
 CÀRREGUES FORJAT TIPUS:

. PP Forjat reticular c=27   = 4,70 KN/m2 

. CP Paviments i envans  = 2,00 KN/m2

. Sobrecàrrega d’Ús     = 3,00 KN/m2

TOTAL     = 9,70 KN/m2

COBERTA PLANA:

. PP Forjat reticular c=27  = 4,70 KN/m2

. CP Acabat de coberta  = 2,00 KN/m2

. Sobrecàrrega d’Ús     = 1,00 KN/m2

. Sobrecàrrega de Neu  = 0,50 KN/m2

TOTAL     = 10,70 Kg/m2

SOBRECÀRREGUES LINEALS:

Façana     = 1,00 KN/m2

Parets de 15 cm   = 0,65 KN/m2

Parets de 30 cm    = 1,00 KN7m2

 CÀRREGUES FORJAT TIPUS:

. PP Forjat reticular c=27   = 4,70 KN/m2 

. CP Paviments i envans  = 2,00 KN/m2

. Sobrecàrrega d’Ús     = 3,00 KN/m2

TOTAL     = 9,70 KN/m2

COBERTA PLANA:

. PP Forjat reticular c=27  = 4,70 KN/m2

. CP Acabat de coberta  = 2,00 KN/m2

. Sobrecàrrega d’Ús     = 1,00 KN/m2

. Sobrecàrrega de Neu  = 0,50 KN/m2

TOTAL     = 10,70 Kg/m2

SOBRECÀRREGUES LINEALS:

Façana     = 1,00 KN/m2

Parets de 15 cm   = 0,65 KN/m2

Parets de 30 cm    = 1,00 KN7m2

. ESTAT DE CÀRREGUES_FORJAT TIPU

. ESTAT DE CÀRREGUES_FORJAT TIPU

. ESTAT DE CÀRREGUES_PÒRTIC DESFABORALBE

Diagrama de Monents en X:

Diagrama de Moments:

Diagrama de Tallants:

Diagrama de Tallants:

Diagrama d’axils: Deformada:

 CÀRREGUES FORJAT TIPUS:

. PP Forjat unidireccional (20+5)  = 2,85 KN/m2 

. CP Paviments i envans  = 1,50 KN/m2

. Sobrecàrrega d’Ús  Oficines  = 3,00 KN/m2

TOTAL     = 7,35 KN/m2

COBERTA PLANA:

. PP Forjat unidireccional (20+5)  = 2,85 KN/m2 

. CP Acabat de coberta  = 2,50 KN/m2

. Sobrecàrrega d’Ús     = 1,00 KN/m2

. Sobrecàrrega de Neu  = 0,50 KN7m2

TOTAL     = 6,85 KN/m2

SOBRECÀRREGUES LINEALS:

Façana     = 1,00 KN/m2

Parets de 15 cm   = 0,65 KN/m2

Parets de 30 cm    = 1,00 KN7m2

CONCLUSIONS DE L’ESTRUCTURA EXISTENT:

L’estructura existent té una doble alçada en els punts central que es decideix eliminar per 

col·locar un nou forjat (Per causes projectuals). Aquest punt es resol mitjançant la col·loca-

ció d’una IPN 600 i una llosa massissa de cantell 16cm.

Els resultats de l’estructura amb el nou ús són els següents:

- Jàssera IPN 600

Fletxa màxima relativa  llum: 11,75m

en forjat tipus    Fletxa activa: 1,76 cm      L/670  OK

En aquest cas, podem acceptar com a deformació màxima 2cm, ja que l’estructura és metàl·lica i 

no tenim envans ni elements que puguin fissurar el pandeig. 

. Per analitzar i calcular un forjat reticular, hem de tenir en conte tant 

l’eix x com l’eix y, per tant, exposo l’anàlisi del funcionament de tot 

un forjat tipus (Els gràfics són extrets del programa CYPE).

. Per analitzar i calcular un forjat reticular, hem de tenir en conte tant 

l’eix x com l’eix y, per tant, exposo l’anàlisi del funcionament de tot 

un forjat tipus (Els gràfics són extrets del programa CYPE).
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DIMENSIONAT DE LA NOVA ESTRUCTURA 

Axils resultants: Deformada: Deformada de tot el conjunt:

-DADES GENERALS PER AL DIMENSIONAT:

CÀRREGUES DEL VENT _ qe = qb x Ce x Cp 

 
Els valors emprats per al càlcul eòlic han estat els següents:

- Velocitat prevista pel vent:  v = 29 m/s

- Pressió dinàmica del vent: qb = 0,5 KN/m2

- Coeficient d’exposició:  Ce = 2,4 (Zona IV Urbana, alçada de l’edifici 21m) = CTE

- Càlcul pressió:    Cp (pressió) = 0,8 / Cs (succió) = - 0,7 EIX X

    Cp (pressió) = 0,7 / Cs (succió) = - 0,4 EIX Y

EIX X  Qep = 0,5 x Ce x 0,8 = 0,96 KN/m2 Qes = 0,5 x Ce x -0,7 = -0,84 KN/m2

EIX Y  Qes = 0,5 x Ce x -0,7 = -0,84 KN/m2 Qes = 0,5 x Ce x -0,4 = -0,48 KN/m2

COMBINACIONS D’HIPÒTESIS:

ELS (Estats límits de servei) PP CP SU N V 

ELS_grav   1,0 1,0 1,0 0,5 0,6 

ELS_vent   1,0 1,0 0,7 0,5 1,0 

ELU (Estats límits últims) PP CP SU N V

ELU_grav   1,35 1,35 1,50 0,75 0,90 

ELU_vent   1,35 1,35 1,05 0,75 1,50

-CARACTERÍSTIQUES I DADES DE LA ESTRUCTURA:

- Forjat reticular alleugerit: És un forjat òptim per a llums compreses entre 5 -8m i que es conformen formant 

una quadricula. La col·locació de cassetons de poliestirè preveu estalviar una gran quantitat de material, 

i són pràctics per a equipaments que no necessitem un aïllament acústic òptim.

- Estructura de formigó armat: Tenim llums petites i treballen molt bé per la resistència al foc.  

-GEOMETRIA:

La geometria utilitzada pel forjat bidireccional té unes dimensions comuns que són de 70x80cm. Els nervis 

tenen una amplada de 12cm i una capa de compressió de 5cm. 

El tipus d’estructura portant vertical són pilars de formigó armat de dimensions 30x30cm en la majoria del 

projecte i que en alguns punts de soterrani augmenten la secció fins a 40x40cm. 

Es decideix optar per una estructura de formigó armat, ja que les unions encastades amb el forjat reticular 

funcionen molt millor i les llums estan compreses entre 5 i 8m. 

Els pilars estan protegits enfront al foc (RF), amb un revestiment de formigó que recobreix 3cm al voltant 

de les armadures.

-LLUMS:

Les distàncies entre els pilars són sempre de 5,70m tant en l’eix X, com en l’eix Y. D’aquesta manera les 

carregues dels forjats es reparteixen uniformement. A l’edifici del vestíbul, tenim petites variacions en les 

llums, però sempre compreses entre els 5 i 8m, intentant controlar sempre la quadricula. 

-DIMENSIONAT:

Considerant que prenen, segons el CTE, una sobrecàrrega d’ús que oscil·la entre 200 i 500 Kg/m2, i que les 

nostres llums no superen els 9mts, considerem:

Cantell total: 22 + 5=27cm

Geometria: 80x80cm (nervis de 14cm)

El pes d’aquests blocs es considera menyspreable, però es pot considerar un pes de 2kg/ud pels blocs 

petits. 

-PREDIMENSIONAT BIGUES ESTRUCTURALS:

En quant a les relacions de cantell-llum, depenent de la zona en la que ens trobem, imposem que les 

relacions són les següents:

   vano continu extrem: c = L/24

   vano isostàtic: c = L/22

Prenent això com a punt de partida, predimensionarem les bigues perimetrals dels edificis, considerant la 

llum màxima de pilars 6’5m en el vestíbul principal. 

   h = 7m/24 = 0,27m

I també per a bigues que reforcen lloses massisses, com ho són les de planta soterrani:

   h = 4m/22 = 0,18m

Per tant podem considerar les bigues com a planes ja que el cantell necessari compleix amb el cantell 

de forjat. 

COMPROVACIÓ DE FLETXES RESULTANTS:

La fletxa màxima permesa en tot el projecte és de L/400 per la flexa instantànea, i s’accepta 

una deformació d’1cm per la fletxa activa en la part nova del projecte. 

Edifici d’oficines (PB+4)

Fletxa màxima relativa  llum: 7,50m

en forjat tipu    Fletxa activa: 0,74cm      L/1005  OK

Fletxa màxima relativa  llum: 6,8m

en estintolament SPS  Fletxa activa: 1,84cm      L/370 NO COMPLEIX

L’estintolament en sostre planta soterrani no compleix la fletxa, i per tant, és preferible passar a realitzar-lo 

amb una  biga postessada de formigó armat.

Edifici vestíbul (PB)

Fletxa màxima relativa  llum: 6,50m

en forjat tipu    Fletxa activa: 1,15cm      L/570  OK

IPN 600 IPN 600

IPN 600
IPN 600

CÀLCUL D’INÈRCIES:

Hem de comprovar que els components de l’estructura metàl·lica existent poden suportar 

el nou canvi d’ús de l’edifici. Tot seguit s’analitzen aquests components:

- Pilar metàl·lic

central:

Àrea = 140 cm2

Inèrcia  = 17321 cm4 

Xapa e=10mm

Xapa e=10mm

2 UPN 250X10

35cm

27
c

m

- Pilar metàl·lic

extrem:

Àrea = 70 cm2

Inèrcia  = 5485 cm4

2 UPN 250X10

20cm

25
c

m

80
c

m

      - Biga metàl·lica:

Àrea = 210 cm2

Inèrcia  = 226862 cm4  

Xapa e=10mm

28cm

Xapa e=10mm

Xapa e=10mm

L.200x200x10

L.200x200x10

Forjat tip
us

Forjat tipus

97,3 T 44,6 T
242,5 T

51,9 T 76,8 T
96,7T

97,6 T 123,4 T
196,4 T

61,3 T 69,8 T
95,9 T

0,42 T 0,36 T

83,0 T 104,1 T
195,3 T

81,6 T

73,6 T

38,9 T

11,7 T

8,3 T

5,5 T

51,9 T
39,8 T

79,2 T88,9 T

26,0 T 58,2 T

20,8 T

35,4 T

25,1 T

5,6 T

133,5 T
140,1 T

79,3 T 102,8 T
193,4 T

. El pòrtic analitzat consta de tres plantes amb part d’estructura existent i 

elements nous. El resultat de la imatge en 3D és el resultat final de l’edifici 

de l’orfebreria.

Pòrtic tipus

Diagrama de Monents en X: Diagrama de Tallants:

Deformada:

Deformada de tot el conjunt:

Axils resultants:

Punt més crític de la deformada, analitzat en 

l’apartat del resultat de fletxes.

Punt més crític de la deformada, analitzat en 

l’apartat del resultat de fletxes.


