
ACCIÓ DEL VENT:

Valor extret de: 2007 Building Code of NY State, mapa de valors nominals de disseny de les velocitats de 

ràfegues de vent de 3s en milles per hora (m/s), a una altura de 10 m, per edificacions d’Exposició de 

categoria C.

A partir d’aquí, s’obtenen de les taules els valors de càlcul simplificat de la pressió del vent segons: 

       

       

       _asperesa de l’entorn_ExposicióB: en zones Urbanitzades    

       (equivalent a la zona IV del CTE)

       _sistema de transmissió de l’acció del vent_diafragma   

       simple: els forjats transmeten les accions horitzontals   

       als elements verticals de l’estructura

       _altura de l’edifici_ classificació low rise

       _velocitat bàsica segons zona del mapa_ràfegues    

       120mph=54m/s

       _geometria de l’edifici

Simplified design wind pressure. Taula 1609.6.2.1(1):(Ps30) Exposició B (edificacions en zones Urbanitzades 

(equivalent a la zona IV del CTE) a una altura de 10m

velocitat bàsica 

(milles per hora)

angle coberta 

(valor màx.)

ZONES

pressions horitzontals (psf) pressions verticals (psf)

A B C D E F G H

120 20º 31,6 -8,3 21,1 -4.6 -27,4 -19,1 -19,1 -14,5

Valors a considerar:

C=Valor de la pressió estàtica horitzontal a la superfície vertical exposada (façanes)

D= Valor de la pressió estàtica horitzontal en la projecció vertical de la coberta

G= Valor de la pressió estàtica vertical en la projecció horitzontal de la coberta 

Valor de correcció I segons l’altura de l’edifici (60ft) per exposició B: I=1,22

C= 21,1 x 1,22= 25,7 psf  25,7 psf  x 0,0479 kN/m² = 1,23kN/m²

D= -4,6 x 1,22= 5,6 psf  5,6 psf x 0,0479 kN/m² = -0,27kN/m²

G= -19,1x1,22= 23,2 psf  23,2 psf x 0,0479 kN/m² = -1,11kN/m²

La pressió estàtica horitzontal sobre les façanes de l’edifici és absorbida pels nuclis rígids de formigó, i 

transmesa a través dels forjats monolítics.

La pressió estàtica vertical a la coberta és assumida per les barres d’acer, que treballen amb una aprovació 

de resistència d’entre l’1,50% i el 21,93% quan el vent no és considerat.

DADES GENERALS

Normes considerades

 Fonamentació: EHE-98-CTE

 Acers laminats i armats: CTE DB SE-A

 Formigó: EHE-98-CTE

 Categoria d’ús: B. Zones administratives 

Estats límit
E.L.U. de ruptura. Formigó  CTE

     Control de l’execució: Normal

     Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE

     Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny  Accions característiques

Desplaçaments 

Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els següents 

criteris:

 Amb coeficients de combinació 

 

 Sense coeficients de combinació 

 

 On:

 Gk  Acció permanent

 Qk  Acció variable

 γG  Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

 γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal
 γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament
 ψp,1 Coeficient de combinació de l’acció variable principal
 ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament

Valor dels coeficients:

 E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-98-CTE

                        Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

C. permanent (G) 1.000 1.500 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

 E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

                        Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

C. permanent (G) 0,800 1.350 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

 Desplaçaments

                        Accions variables sense sisme

Coeficients parcials de seguretat (γ)
Favorable Desfavorable

C. permanent (G) 1.000 1.000

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000

Vent (Q) 0.000 1.000

Neu (Q) 0.000 1.000

FORJAT COL·LABORANT

Dimensionat

 Considerant la magnitud de les sobrecàrregues, la llum entre corretges,   

  i la necessitat de no apuntalar el forjat durant la construcció, es  

  selecciona el perfil d’acer per a forjat col•laborant EUROCOL 60   

  (Europerfil).

Dades del forjat

 Perfil d’acer EUROCOL60

 Tipus de formigó: Normal(2400kg/m3)

 Llum màxima entre corretges: 2.80m

 Sobrecàrrega admissible majorada:6.51kN/m²

 Espessor de la xapa: 1mm

 Espessor  total de la llosa: 10cm

 Pes propi de la llosa (perfil+formigó): 1.73kN/m²

 Moment d’inèrcia:  74.56 cm4/m

 Mòdul resistent:  i/vi=23.02cm3/m

    i/vs=28.03cm3/m

* el forjat col•laborant (pes propi=1.73 kN/m²) es connecta a les corretges perquè 

funcionin com a bigues mixtes. Per tant, el pes propi del forjat no s’introdueix com a 

càrrega morta en el programa de càlcul, sinó que s’inclou en la descripció del perfil 

de les corretges. El programa CYPE Nou Metall 3D considerarà el pes propi total de la 

biga mixta= IPE300 connectada a llosa de 10cm d’espessor ≈ 3.3kN/m²

ESTATS DE CÀRREGUES

TERRA SOTERRANI

Càrregues superficials gravitatòries (total=14.75kN/m²)
 Pes propi del forjat (llosa massissa de formigó armat 35cm)= 8.75kN/m²

Càrrega permanent (CM): 

 paviment in situ àrid vist= 1 kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 Cambres frigorífiques i magatzems= 5 kN/m²

TERRA PLANTA BAIXA-SOSTRE SOTERRANI

Càrregues superficials gravitatòries
 Pes propi del forjat (llosa massissa de formigó armat 35cm)= 8.75kN/m²

Càrrega permanent (CM): 

 paviment de resines= 0.5kN/m²

Càrrega envaneria: 1.5 kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 Accés rodat, càrrega i descàrrega...: 20kN (10kN +10 N)

TERRA PLANTA 1

Càrregues superficials gravitatòries (total=9kN/m²)
 Pes propi del forjat col·laborant = 3.3kN/m² * 

Càrrega permanent (CM): 

 paviment ceràmic sobre morter= 1kN/m²

 fals sostre= 0.2kN/m² 

Càrrega envaneria: 1.5kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 aules, administració: 3kN/m²

Càrregues lineals 
 façana ventilada de fulla interior lleugera(70kg/m²x5m)= 3.5kN/m

 façana doble mur cortina(110kg/m²x1m)= 1.1kN/m

TERRA PLANTA 2

Càrregues superficials gravitatòries (total=9.5kN/m²)
 Pes propi del forjat = 3.3 kN/m² *

Càrrega permanent (CM): 

 paviment ceràmic sobre morter= 1kN/m²

 fals sostre= 0.2kN/m²

Càrrega envaneria: 1kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 sala d’actes, biblioteca: 4kN/m²

Càrregues lineals 
 façana ventilada de fulla interior lleugera (70kg/m²x4m)= 2.8kN/m

 façana doble mur cortina (110kg/m²x4m)= 4.4kN/m

TERRA PLANTA 3 

Càrregues superficials gravitatòries (total=8.5kN/m²)
 Pes propi del forjat = 3.3kN/m²*  

Càrrega permanent (CM): 

 paviment més pesat (ceràmic sobre morter)= 1kN/m²

 fals sostre= 0.2kN/m²

Càrrega envaneria: 1kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 cuines: 3kN/m²

Càrregues lineals 
 façana ventilada de fulla interior lleugera (70kg/m²x4m)= 2.8kN/m

 façana doble mur cortina (110kg/m²x4m)= 4.4kN/m

TERRA PLANTA 4

Càrregues superficials gravitatòries (total=8.5kN/m²)
Pes propi del forjat = 3.3kN/m² * 

Càrrega permanent (CM): 

 paviment  ceràmic sobre morter = 1kN/m²

 fals sostre= 0.2kN/m²

Càrrega envaneria: 1kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 restaurant: 3kN/m²

Càrregues lineals 
 façana ventilada de fulla interior lleugera (70kg/m²x4m)= 2.8kN/m

 façana doble mur cortina (110kg/m²x4m)= 4.4kN/m

FORJAT SOBRE LA CUINA DEL RESTAURANT 

Càrregues superficials gravitatòries (total=5.52kN/m²)
Pes propi del forjat = 3.3kN/m² * 

Càrrega permanent (CM): 

 paviment  rajola sobre morter= 1kN/m²

 fals sostre=0.2kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 instal•lacions d’extracció=0.02kN/m²

 manteniment: 1kN/m²

COBERTA

Càrregues superficials gravitatòries (total=3.39kN/m²)
Càrrega permanent (CM): 

 coberta (contraxapat+resines)= 0.6kN/m² 

 fals sostre amb aïllament tèrmic= 0.6kN/m²

Sobrecàrrega d’ús (Q): 

 manteniment: 1kN/m²

Sobrecàrrega de neu (N): 

 qn= 1.19kN/m²*

* Valor extret de: 2007 Building Code of NY State, mapa de càrregues de neu a l’estat 

de NY, altures inferiors a 1000 peus (304m). 

Ground Snow load (pg) equivalent al concepte de càrrega de neu sobre un terreny 

horitzontal (sk)del CTE

Ground Snow load NYC: 25psf  1lb/sqft = 0.0479kN/m²

25psf x 0.0479 kN/m² = 1.19kN/m²

Acumulacions de neu: factor de forma 1 en tots els faldons: tots els pendents són 

menors de 30º

qn= μ x sk = 1 x 1.19 = 1.19kN/m²

Materials utilitzats

Material E

(MPa)
ν G

(MPa)

fy 

(MPa) 

α•t 

(m/m°C) 

γ 
(kN/m³) Tipus Designació

Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Formigó HA-25,Control Estadístic 27264.00 0.200 11360.00 - 0.000010 24.53

E: Mòdul d’elasticitat

ν: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall

fy: Límit elàstic 

α•t: Coeficient de dilatació 

γ: Pes específic 
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