
Estat de càrregues

Càrregues permanents = 375 Kg/m²
- forjat col·laborant (12 cm) = 335 Kg/m²
- paviment (parquet flotant) = 40 kg/m²
- façana vidriada = 200 kg/m²

Càrregues variables
- Sobrecàrrega d'ús = 300 Kg/m² (C1: zona 
accés públic amb cadires i taules)

- Càrrega del vent
qe = qb . ce . cp = 52 . 2,1 . 0,7 =77 kg/m² 
A on:
pressió dinàmica del vent
qb= 52 kg/m² (Vic -> zona C)
coeficient d'exposició 
ce= 2.1 (grau entorn IV, h=15m)
coeficient eòlic
cp= 0,7 (esveltesa conjunt < 0,25)
cs = 0,3

Es calcula la càrrega del vent amb el coefi-
cient cp (de pressió), ja que s'entén que el 
primer nucli rebrà les empentes degudes a 
la pressió del vent, i serà el tercer nucli del 
conjunt el que haurà de fer front a la succió.

Aquesta càrrega distribuïda arriba en forma 
de càrregues puntuals als pilars del nu-
cli, transmesa pels forjats existents de les 
adoberies continues. El pòrtic que està en 
direcció al vent, està estabilitzat gràcies als 
nusos rígids i els nous forjats que s'oposen 
a aquestes empentes. 
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Dimensionat noves sabates i biga cen-
tradora
Suposem σadm terreny = 2 kg/cm²
N total més gran que arriba al pilar = 26.62 
T
N/A < σadm  --> A = 13310 cm²
si b=100cm, vol dir que c=13310/100=135cm
Per tant la base de la nova sabata farà 
100x135cm.

Degut a l'excentricitat de la càrrega del pilar 
apareix un moment que absorbeix la biga 
centradora.
Dimensionat de la biga centradora:
M= 1,5 . N . e = 1,5 . 13310 . 60 = 1197900 
kg.cm
Li sumem el moment que arriba al pilar degut 
a les empentes horitzontals dels forjats 
(6.131 Tm)
1197900 + 613100 = 1811000 kg.cm 

M/σadm acer = W perfil --> 1811000/
(2750/1,5) = 988 cm3  --> IPE400

Protecció de l'estructura
- Contra la corrosió: 
Protecció amb pintura: Una capa de pintura 
activa (a base de compostos de zinc) i una de 
pintura passiva o d'acabat.

-Contra el foc: (NORMA NBE-CPI-96)
Plantes sobre rasant. Màxima altura 
d'evacuació de l'edifici < 15m.
ús recinte inferior al forjat considerat: 
pública concurrència: EF-90
Protecció amb pintura intumescent. (aplicada 
després de la pintura anti-corrosió)
Es col·loquen unes barres d'acer a l'interior 
del forjat col·laborant, ja que el perfil HAIR-
COL té baixa resistència al foc.

Nusos de la nova estructura.

La unió de les barres de la nova estructura es resol amb unions cargolades. Això permet més facilitat i rapidesa de muntatge a l’obra, 
ja que les peces vénen preperades de taller. 

NUS B. unió biga-pilar. unió rígida (eix x) i unió articulada (eix y).  e.1/5

NUS A. unió biga-biga. nus articulat amb angular. e.1/10

arriostrament a empentes horitzontals: 
unions rígides

arriostrament a empentes horitzontals: 
triangulació amb cables d’acer

NUS A

NUS B

NUS C

càrregues

Detalls de l’estructura de l’escala 
e.1/10
1. Graó de fusta 5x28x150cm
2. Perfil metàl·lic angular de fixació
3. Muntants d’escala: pletines e=2cm
4. Muntant de barana d’acer amb cables 
d’acer 1cm
5. Perfil de rebuda IPE 180
6. Unió cargolada articulada
7. Soldadura en angle
8. Perfil laminat IPE240
9. Pilar HEB200
10. Pletina 5mm

Detall de l’entrega inferiorDetall de l’entrega superior
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