRp � T4:: q O,   T4::q b!                                       (#$. &. 74) 

25) Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -): 

�4::q = �4::q O                                                       (#$. &. 75) 
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26) Centre de masses de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -): 

01.2.3 4::q =  01.2.3 4::q O                                             (#$. &. 76) 

27) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (Ieff -): 

R4::q = R4::q O                                                         (#$. &. 77) 

F.2.6 Càlculs de la resistència de la xapa perfilad a 

Mateixes equacions que les descrites a l’apartat E.2.6 de l’annex E. 

F.3 Càlculs de la fase d’execució 

F.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 F.8. 

28) Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx): 

ℎ1 3àV = ��� · sin + + ℎ1 3s6                                             (#$. &. 80) 
29) Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac): 

�1 = ℎ1 3àV · � − ��� · sin + · 4 · � �� + � · cos + + ��� · cos +!2              (#$. &. 81) 

 

Fig. F.8  Croquis de la secció transversal del formigó en el perfil trapezoïdal doble. 
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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. 

30) Altura màxima del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (hc acum): 

ℎ1 U1�3 = ℎ1 3UV  + 0,7 · tU23                                         (#$. &. 82) 

31) Àrea del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (Ac acum): 

�1 U1�3 = ℎ1 U1�3 · � − ��� · sin + · 4 · � �� + � · cos + + ��� · cos +!2        (#$. &. 83) 

F.3.2 Càrregues existents en la fase d’execució 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.3.2 de l’annex E. 

F.4 Càlculs de la fase de servei 

F.4.1 Càlculs del forjat col·laborant i dels seus c omponents 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.4.1 de l’annex E. 

F.4.2 Càlcul de la resistència i la inèrcia del for jat col·laborant 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.4.2 de l’annex E. 

F.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. 

Dades del perfil Valor                  

Amplada de la base del perfil exterior i interior (cpl): 100,00 mm 

Longitud de la paret lateral del nervi (dpl): 240,498 mm 
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Sostre del perfil (epl): 119,003 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. F.1): 1500 mm2 

Amplada total del perfil (b) (Eq. F.2): 705,055 mm 

Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq. F.3): 237,844 mm 

C.d.m de la base del perfil (yc.d.m c) (Eq. F.4): 0,5 mm 

C.d.m de la paret lateral del nervi (yc.d.m d) (Eq. F.5): 118,922 mm 

C.d.m del sostre del perfil (yc.d.m e) (Eq. F.6): 237,344 mm 

C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. F.7): 114,028 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. F.8): 900 mm2 

C.d.m de part buidada en parets laterals del nervi (yc.d.m f) (Eq. F.9): 118,922 mm 

C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. F.10): 241,498 mm 

Relació entre tensió sostre perfil i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.11): 1 

Esveltesa del sostre del perfil (λvCCC) (Eq. F.12): 2,286 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. F.13): 0,395 

Amplada eficaç del sostre del perfil (eeff) (Eq. F.14): 47,030 mm 

Repartiment amplada eficaç del sostre perfil (eeff1 i eeff2) (Eq. F.15): 23,515 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘A’ (Aeff +A) (Eq. F.16): 756,053 mm2 

C.d.m de la secció eficaç per hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. F.17): 86,665 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil per hipòtesi ‘A’ (Ic) (Eq. F.18): 742457,567 mm4 

Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id) (Eq. F.19): 285192,163 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals del nervi (If) (Eq. F.20): 164555,657 mm4 
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Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hip. ‘A’ (Ie eff) (Eq. F.21):  533892,53 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
A) (Eq. F.22):   4845488,9 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff+ 
A) (Eq. F.23): 32157,682 mm3 

Gruix efectiu de la xapa perforada (tb,eff ) (Eq. F.24): 0,85 mm 

Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp) (Eq. F.25): 141,396 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.26): 1 

Factor d’abonyegament (Kσ) (Eq. F.27): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λvCCC) (Eq. F.28): 2,225 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. F.29): 0,427 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. F.30): 60,397 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. F.31): 24,159 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. F.32): 36,238 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘B’ (Aeff +B) (Eq. F.33):  1032,057 mm2 

C.d.m de secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B) (Eq. F.34): 78,104 mm 

Moment d’inèrcia de base del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ic) (Eq. F.35): 742457,567 mm4 

Moment d’inèrcia de longitud a tracció de paret nervi (Id trac) (Eq. F.36): 142283,675 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. F.37): 465357,511 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. F.38): 30124,087 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ie eff) (Eq. F.39):  533892,53 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
B) (Eq. F.40):  6914030,9 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff+ 
B) (Eq. F.41):  43418,717 mm3 
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Mòdul resistent secció eficaç a flexió positiva (Weff +) (Eq. F.42): 32157,682 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió positiva (Aeff +) (Eq. F.43):  756,053 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió positiva del perfil (yeff +) (Eq. F.44):  86,665 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva perfil (Ieff +) (Eq. F.45): 4845488,86 mm4 

Relació entre tensió base nervi i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.46): 1 

Esveltesa de la base del perfil (λvCCC) (Eq. F.47): 1,921 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ)(Eq. F.48): 0,460 

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. F.49): 46,078 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. F.50): 23,093 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hipòtesi ‘A’ (Aeff -A) (Eq. F.51): 1010,272 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. F.52): 754,150 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. F.53):  90255,979 mm4 

Moment d’inèrcia paret lateral del nervi (Id) (Eq. F.54):  291124,72 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals nervi (If) (Eq. F.55):  168255,83 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. F.56): 2715535,81 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 A) (Eq. F.57): 6442163,58 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff -
 A) (Eq. F.58): 42646,623  mm3 

Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp) (Eq. F.59): 160,039 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.60): 1 

Factor d’abonyegament per hipòtesi ‘B’ (Kσ) (Eq. F.61): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi per hip. ‘B’ (λvCCC) (Eq. F.62): 2,225 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. F.63): 0,427 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. F.64): 11,076 mm 
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Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. F.31): 44,430 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. F.32): 66,645 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hip. ‘B’ (Aeff -
B) (Eq. F.65):  758,298 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B) (Eq. F.66): 69,900 mm 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. F.67): 2715535,81 mm4 

Moment d’inèrcia longitud a tracció de paret del nervi (Id trac) (Eq. F.68): 10369,275 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. F.69): 860676,468 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. F.70): 57391,895 mm4 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. F.71): 169552,21  mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff – 
B) (Eq. F.72): 9581484,34 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff - 
B) (Eq. F.73): 57221,973 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. F.74): 42646,623 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -) (Eq. F.75): 754,150 mm2 

C.d.m de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -) (Eq. F.76): 86,185 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -) (Eq. F.77): 6442163,58 mm4 

Moment flector resistent positiu del perfil (MRd 
+)  (Eq. F.78): 8,575 kN·m 

Moment flector resistent negatiu del perfil (MRd 
-)  (Eq. F.79): 11,372 kN·m 

Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. F.80): 287,844 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq. F.81): 126006,115 mm2 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. F.82): 301,844 mm 

Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. F.83): 135876,89 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,115 kN/m2 



Pàg. 28  Annexos 

 

 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85): 3,332 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g’) (Eq. E.86): 4,654 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 0,793 kN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88): 0,793 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89): 1,586 kN/m2 

Amplada superior de la base de la llosa (bsup) (Eq. E.90): 233,524 mm 

Amplada inferior de la base de la llosa (binf) (Eq. E.91): 100 mm 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 166,762 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 70,505 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94): 2,49 

Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95): 200 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): 2,36·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 15,610 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 260,039 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 9,590 kN·m 

Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np) (Eq. E.102): 240 kN  

Resultant a compressió en formigó segons profunditat (Ncf) (Eq. E.103): 9,98· xpl kN 

Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 24,028 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 37,657 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): 177,079 mm 

Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (k*) (Eq. E.108): 2 
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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): 0,015 

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): 14,616 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 23,847 kN 

Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 267,844 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): 0,0009 

Coef. per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin) (Eq. E.116): 0,445 

Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 19,894 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 13,328 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): 1,422 

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 1,809 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 908,371 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 34,993 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): 166,101 mm 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128): 984,82 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129):  298,787 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 7627897,2 mm4 
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Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131):   23547910 mm4 

Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 6150,547 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133): 1086573,49 mm3 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 176,662 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135): 52813095,4 mm4 

Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 38180502,8 mm4 

F.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 exterior i interior del perfil (cpl): 60,000 mm 

Longitud de la paret lateral del nervi (dpl): 105,000 mm 

Sostre del perfil (epl): 50,000 mm 

Amplada de la zona amb perforacions (fpl): 49,000 mm 

Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ): 72,2º (1,26 rad) 

Paràmetre calculat Valor 

Àrea de la secció bruta del perfil (Ab) (Eq. F.1): 700 mm2 

Amplada total del perfil (b) (Eq. F.2): 408,062  mm 

Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq. F.3): 100 mm 

C.d.m de la base del perfil (yc.d.m c) (Eq. F.4): 0,5 mm 

C.d.m de la paret lateral del nervi (yc.d.m d) (Eq. F.5): 49,5 mm 

C.d.m del sostre del perfil (yc.d.m e) (Eq. F.6): 99,5 mm 
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C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. F.7): 44,785 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. F.8): 504 mm2 

C.d.m de part buidada en parets laterals del nervi (yc.d.m f) (Eq. F.9): 49,5 mm 

C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. F.10): 42,563 mm 

Relació entre tensió sostre perfil i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.11): 1 

Esveltesa del sostre del perfil (λvCCC) (Eq. F.12): 0,960 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. F.13): 0,802 

Amplada eficaç del sostre del perfil (eeff) (Eq. F.14): 40,121 mm 

Repartiment amplada eficaç del sostre perfil (eeff1 i eeff2) (Eq. F.15): 20,060 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘A’ (Aeff +A) (Eq. F.16): 484,243 mm2 

C.d.m de la secció eficaç per hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. F.17): 40,199 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil per hipòtesi ‘A’ (Ic) (Eq. F.18): 94569,40 mm4 

Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id) (Eq. F.19): 20108,65 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals del nervi (If) (Eq. F.20): 61610,112 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hip. ‘A’ (Ie eff) (Eq. F.21): 72945,558 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
A) (Eq. F.22): 631484,61 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff+ 
A) (Eq. F.23): 10472,34 mm3 

Gruix efectiu de la xapa perforada (tb,eff ) (Eq. F.24): 0,85 mm 

Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp) (Eq. F.25): 59,022 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.26): 1 

Factor d’abonyegament (Kσ) (Eq. F.27): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λvCCC) (Eq. F.28): 0,971 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. F.29): 0,912 
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Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. F.30): 53,870 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. F.31): 21,548 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. F.32): 32,322 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘B’ (Aeff +B) (Eq. F.33): 659,637 mm2 

C.d.m de secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B) (Eq. F.34): 42,089 mm 

Moment d’inèrcia de base del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ic) (Eq. F.35): 94569,40 mm4 

Moment d’inèrcia de longitud a tracció de paret nervi (Id trac) (Eq. F.36): 15323,83 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. F.37): 54032,66 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. F.38): 11905,62 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ie eff) (Eq. F.39): 72945,558 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
B) (Eq. F.40): 900538,87 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff+ 
B) (Eq. F.41): 15417,462 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió positiva (Weff +) (Eq. F.42): 10472,345 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió positiva (Aeff +) (Eq. F.43): 284,243 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió positiva del perfil (yeff +) (Eq. F.44): 40,199 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva perfil (Ieff +) (Eq. F.45): 631484,61 mm4 

Relació entre tensió base nervi i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.46): 1 

Esveltesa de la base del perfil (λvCCC) (Eq. F.47): 1,153 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ)(Eq. F.48): 0,701 

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. F.49): 42,107 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. F.50): 21,053 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hipòtesi ‘A’ (Aeff -A) (Eq. F.51): 488, 215 mm2 
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C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. F.52): 40,69 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. F.53): 19009,25 mm4 

Moment d’inèrcia paret lateral del nervi (Id) (Eq. F.54): 19072,927 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals nervi (If) (Eq. F.55): 5626,773 mm4 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. F.56): 178864,186 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 A) (Eq. F.57): 517549,656 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff -
 A) (Eq. F.58): 8653,272 mm3 

Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp) (Eq. F.59): 65,45 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. F.60): 1 

Factor d’abonyegament per hipòtesi ‘B’ (Kσ) (Eq. F.61): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi per hip. ‘B’ (λvCCC) (Eq. F.62): 0,971 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. F.63): 0,912 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. F.64): 59,738 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. F.31): 23,895 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. F.32): 35,843 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hip. ‘B’ (Aeff -
B) (Eq. F.65): 991,364 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B) (Eq. F.66): 44,458 mm 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. F.67): 178864,186 mm4 

Moment d’inèrcia longitud a tracció de paret del nervi (Id trac) (Eq. F.68): 32925,205 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. F.69): 58770,252 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. F.70): 12610,227 mm4 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. F.71): 1909,254 mm4 
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Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff – 
B) (Eq. F.72): 880987,778 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff - 
B) (Eq. F.73): 15720,18 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. F.74): 8653,272 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -) (Eq. F.75): 488,215 mm2 

C.d.m de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -) (Eq. F.76): 40,69 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -) (Eq. F.77): 517549,656 mm4 

Moment flector resistent positiu del perfil (MRd 
+)  (Eq. F.78): 2,792 kN·m 

Moment flector resistent negatiu del perfil (MRd 
-)  (Eq. F.79): 2,307 kN·m 

Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. F.80): 150 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq. F.81): 44745,266 mm2 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. F.82): 164 mm 

Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. F.83): 50458,141 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,053 kN/m2 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85): 1,237 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g) (Eq. E.86): 1,743 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 0,459 kN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88): 0,459 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89):  0,918 kN/m2 

Amplada superior de la base de la llosa (bsup) (Eq. E.90): 184,031 mm 

Amplada inferior de la base de la llosa (binf) (Eq. E.91): 60,00 mm 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 122,015 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 40,806 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94): 0,811 
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Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95): 300 mm 

Pes de l’armadura contra la fissuració del formigó (gfiss) (Eq. E.96): 0,394 kN/m2 

Resistència de les armadures de negatius (Ns) (Eq. E.97): 21.854 kN 

Esforç compressió sobre formigó segons profunditat (Nc) (Eq. E.98): 1,728·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 12,643 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 124,678 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 2,724 kN·m 

Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np) (Eq. E.102): 134,400 kN·m 

Resultant a compressió en formigó segons profunditat (Ncf) (Eq. E.103): 5,78·xpl kN·m 

Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 23,249 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 11,944 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): 108,436 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): 6,548 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 11,509 kN 

Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 131 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 
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Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 7,911 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 6,054 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): 1,491  

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 1,961 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 633,746 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 27747,31 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): 95,741 mm 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128): 554,265 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129): 46,211 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 708502,16 mm4 

Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131): 3620074,04 mm4 

Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 2810,881 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133): 248214,10 mm4 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 88,304 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135): 6083609,93 mm4 

Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 4851841,9 mm4 

F.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, 
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dos o tres. Aquest apartat parteix d’algunes dades ja conegudes (veure apartat 8.3 del 

capítol 8 de la memòria i apartat F.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: 3,315 m 2,897 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.2: 5,012 m 3,525 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.3: 4,614 m 3,543 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.4: 3,818 m 2,633 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.5: 4,420 m 3,863 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.6: 6,746 m 4,745 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.7: 5,766 m 4,428 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.8: 3,945 m 2,755 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.9: 4,328 m 3,755 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.10: 6,746 m 4,745 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.11: 5,766 m 4,428 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.12: 4,362 m 3,032 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.13: 4,625 m 3,294 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.14: 4,100 m 3,570 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.15: 4,409 m 3,946 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.16: 5,516 m 3,880 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.17: 4,958 m 3,808 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.18: 4,224 m 2,903 m 



Pàg. 38  Annexos 

 

 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.19: 4,461 m 3,129 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.20: 4,166 m 3,647 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.21: 4,490 m 4,051 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.22: 6,232 m 4,383 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.23: 5,433 m 4,173 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.24: 4,411 m 3,080 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.25: 4,079 m 3,545 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.26: 5,516 m 3,880 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.27: 4,958 m 3,808 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.28: 4,268 m 2,944 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.29: 4,144 m 3,612 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.30: 6,232 m 4,383 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.31: 5,433 m 4,173 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.32: 4,411 m 3,080 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.33: 4,517 m 4,087 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.34: 5,516 m 3,880 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.35: 4,958 m 3,808 m 

La llum màxima que pot tenir el forjat dissenyat per al primer objectiu és el valor mínim dels 

resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano la llum (L1) és de 3,315 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és de 3,818 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de 4,079 m 

La llum màxima que pot tenir el forjat dissenyat per al segon 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 2,897 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és de 2,633 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de 2,903 m 

F.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 de  l’apartat D.3.de l’annex D: 

  Objectiu 1 Objectiu 2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.36: 20,663 kN/m2 2,526 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.37: 8,351 kN/m2 3,802 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.38: 90,023 kN/m2 2,004 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.39: 29,488 kN/m2 7,383 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.40: 10,497 kN/m2 6,309 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.41: 0,030 kN/m2 -0,553 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.42: 147,254 kN/m2 10,835 kN/m2 

Estat B.2.1. Moment negatiu segons equació. D.43: 10,177 kNm 6,054 kNm 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.44: 21,751 kN/m2 5,469 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.45: 8,998 kN/m2 5,408 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.46: 0,033 kN/m2 -5,533 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.47: 83,831 kN/m2 4,634 kN/m2 



Pàg. 40  Annexos 

 

 

Estat B.2.2. Moment negatiu segons equació. D.48: 10,152 kNm 1,820 kNm 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.49: 18,338 kN/m2 5,158 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.50: 7,908 kN/m2 5,245 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.51: -0,108 kN/m2 -0,446 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.52: 3,684 kN/m2 15,172 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.53: 60,73 kN/m2 2,604 kN/m2 

Estat B.3.1. Moment negatiu segons equació. D.54: 9,369 kNm 6,145 kNm 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.55: 23,411 kN/m2 6,579 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.56: 8,939 kN/m2 5,930 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.57: -0,061 kN/m2 -0,252 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.58: -1,842 kN/m2 -7,856 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.59: 91,076 kN/m2 6,222 kN/m2 

Estat B.3.2. Moment negatiu segons equació. D.60: 9,368 kNm 6,141 kNm 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.61: 17,031 kN/m2 4,797 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.62: 7,615 kN/m2 5,051 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.63: -0,111 kN/m2 -0,459 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.64: 60,730 kN/m2 2,604 kN/m2 

Estat B.3.3. Moment negatiu segons equació. D.65: 9,34 kNm 6,041 kNm 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.66: 21,493 kN/m2 6,038 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.67: 8,567 kN/m2 5,683 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.68: -0,102 kN/m2 -0.421 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.69: 91,076 kN/m2 6,222kN/m2 

Estat B.3.4. Moment negatiu segons equació. D.70: 9,422 kNm 6,335 kNm 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.71: 26,777 kN/m2 9,168 kN/m2 
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Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.72: -68,537 kN/m2 -45,465 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.73: -1,228 kN/m2 -5,057 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.74: 60,73 kN/m2 2,604 kN/m2 

Estat B.3.5. Moment negatiu segons equació. D.75: 20,646 kNm 15,365 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 8,351 kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 0,030 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 0,061 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 2,004  kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 0,553 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 0,252 kN/m2 
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ANNEX G. CÀLCULS DEL PERFIL TRAPEZOÏDAL ONDULAT 

G.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 

ondulat (les característiques del qual, ja han estat descrites a l’apartat 8.4 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 G.2 conté els càlculs realitzats per conèixer la resistència que ofereix el 

tipus de perfil dissenyat davant els esforços de flexió. 

• El capítol G.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 G.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 G.5, G.6, G.7 i G.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. 

G.2 Resistència a flexió del perfil trapezoïdal ond ulat 

G.2.1 Dades de partida 

D’aquest tipus de perfil es coneixen les següents dades (que corresponen al disseny que 

dóna les millors prestacions per al primer objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria). A fi 

de tenir aquestes dades juntes, es decideix compilar-les en un únic apartat.  
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• Longitud del perfil (Lpl): 1500 mm  

• 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. 

• 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 

• Longitud del sostre del perfil (epl): té un valor per al primer objectiu i un altre per 

al segon. 

• Nombre d’ones en el sostre del perfil (npl): té un valor per al primer objectiu i un 

altre per al segon. 

• Angle de les ones del sostre del perfil (β): 45º (0,785 rad) 

• 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 
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• Mòdul d’elasticitat de l’acer (E): 210000 N/mm2 

G.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 G.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. G.1  Secció transversal bruta del disseny òptim per al perfil trapezoïdal ondulat. 

1) Comprovacions inicials: 

• Comprovació de la validesa del gruix: 

0,75 �� < � < 1,25 ��   →    0,75 �� < �  < 1,25 ��   →    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. 

� �� < 5 · �   →    �  < 5 · 1 ��     �� < 0,1 · ��    →    �  < 0,1 · ��  ��� →   Radi d’unió vàlid  

2) Longitud de les ones del sostre del perfil (jpl): 

w�� =  ��a�� �                                                                     (#$. x. 1) 

 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 45 

 

3) Radi de les ones del sostre del perfil (rpl): 

��� =  ��a�� · y �                                                                      (#$. x. 2) 

4) Amplada de cadascuna de les ones del sostre del perfil (apl): 

X�� = 2 · ��� · sin jy2k �                                                      (#$. x. 3) 

5) Alçada de cadascuna de les ones del sostre del perfil (mpl): 

��� = ��� − ��� · cos jy2k �                                            (#$. x. 4) 
6) Amplada de tot l’ondulat del sostre del perfil (opl): 

`�� = X�� · a���                                                       (#$. x. 5) 

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

�� = �2 · ��� + 2 · ��� +  ��! · �                         (#$. x. 6) 

8) Amplada total del perfil (b): 

� = 2 · ��� + 2 · ��� · cos + + `��                               (#$. x. 7) 

9) Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs): 

ℎ- = � + ��� · sin + + ���                                              (#$. x. 8) 
10) Altura del centre de masses (yc.d.m b) de la secció bruta del perfil (veure figura G.2): 

 

Fig. G.2  C.d.m dels elements que configuren el perfil trapezoïdal ondulat. 
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• Altura del c.d.m de la base del perfil (yc.d.m c): 

01.2.3 1 = �2                                                               (#$. x. 9) 

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

01.2.3 2 = �2 + 12 · ��� · sin +                                           (#$. x. 10) 

• Altura del c.d.m de cada ona del sostre del perfil respecte l’eix de l’ondulat 

(yc.d.m ona): 

01.2.3 Z6U = jz2 · >��� + �2?L · >��� + �2? · 43 · zk − jz2 · >��� − �2?L · >��� − �2? · 43 · zkz2 · >��� + �2?L − z2 · >��� − �2?L  

    (#$. x. 11) 

• Altura del c.d.m de l’ondulat del sostre del perfil (yc.d.m o): 

01.2.3 Z = �2 + ��� · sin + + f�a�� + 1!2 − �a�� − 1!2 g · 01.2.3 Z6U    (#$. x. 12) 
• Altura del c.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b): 

01.2.3 � = �2 · ��� · 01.2.3 1 + 2 · ��� · 01.2.3 2 +  �� · 01.2.3 4! · ���     (#$. x. 13) 

G.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 G.3). 
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Fig. G.3  Secció transversal neta del disseny òptim per al perfil trapezoïdal ondulat. 

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

�6 = �� − 2 · 8��                                                             (#$. x. 14) 

12) 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): 

01.2.3 : = �2 + 12 · ��� · sin +                                              (#$. x. 15) 
• Altura del c.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n): 

01.2.3 6 = �� · 01.2.3 � − 2 · 8�� · � · 01.2.3 :�6                                   (#$. x. 16) 

G.2.4 Gruix equivalent per al sostre del perfil 

Abans d’iniciar el càlcul de l’abonyegament de la secció del perfil degut a la flexió, cal fer 

una simplificació en la geometria de tal manera que l’ondulat del sostre del perfil esdevingui 

un element amb què es pugui treballar més fàcilment sense que es modifiquin les seves 

característiques. Així, el conjunt d’ones es converteix en un element pla amb un nou gruix tal 

que la seva inèrcia sigui equivalent a la de l’ondulat. 

13) Gruix equivalent per al sostre del perfil (teq): 

• Inèrcia de cada ona del sostre del perfil respecte l’eix de l’ondulat (Iona): 

RZ6U = 0,1098 · ���{  + w�� · � · 01.2.3 Z6UL                         (#$. x. 17) 
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• Inèrcia de tot l’ondulat del sostre del perfil respecte el seu propi eix (Iondulat): 

RZ62��Um = a�� · RZ6U                                                             (#$. x. 18) 

• Gruix equivalent per al sostre del perfil (teq): 

�4| = ERZ62��Um · 12`��
Y                                                               (#$. x. 19) 

G.2.5 Càlculs relatius a la secció transversal efic aç per a flexió positiva 

Se segueix el mateix procediment i s’apliquen les mateixes consideracions i hipòtesis que 

les descrites a l’apartat E.2.4 (annex E).  

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

Només cal calcular l’abonyegament de l’amplada equivalent a l’ondulat del sostre del perfil. 

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

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

<=  }� 2D + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6 < 0123 6  →  @ = }� 2D + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6
01.2.3 6  

<=  �}� 2D + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 01.2.3 6� > 01.2.3 6   →  @ = 1           (#$. x. 20) 

• 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 (B�CCC): 

B�CCC = `�� �4|D
28,4 · E 2358F · @ · GHI

                                                          (#$. x. 21) 
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• Factor de correcció de l’abonyegament (ρ): 

J = B�CCC − 0,055 · (3 + K)B�CCCL                                           (#$. x. 22) 

• Amplada eficaç de l’element equivalent a l’ondulat del sostre del perfil (oeff): 

`4:: = `�� · J                                                        (#$. x. 23) 

• Repartiment de l’amplada eficaç de l’element equivalent a l’ondulat del sostre del 

perfil (oeff1 i oeff2): 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. 

`4:: M = `4:: L = 0,5 ·  4::                                          (#$. x. 24) 

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

�4::  N O = P2 · ��� + 2 · ���� − 8��! + �`4:: M + `4:: L!Q · �       (#$. x. 25) 
• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. G.26): 

0123 4::N O = P2 · ��� · 0123 1 + 2 · ���� · 0123 2 − 8�� · 0123 :! + �`4:: M + `4:: L! · 0123 ZQ�4::N O · � 

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 ondulat d’acord amb la hipòtesi ‘A’ és 

la que es mostra a la figura G.4. 

 

Fig. G.4  Secció eficaç a flexió positiva del perfil trapezoïdal ondulat (per hipòtesi ‘A’). 
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15) 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): 

R1 = 112 · ��� · �S + ��� · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4:: N!L                  (#$. x. 27) 

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

R2 = 112 · � · (cos +)L · ���S + ��� · � · �01.2.3 2 −  01.2.3 4:: N!L    (#$. x. 27) 
• Moment d’inèrcia de la part buidada en les parets laterals del nervi (If): 

R: = 112 · 8�� · �S + 8�� · � · �01.2.3 : −  01.2.3 �!L                               (#$. x. 29) 

• Moment d’inèrcia de l’element equivalent a l’ondulat del sostre del perfil (Io eff): 

RZ 4:: = 112 · `4:: · �S + `4:: · � · �01.2.3 Z −  01.2.3 4:: N!L        (#$. x. 30) 

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

R4:: NO = 2 · R1 + 2 · �R2 − R:! + RZ 4::                                              (#$. x. 31) 

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

T4:: NO = R4:: NO03UV − 01.2.3 4:: N                                                   (#$. x. 32) 
Hipòtesi B: les parets laterals del nervi tenen per foracions i s’abonyeguen 

A més de l’abonyegament de l’element equivalen a l’ondulat del sostre del perfil (calculat en 

la hipòtesi anterior) cal trobar l’abonyegament de les parets laterals del nervi. 

17) 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. 

��,4:: = � · W1,18 · >1 − � XD ?Y                                               (#$. x. 33) 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 51 

 

• Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp): 

�1Z3� = ��� − 01.2.3 6sin +                                                   (#$. x. 34) 

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

<=  }� 2D + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6 < 0123 6  →  @ = − }� 2D + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6
01.2.3 6  

<=  �}� 2D + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 01.2.3 6� > 01.2.3 6   →  @ = −1     (#$. x. 35) 

• 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): 

HI = 7,81 − 6,29 · @ + 9,78 · @L                                   (#$. x. 36) 

• Esveltesa de la paret lateral del nervi (B�CCC): 

B�CCC =
��� ��,4::[

28,4 · E 2358F · (−@) · GHI
                                           (#$. x. 37) 

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

J = B�CCC − 0,055 · (3 + @)B�CCCL                                            (#$. x. 38) 

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

�4:: = �1Z3� · J                                                        (#$. x. 39) 

• 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: 

�4:: M = 0,4 · �1Z3�   ( \�� � ]^_ �=`�)                                (#$. x. 40) 

�4:: L = 0,6 · �1Z3�   ( \�� � =a8 �=`�)                                (#$. x. 41) 
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• Àrea de la secció eficaç del perfil a flexió positiva segons la hipòtesi ‘B’ (Aeff +B): 

�4:: N b = c2 · ��� + 2 · >���� − �1Z3�! + �4:: M + �4:: L? + �`4:: M + `4:: L!d · �     (#$. x. 42) 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B) (Eq. G.43): 

01.2.3 4::N b = e2 · ��� · 01.2.3 1 + 2 · ���� − �1Z3�! · f�2 + ���� − �1Z3�! · sin +2 gh · �
�4::N b + 

2 · i�4:: M · j�2 + j��� − �4:: M2 k · sin +k + �4:: L · j�2 + j��� − �1Z3� + �4:: L2 k · sin +kl · ��4::N b + 

P�`4:: M + `4:: L! · 01.2.3 ZQ · ��4::N b                                               (#$. x. 43) 
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 ondulat d’acord amb la hipòtesi ‘B’ és 

la que es mostra a la figura G.5. 

 

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

18) 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): 

R1 = 112 · ��� · �S + ��� · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4:: N!L                    (#$. x. 44) 
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• Moment d’inèrcia de la longitud a tracció de la paret lateral del nervi (Id trac): 

R2 mnU1 = 112 · � · (cos +)L · ���� − �1Z3�!S + 

���� − �1Z3�! · � · ef�2 + ���� − �1Z3�! · sin +2 g −  01.2.3 4:: NhL             (#$. x. 45) 

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

lateral del nervi (Id eff 1): 

R2 4:: M = 112 · � · (cos +)L · ��4:: M!S + 

�4:: M · � · ef�2 + f��� − �4:: M2 g · sin +g + − 01.2.3 4:: NhL             (#$. x. 46) 

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

lateral del nervi (Id eff 2): 

R2 4:: L = 112 · � · (cos +)L · ��4:: L!S + 

�4:: L · � · ef�2 + f��� − �1Z3� + �4:: L2 g · sin +g −  01.2.3 4:: NhL             (#$. x. 47) 

• Moment d’inèrcia de l’element equivalent a l’ondulat del sostre del perfil (Io eff): 

RZ 4:: = 112 · `4:: · �S + `4:: · � · �01.2.3 Z −  01.2.3 4:: N!L            (#$. x. 48) 

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

R4:: Nb = 2 · R1 + 2 · �R2 mnU1 + R2 4:: M + R2 4:: L! + RZ 4::            (#$. x. 49) 

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

T4:: Nb = R4:: Nb03UV − 01.2.3 4:: N                                         (#$. x. 50) 

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

partir d’ell, 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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20) Mòdul resistent de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (Weff +): 

T4:: N = oRp � T4::  N O,   T4:: N b!                                          (#$. x. 51) 

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

�4:: N = �4:: N O  ` �4:: N b                                                       (#$. x. 52) 

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

01.2.3 4:: N = 04:: N O  `  04:: N b                                         (#$. x. 53)  
23) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió positiva del perfil (Ieff +): 

R4:: N = R4:: N O ` R4:: N b                                                 (#$. x. 54) 

G.2.6 Càlculs relatius a la secció transversal efic aç per a flexió negativa  

Se segueix el mateix procediment i s’apliquen les mateixes consideracions i hipòtesis que 

les descrites a l’apartat E.2.5 (annex E).  

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. 

24) Secció eficaç per a flexió negativa (Aeff - 
A): 

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

<=  �}�2 + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 01.2.3 6� < 01.2.3 6   →  @ = 1 

<=  }�2 + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6 > 01.2.3 6  →  @ = }� 2D + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6
01.2.3 6  

    (#$. x. 55) 

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

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

• Esveltesa de la base del perfil (B�CCC): 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. 

B�CCC = 2 · ��� �D
28,4 · E 2358F · @ · GHI

                                         (#$. x. 56) 

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

J = B�CCC − 0,055 · (3 + K)B�CCCL                                          (#$. x. 57) 

• Amplada eficaç de la base del perfil (ceff): 

�4:: = ��� · J                                                   (#$. x. 58) 
• 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. 

�4:: M = �4:: L = 0,5 · �4::                                  (#$. x. 59)  

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

�4::  q O = P2 · ���� − 8��! +  �� + ��4:: M + �4:: L!Q · �        (#$. x. 60) 

• Centre de masses de la secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. G.61): 

0123 4::q O = P2 · ���� · 0123 2 − 8�� · 0123 :! +  �� · 0123 Z + ��4:: M + �4:: L! · 0123 1Q · ��4:: q O  

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 positiva del perfil trapezoïdal ondulat d’acord amb la hipòtesi ‘A’ és 

la que es mostra a la figura G.6. 
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Fig. G.6  Secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal ondulat (per hipòtesi ‘A’). 

25) 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): 

R1 4:: = 112 · �4::q · �S + �4::q · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4::q!L     (#$. x. 62) 

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

R2 = 112 · � · (cos +)L · ���S + ��� · � · �01.2.3 2 −  01.2.3 4::q!L     (#$. x. 63) 

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

R: = 112 · 8�� · �S + 8�� · � · �01.2.3 : −  01.2.3 �!L                            (#$. x. 64) 

• Moment d’inèrcia de l’element equivalent a l’ondulat del sostre del perfil (Io): 

R4 = 112 · `�� · �S + `�� · � · �01.2.3 Z −  01.2.3 4::q!L                            (#$. x. 65) 

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

R4:: N = R1 4:: + 2 · �R2 − R:! + RZ                                         (#$. x. 66) 

26) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’) (Weff -
 A): 

T4::q = R4::q03UV − 01.2.3 4::q                                               (#$. x. 67) 
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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. 

27) Secció eficaç per a flexió negativa (Aeff - 
B): 

• Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp): 

�1Z3� = 01.2.3 6sin +                                                         (#$. x. 68) 

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

<=  �}�2 + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 01.2.3 6� < 01.2.3 6   →  @ = −1 

<=  �}�2 + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6� > 0123 6  →  @ = − }�2 + ��� · sin + + �4| 2D ~ − 0123 6
01.2.3 6  

     (#$. x. 69) 

• 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): 

HI = 7,81 − 6,29 · @ + 9,78 · @L                                (#$. x. 70) 

• Esveltesa de la paret lateral del nervi (B�CCC): 

B�CCC =
��� �D

28,4 · E 2358F · (−@) · GHI
                                          (#$. x. 71) 

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

J = B�CCC − 0,055 · (3 + @)B�CCCL                                             (#$. x. 72) 
• Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff): 

�4:: = �1Z3� · J                                                (#$. x. 73) 



Pàg. 58  Annexos 

 

 

• 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: 

�4:: M = 0,4 · �1Z3�   ( \�� � ]^_ �=`�)                                (#$. x. 37) 

�4:: L = 0,6 · �1Z3�   ( \�� � =a8 �=`�)                                (#$. x. 38) 

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

�4:: q b = P`�� + 2 · ���� − �1Z3�! + 2 · ��4:: M + �4:: L! + ��4:: M + �4:: L!Q · �  (#$. x. 74) 

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

01.2.3 4::q b = i`�� · 01.2.3 Z + 2 · ���� − �1Z3�! · j�2 + j�1Z3� + ��� − �1Z3�2 k · sin +kl · ��4::q b + 

2 · i�4:: M · j�2 + j�1Z3� − �4:: M2 k · sin +k + �4:: L · j�2 + �4:: L · sin +2 kl · ��4::q b + 

P��4:: M + �4:: L! · 01.2.3 1Q · ��4::q b                                            (#$. x. 75) 

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

la que es mostra a la figura G.7. 

 

Fig. G.7  Secció eficaç a flexió negativa del perfil trapezoïdal ondulat (per hipòtesi ‘B’). 
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28) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (hipòtesi ‘B’) (Ieff -
 B): 

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

R4 = 112 · `�� · �S + `�� · � · �01.2.3 Z −  01.2.3 4::q!L             (#$. x. 76) 

• Moment d’inèrcia de la longitud a tracció de la paret lateral del nervi (Id trac): 

R2 mnU1 = 112 · � · (cos +)L · ���� − �1Z3�!S + 

���� − �1Z3�! · � · ef�2 + f��� − �1Z3�2 g · sin +g −  01.2.3 4::qhL         (#$. x. 77) 

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

lateral del nervi (Id eff 1): 

R2 4:: M = 112 · � · (cos +)L · ��4:: M!S + 

�4:: M · � · ef�2 + f�1Z3� − �4:: M2 g · sin +g + − 01.2.3 4::qhL         (#$. x. 78) 

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

lateral del nervi (Id eff 2): 

R2 4:: L = 112 · � · (cos +)L · ��4:: L!S + 

�4:: L · � · ef�2 + �4:: L2 · sin +g −  01.2.3 4::qhL                                         (#$. x. 79) 

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

R1 4:: = 112 · �4:: · �S + �4:: · � · �01.2.3 1 −  01.2.3 4::q!L                   (#$. x. 80) 

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

R4::qb = 2 · �R2 mnU1 + R2 4:: M + R2 4:: L! + R1 4:: +  RZ                      (#$. x. 81) 

29) Mòdul resistent de la secció eficaç del perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) (Weff - 
B): 

T4::qb = R4::qb03UV − 01.2.3 4::q                                              (#$. x. 82) 
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Novament, cal escollir el valor de mòdul resistent més desfavorable (el de menor magnitud) 

per, a partir d’ell, poder calcular la resistència que tindrà la xapa perfilada davant els 

esforços de flexió negativa. El perfil dissenyat tindrà les següents propietats: 

30) Mòdul resistent de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (Weff -): 

T4::q = oRp � T4:: q O,   T4::q b!                                     (#$. x. 83) 

31) Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -): 

�4::q = �4::q O  `   �4::q O                                             (#$. x. 84) 

32) Centre de masses de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -): 

01.2.3 4::q = 04::q O  `  04::q O                                          (#$. x. 85) 

33) Moment d’inèrcia de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (Ieff -): 

R4::q = R4::q O `   R4::q b                                               (#$. x. 86) 

G.2.7 Càlculs de la resistència de la xapa perfilad a 

Mateixes equacions que les descrites a l’aparta E.2.6 de l’annex E. 

G.3 Càlculs de la fase d’execució  

G.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 G.8. 

 

Fig. G.8  Croquis de la secció transversal del formigó en el perfil trapezoïdal ondulat. 
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34) Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx): 

ℎ1 3àV = ��� · sin + + ��� + ℎ1 3s6                           (#$. x. 87) 

35) Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac): 

�1 = ℎ1 3àV · � − ��� · sin + · 2 · � �� + � · cos + + ��� · cos +!2 − �a�� + 1!2 · z2 · j��� + �2kL + 

�a�� − 1!2 · z2 · j��� − �2kL                                               (#$. x. 88) 
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. 

36) Altura màxima del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (hc acum): 

ℎ1 U1�3 = ℎ1 3UV  + 0,7 · tU23                                        (#$. x. 89) 

37) Àrea del formigó contingut en la llosa considerant acumulació (Ac acum): 

�1 U1�3 = ℎ1 U1�3 · � − ��� · sin + · 2 · � �� + � · cos + + ��� · cos +!2 − 

�a�� + 1!2 · z2 · j��� + �2kL + �a�� − 1!2 · z2 · j��� − �2kL                      (#$. x. 90) 
G.3.2 Càrregues existents en la fase d’execució 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.3.2 de l’annex E. 

G.4 Càlculs de la fase de servei 

G.4.1 Càlculs del forjat col·laborant i dels seus c omponents 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.4.1 de l’annex E. 

G.4.2 Càlcul de la resistència i la inèrcia del for jat col·laborant 

Mateix procediment i equacions que els descrits a l’apartat E.4.2 de l’annex E. 
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G.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. 

Dades del perfil Valor                  

Amplada de la base del perfil (cpl): 100,00 mm 

Longitud de la paret lateral del nervi (dpl): 358,149 mm 

Sostre del perfil (epl): 583,701 mm 

Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ): 80º (1,396 rad) 

Nombre d’ones en el sostre del perfil (npl):  11 

Paràmetre calculat Valor 

Longitud de les ones del sostre del perfil (jpl) (Eq. G.1): 53,063 mm 

Radi de les ones del sostre del perfil (rpl) (Eq. G.2): 67,561 mm 

Amplada de cadascuna de les ones del sostre del perfil (apl) (Eq. G.3): 51,710 mm 

Alçada de cadascuna de les ones del sostre del perfil (mpl) (Eq. G.4): 5,143 mm 

Amplada de tot l’ondulat del sostre del perfil (opl) (Eq. G.5): 568,814 mm 

Àrea de la secció bruta del perfil (Ab) (Eq. G.6): 1500 mm2 

Amplada total del perfil (b) (Eq. G.7): 893,198 mm 

Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq.G.8): 370,92 mm 

C.d.m de la base del perfil (yc.d.m c) (Eq. G.9): 0,5 mm 

C.d.m de la paret lateral del nervi (yc.d.m d) (Eq. G.10): 176,854 mm 

Altura del c.d.m de cada ona del sostre del perfil (yc.d.m ona) (Eq. G.11): 3,284 mm 

Altura del c.d.m de l’ondulat del sostre del perfil (yc.d.m o) (Eq. G.12): 356,592 mm 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 63 

 

C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. G.13): 223,243 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. G.14): 1200 mm2 

C.d.m de part buidada en parets laterals del nervi (yc.d.m f) (Eq. G.15): 176,854 mm 

C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. G.16): 234,841 mm 

Inèrcia ona del sostre del perfil respecte eix l’ondulat (Iona) (Eq. G.17): 60,308 mm4 

Inèrcia ondulat del sostre del perfil respecte el seu eix (Iondulat) (Eq. G.18): 6959,936 mm4 

Gruix equivalent per al sostre del perfil (teq) (Eq. G.19): 5,275 mm 

Relació entre tensió sostre perfil i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.20): 0,873 

Esveltesa del sostre del perfil (λvCCC) (Eq. G.21): 1,936 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. G.22): 0,457 

Amplada eficaç de l’ondulat del sostre del perfil (eeff) (Eq. G.23): 260,417 mm 

Repartiment amplada eficaç ondulat sostre (eeff1 i eeff2) (Eq. G.24): 130,208 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘A’ (Aeff +A) (Eq. G.25): 876,716 mm2 

C.d.m de la secció eficaç per hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. G.26): 189,982 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil per hipòtesi ‘A’ (Ic) (Eq. G.27): 3590387,04 mm4 

Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id) (Eq. G.28): 177171,566 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals del nervi (If) (Eq. G.29): 34355,642 mm4 

Moment d’inèrcia ondulat sostre del perfil per hip. ‘A’ (Ie eff) (Eq. G.30): 3706182,6 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
A) (Eq. G.31): 18757588 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff+ 
A) (Eq. G.32): 98733,01 mm3 

Gruix efectiu de la xapa perforada (tb,eff ) (Eq. G.33): 0,85 mm 

Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp) (Eq. G.34): 141,479 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.35): 0,655 
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Factor d’abonyegament (Kσ) (Eq.G.36): 16,131 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λvCCC) (Eq. G.37): 3,264 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. G.38): 0,296 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq.G.39): 41,884 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. G.40): 16,753 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. G.41): 25,130 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘B’ (Aeff +B) (Eq. G.42): 977,526 mm2 

C.d.m de secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B) (Eq. G.43): 166,048 mm 

Moment d’inèrcia de base del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ic) (Eq. G.44): 3590387,04 mm4 

Moment d’inèrcia de longitud a tracció de paret nervi (Id trac) (Eq. G.45): 1504800,46 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. G.46): 402394,42 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. G.47): 32913,925 mm4 

Moment d’inèrcia ondulat sostre perfil per hipòtesi ‘B’ (Ie eff) (Eq. G.48): 3706182,58 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
B) (Eq. G.49): 14765374,3 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff+ 
B) (Eq. G.50): 77619,79 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió positiva (Weff +) (Eq. G.51): 77619,79 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió positiva (Aeff +) (Eq. G.52): 977,526 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió positiva del perfil (yeff +) (Eq. G.53): 166,048 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva perfil (Ieff +) (Eq. G.54): 14765374,3 mm4 

Relació entre tensió base nervi i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.55): 1 

Esveltesa de la base del perfil (λvCCC) (Eq. G.56): 3,843 
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Factor de correcció de l’abonyegament (ρ)(Eq. G.57): 0,245 

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. G.58): 24,528 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. G.59): 12,264 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hipòtesi ‘A’ (Aeff -A) (Eq. G.60): 1049,057 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. G.61): 268,559 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. G.62): 1028990,07 mm4 

Moment d’inèrcia paret lateral del nervi (Id) (Eq. G.63): 4713143,76 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals nervi (If) (Eq. G.64): 1934090,21 mm4 

Moment d’inèrcia de l’ondulat del sostre del perfil (Ie) (Eq. G.65): 2575539,03 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 A) (Eq.G.66): 10191626,3 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff -
 A) (Eq. G.67): 37949,29 mm3 

Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp) (Eq. G.68): 255,617 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.69): 1 

Factor d’abonyegament per hipòtesi ‘B’ (Kσ) (Eq. G.70): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi per hip. ‘B’ (λvCCC) (Eq.G.71): 3,314 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. G.72): 0,291 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. G.73): 74,571 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. G.37): 29,828 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. G.38): 44,743 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hip. ‘B’ (Aeff -
B) (Eq. G.74): 986,996 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B) (Eq. G.75): 290,156 mm 

Moment d’inèrcia de l’ondulat del sostre del perfil (Ie) (Eq. G.76): 2575539,03 mm4 

Moment d’inèrcia longitud a tracció de paret del nervi (Id trac) (Eq. G.77): 407272,11 mm4 
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Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida 

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. G.78): 89651,08 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. G.79): 185811,973 mm4 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. G.80): 1028990,07 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff – 
B) (Eq. G.81): 5998989,49 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff - 
B) (Eq. G.82): 20675,02 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. G.83): 20675,02 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -) (Eq. G.84): 986,967 mm2 

C.d.m de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -) (Eq. G.85): 290,156 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -) (Eq. G.86): 5998989,49 mm4 

Moment flector resistent positiu del perfil (MRd 
+)  (Eq. E.80): 20,698 kN·m 

Moment flector resistent negatiu del perfil (MRd 
-)  (Eq. E.81): 5,513 kN·m 

Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. G.87): 420,92 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq.G.88): 136287,975 mm2 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. G.89): 423 mm 

Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. G.90): 148792,75 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,115 kN/m2 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85): 3,649 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g’) (Eq. E.86): 5,082 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 1,004 kN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88): 1,004 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89): 2,009 kN/m2 

Amplada superior de la base de la llosa (bsup) (Eq. E.90): 274,383 mm 
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Amplada inferior de la base de la llosa (binf) (Eq. E.91): 150 mm 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 212,191 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 89,319 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94): 3,16 

Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95): 200 mm 

Pes de l’armadura contra la fissuració del formigó (gfiss) (Eq. E.96): 0,887 kN/m2 

Resistència de les armadures de negatius (Ns) (Eq. E.97): 49,172 kN 

Esforç compressió sobre formigó segons profunditat (Nc) (Eq. E.98): 3,006·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 16,357 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 380,672 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 18,718 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): 12,653· xpl kN 

Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 25,289 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 69,370 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): 174,01 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): 0,02 

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): 18,276 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 32,646 kN 

Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 388,851 mm 
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Coef. per al càlcul de resistència a tallant (k*) (Eq. E.114): 1,717 

Quantia geomètrica entre l’àrea de les armadures de negatius i l’àrea  

del formigó sota aquestes armadures (ρ*int) (Eq. E.115): 0,0013 

Coef. per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin) (Eq. E.116): 0,393 

Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 32,491 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 25,633 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): 1,425 

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 2 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 896,040 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 38,235 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): 261,824 mm 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128): 1313,097 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129): 64,171 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 21242095,3 mm4 

Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131): 41365272,8 mm4 

Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 9643,02 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133): 2449907,8 mm3 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 254,06 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135): 161847863 mm4 

Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 101606568 mm4 
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G.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 primer objectiu definit a l’apartat 7.2 de la memòria. Es recullen a 

continuació. 

Dades del perfil Valor                  

Amplada de la base del perfil (cpl): 50,000 mm 

Longitud de la paret lateral del nervi (dpl): 142,159 mm 

Sostre del perfil (epl): 315,680 mm 

Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ): 80º (1,396 rad) 

Nombre d’ones en el sostre del perfil (npl):  3 

Paràmetre calculat Valor 

Longitud de les ones del sostre del perfil (jpl) (Eq. G.1): 63,136 mm 

Radi de les ones del sostre del perfil (rpl) (Eq. G.2): 80,387 mm 

Amplada de cadascuna de les ones del sostre del perfil (apl) (Eq. G.3): 61,525 mm 

Alçada de cadascuna de les ones del sostre del perfil (mpl) (Eq. G.4): 6,12 mm 

Amplada de tot l’ondulat del sostre del perfil (opl) (Eq. G.5): 307,619 mm 

Àrea de la secció bruta del perfil (Ab) (Eq. G.6): 1500 mm2 

Amplada total del perfil (b) (Eq. G.7): 457,000 mm 

Altura màxima del perfil de xapa d’acer (hs) (Eq.G.8): 147 mm 

C.d.m de la base del perfil (yc.d.m c) (Eq. G.9): 0,5 mm 

C.d.m de la paret lateral del nervi (yc.d.m d) (Eq. G.10): 69,5 mm 

Altura del c.d.m de cada ona del sostre del perfil (yc.d.m ona) (Eq. G.11): 3,904 mm 

Altura del c.d.m de l’ondulat del sostre del perfil (yc.d.m o) (Eq. G.12): 144,404 mm 
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C.d.m de la secció transversal bruta del perfil (yc.d.m b) (Eq. G.13): 93,828 mm 

Àrea de la secció neta del perfil (An) (Eq. G.14): 1200 mm2 

C.d.m de part buidada en parets laterals del nervi (yc.d.m f) (Eq. G.15): 69,5 mm 

C.d.m de la secció transversal neta del perfil (yc.d.m n) (Eq. G.16): 107,981mm 

Inèrcia ona del sostre del perfil respecte eix l’ondulat (Iona) (Eq. G.17): 101,302 mm4 

Inèrcia ondulat del sostre del perfil respecte el seu eix (Iondulat) (Eq. G.18): 5318,426 mm4 

Gruix equivalent per al sostre del perfil (teq) (Eq. G.19): 5,919 mm 

Relació entre tensió sostre perfil i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.20): 0,337 

Esveltesa del sostre del perfil (λvCCC) (Eq. G.21): 0,579 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. G.22): 1 

Amplada eficaç de l’ondulat del sostre del perfil (eeff) (Eq. G.23): 307,629 mm 

Repartiment amplada eficaç ondulat sostre (eeff1 i eeff2) (Eq. G.24): 153,814 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘A’ (Aeff +A) (Eq. G.25): 427,629 mm2 

C.d.m de la secció eficaç per hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff + A) (Eq. G.26): 107,296 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil per hipòtesi ‘A’ (Ic) (Eq. G.27): 570274,82 mm4 

Moment d’inèrcia de la paret lateral del nervi (Id) (Eq. G.28): 199697,08 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals del nervi (If) (Eq. G.29): 184738,72 mm4 

Moment d’inèrcia ondulat sostre del perfil per hip. ‘A’ (Ie eff) (Eq. G.30): 220006,99 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
A) (Eq. G.31): 2328282,95 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff+ 
A) (Eq. G.32): 21649,27 mm3 

Gruix efectiu de la xapa perforada (tb,eff ) (Eq. G.33): 0,85 mm 

Longitud comprimida de la paret lateral del nervi (dcomp) (Eq. G.34): 47,915 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.35): 0,513 
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Factor d’abonyegament (Kσ) (Eq.G.36): 13,622 

Esveltesa de la paret lateral del nervi (λvCCC) (Eq. G.37): 1,248 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. G.38): 0,73 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq.G.39): 35,002mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. G.40): 14,000 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. G.41): 21,002 mm 

Secció eficaç perfil a flexió positiva per hipòtesi ‘B’ (Aeff +B) (Eq. G.42): 666,121 mm2 

C.d.m de secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff + B) (Eq. G.43): 92,188 mm 

Moment d’inèrcia de base del perfil per hipòtesi ‘B’ (Ic) (Eq. G.44): 570274,82 mm4 

Moment d’inèrcia de longitud a tracció de paret nervi (Id trac) (Eq. G.45): 346119,2 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. G.46): 9698,35 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. G.47): 383,733 mm4 

Moment d’inèrcia ondulat sostre perfil per hipòtesi ‘B’ (Ie eff) (Eq. G.48): 220006,99 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva (Ieff + 
B) (Eq. G.49): 2072959,22 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió positiva (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff+ 
B) (Eq. G.50): 22486,08 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió positiva (Weff +) (Eq. G.51): 21649,27 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió positiva (Aeff +) (Eq. G.52): 427,629 mm2 

C.d.m secció eficaç a flexió positiva del perfil (yeff +) (Eq. G.53): 107,196mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió positiva perfil (Ieff +) (Eq. G.54): 2322882,95 mm4 

Relació entre tensió base nervi i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.55): 1 

Esveltesa de la base del perfil (λvCCC) (Eq. G.56): 1,921 
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Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. G.57): 0,46  

Amplada eficaç de la base del perfil (ceff) (Eq. G.58): 23,039 mm 

Repartiment amplada eficaç base del perfil (ceff1 i ceff2) (Eq. G.59): 11,519 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hipòtesi ‘A’ (Aeff -A) (Eq. G.60): 381,759 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘A’ (yc.d.m eff - A) (Eq. G.61): 123,163 mm 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. G.62): 173329,2 mm4 

Moment d’inèrcia paret lateral del nervi (Id) (Eq. G.63): 401484,01 mm4 

Moment d’inèrcia part buidada en parets laterals nervi (If) (Eq. G.64): 372331,27 mm4 

Moment d’inèrcia de l’ondulat del sostre del perfil (Ie) (Eq. G.65): 147750,03 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -
 A) (Eq.G.66): 552713,9 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (per hipòtesi ‘A’)  

(Weff -
 A) (Eq. G.67): 4487,66 mm3 

Longitud comprimida de la paret lateral del perfil (dcomp) (Eq. G.68): 98,879 mm 

Relació entre tensió en element abonyegat i límit elàstic (ϕ) (Eq. G.69): 1 

Factor d’abonyegament per hipòtesi ‘B’ (Kσ) (Eq. G.70): 23,88 

Esveltesa de la paret lateral del nervi per hip. ‘B’ (λvCCC) (Eq.G.71): 1,315 

Factor de correcció de l’abonyegament (ρ) (Eq. G.72): 0,697 

Longitud eficaç de la paret lateral del nervi (deff) (Eq. G.73): 68,883 mm 

Longitud eficaç superior de paret lateral del nervi (deff1) (Eq. G.37): 27,553 mm 

Longitud eficaç inferior de paret lateral del nervi (deff2) (Eq. G.38): 41,43 mm 

Secció eficaç perfil a flexió negativa per hip. ‘B’ (Aeff -
B) (Eq. G.74): 586,086 mm2 

C.d.m secció eficaç segons la hipòtesi ‘B’ (yc.d.m eff - B) (Eq. G.75): 106,29 mm 

Moment d’inèrcia del sostre del perfil (Ie) (Eq. G.76): 147750,03 mm4 

Moment d’inèrcia longitud a tracció de paret del nervi (Id trac) (Eq. G.77): 42745,02 mm4 
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Moment d’inèrcia de l’extrem superior de la longitud comprimida 

de la paret lateral del nervi (Id eff 1) (Eq. G.78): 3057,377 mm4 

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

de la paret lateral del nervi (Id eff 2) (Eq. G.79): 16725,56 mm4 

Moment d’inèrcia de la base del perfil (Ic eff) (Eq. G.80): 173329,2 mm4 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff – 
B) (Eq. G.81): 619464,39 mm4 

Mòdul resistent secció eficaç perfil a flexió negativa (per hipòtesi ‘B’) 

(Weff - 
B) (Eq. G.82): 58928,046 mm3 

Mòdul resistent secció eficaç a flexió negativa (Weff -) (Eq. G.83): 4487,66 mm3 

Àrea de la secció eficaç a flexió negativa (Aeff -) (Eq. G.84): 381,76 mm2 

C.d.m de la secció eficaç a flexió negativa del perfil (yeff -) (Eq. G.85): 123,163 mm 

Moment d’inèrcia secció eficaç a flexió negativa (Ieff -) (Eq. G.86): 552713,97 mm4 

Moment flector resistent positiu del perfil (MRd 
+)  (Eq. E.80): 5,773 kN·m 

Moment flector resistent negatiu del perfil (MRd 
-)  (Eq. E.81): 1,196 kN·m 

Altura màxima del formigó contingut en la llosa (hc màx) (Eq. G.87): 197,119 mm 

Àrea del formigó contingut en la llosa (Ac) (Eq.G.88): 41843,73 mm2 

Altura màxima del formigó considerant acumulació (hc acum) (Eq. F.89): 211,119 mm 

Àrea del formigó considerant acumulació (Ac acum) (Eq. G.90): 48241,72 mm2 

Pes propi de la xapa perfilada (gs) (Eq. E.84): 0,053 kN/m2 

Pes del formigó (gc) (Eq. E.85):  1,183 kN/m2 

Pes majorat dels materials del forjat en fase d’execució (g’) (Eq. E.86): 1,67 kN/m2 

Càrrega constructiva lineal majorada en xapa d’un vano (q’) (Eq. E.87): 0,514ckN/m2 

Càrrega const. lineal 1 maj. en xapa de dos i tres vanos (q1’) (Eq. E.88):  0,514 kN/m2 

Càrrega const. lineal 2 maj. en xapa de dos i tres vanos (q2’) (Eq. E.89): 1,028 kN/m2 

Amplada superior de la base de la llosa (bsup) (Eq. E.90): 149,37cmm 
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Amplada inferior de la base de la llosa (binf) (Eq. E.91): 100 mm 

Amplada mitjana de la base de la llosa (bm) (Eq. E.92): 124,685 mm 

Armadura contra fissuració mínima pel forjat (Afiss min) (Eq. E.93): 45,700 mm2 

Nombre de rodons equivalents necessaris (nfiss) (Eq. E.94): 1,61 

Separació de barres de l’armat contra la fissuració (sfiss) (Eq. E.95): 200 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): 1,766·xpl kN 

Profunditat formigó comprimit (posició eix neutre llosa) (xpl) (Eq. E.99): 13,919 mm 

Distància entre el parell de forces format per Ns i Nc (z) (Eq. E.100): 170,159 mm 

Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta (MSd
 -) (Eq. E.101): 4,183 kN·m 

Força resultant a tracció en la xapa perfilada (Np) (Eq. E.102): 116,18 kN  

Resultant a compressió en formigó segons profunditat (Ncf) (Eq. E.103): 6,474· xpl kN 

Profunditat del formigó comprimit (xpl) (Eq. E.104): 17,945 mm 

Moment flector resistent positiu de la llosa mixta (MSd
 +) (Eq. E.105): 13,312 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): 89,137cmm 

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): 0,02 

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): 5,501 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments exteriors (VRd,ext) (Eq. E.112): 9,826 kN 

Distància vora inferior llosa a l’armadura de negatius (dp’’) (Eq. E.113): 177,119 mm 
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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): 0,002 

Coef. per a la resistència del formigó a l’esforç tallant (vmin) (Eq. E.116): 0,292 

Tallant resistent mínim en recolzaments interiors (VRd,min int) (Eq. E.117): 10,931 kN 

Esforç tallant resistent en recolzaments interiors (VRd,int) (Eq. E.118): 9,841 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): 1,510 

Coef. relatiu a la quantia acer/formigó (k2) (Eq. E.122): 2 

Perímetre crític per l’aplicació de la càrrega concentrada (Cp) (Eq. E.123): 556,549 mm 

Càrrega puntual màxima admissible (Qpunt) (Eq. E.124): 25,162 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): 107,981 mm 

Suma de seccions dels elements d’acer en la llosa mixta (As) (Eq. E.128): 492,229 mm2 

Eix neutre secció fissurada formigó resp. vora superior (xsup) (Eq.E.129): 37,11 mm 

Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada (In) (Eq. E.130): 1610375,5 mm4 

Moment d’inèrcia secció considerant fissuració formigó (Ifiss) (Eq. E.131): 3342959,35 mm4 

Àrea secció d’acer equivalent a la secció del formigó (Aeq) (Eq. E.132): 3332,673 mm2 

Moment estàtic de l’àrea de la secció de la llosa (S) (Eq. E.133): 421292,42 mm3 

Eix neutre secció no fissurada resp. vora inferior (xinf) (Eq. E.134): 126,412 mm 

Moment d’inèrcia secció quan no es fissura formigó (Ino fiss) (Eq. E.135):  11338143 mm4 

Moment d’inèrcia mig de la secció del forjat (Im) (Eq. E.136): 7340551,3 mm4 
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G.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 8.4 del 

capítol 8 de la memòria i apartat G.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: 4,832 m 4,137 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.2: 7,056 m 5,520 m 

Estat A.1. Llum màxima segons equació. D.3: 5,963 m 4,960 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.4: 2,493 m 1,883 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.5: 6,442 m 5,516 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.6: 9,499 m 7,431 m 

Estat A.2.1. Llum màxima segons equació. D.7: 7,453 m 6,199 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.8: 2,587 m 1,980 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.9: 6,291 m 5,346 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.10: 9,449 m 7,431 m 

Estat A.2.2. Llum màxima segons equació. D.11: 7,453 m 6,199 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.12: 2,856 m  2,176 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.13: 3,051 m 2,388 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.14: 5,969 m 5,090 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.15: 6,475 m 5,692 m 

Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.16: 7,767 m 6,865 m 
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Estat A.3.1. Llum màxima segons equació. D.17: 6,408 m 5,842 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.18: 2,755 m 2,073 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.19: 2,930 m 2,253 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.20: 6,075 m 5,212 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.21: 6,610 m 5,863 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.22: 8,775 m 6.865 m 

Estat A.3.2. Llum màxima segons equació. D.23: 7,023 m 5.842 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.24: 2,892 m 2,214 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.25: 5,934 m 5,051 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.26: 7,767 m 6,685 m 

Estat A.3.3. Llum màxima segons equació. D.27: 6,408 m 5,842 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.28: 2,788 m 2,105 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.29: 6,040 m 5,171 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.30: 8,775 m 6,865 m 

Estat A.3.4. Llum màxima segons equació. D.31: 7,023 m 5.841 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.32: 2,892 m 2,214 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.33: 6,656 m 5.922 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.34: 7,767 m 6,865 m 

Estat A.3.5. Llum màxima segons equació. D.35: 6,408 m 5.842 m 

La llum màxima que pot tenir el forjat dissenyat per al primer objectiu és el valor mínim dels 

resultats anteriors: 

• Per a un forjat constituït per un únic vano la llum (L1) és de 4,832 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és de 2,493 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de 2,755 m 
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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 4,137 m 

• Per a un forjat constituït per dos vanos la llum (L2) és 1,883 m 

• Per a un forjat constituït per tres vanos la llum (L3) és de 2,073 m 

G.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: 13,052 kN/m2 2,904 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.37: 5,397 kN/m2 2,423 kN/m2 

Estat B.1. Càrrega màxima segons equació. D.38: 59,836 kN/m2 4,611 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.39: 113,714 kN/m2 7,737 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.40: 21,367 kN/m2 4,335 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.41: 7,586 kN/m2 1,283 kN/m2 

Estat B.2.1. Càrrega màxima segons equació. D.42: 1148,84 kN/m2 16,540 kN/m2 

Estat B.2.1. Moment negatiu segons equació. D.43: 12,784 kNm 9,841 kNm 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.44: 83,636 kN/m2 5,727 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.45: 18,315 kN/m2 3,715 kN/m2 
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Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.46: 8,429 kN/m2 1,426 kN/m2 

Estat B.2.2. Càrrega màxima segons equació. D.47: 670,735 kN/m2 8,164 kN/m2 

Estat B.2.2. Moment negatiu segons equació. D.48: 9,272 kNm 8,619 kNm 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.49: 68,643 kN/m2 5,465 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.50: 16,076 kN/m2 3,560 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.51: 7,287 kN/m2 1,561 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.52: -55,18 kN/m2 -14,593 kN/m2 

Estat B.3.1. Càrrega màxima segons equació. D.53: 460,474 kN/m2 6.087 kN/m2 

Estat B.3.1. Moment negatiu segons equació. D.54: 9,713kNm 7,457 kNm 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.55: 87,693 kN/m2 6,972 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.56: 18,173 kN/m2 4,024 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.57: 4,129 kN/m2 0885 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.58: 11,036 kN/m2 2,918 kN/m2 

Estat B.3.2. Càrrega màxima segons equació. D.59: 667,265 kN/m2 10,976 kN/m2 

Estat B.3.2. Moment negatiu segons equació. D.60: 9,672 kNm 7,442 kNm 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.61: 62,682 kN/m2 5,081 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.62: 15,481 kN/m2 3,428 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.63: 7,508 kN/m2 1,609 kN/m2 

Estat B.3.3. Càrrega màxima segons equació. D.64: 460,474 kN/m2 6,087 kN/m2 

Estat B.3.3. Moment negatiu segons equació. D.65: 8,590 kNm 7,052 kNm 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.66: 80,530 kN/m2 6,399 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.67: 17,416 kN/m2 3,857 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.68: 6,882 kN/m2 1,475 kN/m2 

Estat B.3.4. Càrrega màxima segons equació. D.69: 667,255 kN/m2 10,976 kN/m2 
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Estat B.3.4. Moment negatiu segons equació. D.70: 11,773 kNm 8,201 kNm 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.71: 89,336 kN/m2 9.254 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.72: 139,333 kN/m2 -30,857 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.73: 9,196 kN/m2 2,432 kN/m2 

Estat B.3.5. Càrrega màxima segons equació. D.74: 460,474 kN/m2 6,087 kN/m2 

Estat B.3.5. Moment negatiu segons equació. D.75:  18,898 kNm 15,514 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 5,397 kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 7,586 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 4,129 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 2,423 kN/m 2 

• Per a un forjat constituït per dos vanos, la càrrega (Q2) és de 1,283 kN/m2 

• Per a un forjat constituït per tres vanos, la càrrega (Q3) és de 0,885 kN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


