
Tipus de barres. característiques mecàniques

Material 
Ref. Descripció

A

(cm²)

Avy

(cm²)

Avz

(cm²)

Iyy

(cm4)

Izz

(cm4)

It

(cm4)Tipus Designació

Acer 

laminat

S275 1 IPE 300, amb llosa de 

formigó, (biga mixta)

Llosa:0.10m(HA-25, 

Control Estadístic)

292.02 24.07 17.80 43209.06 603.80 20.12

2 HE500B,amb platabandes 

laterals 

Cordó continu

e.platabanda: 20.0mm

430.60 286.00 217.94 144064.00 46080.00 130839.24

3 HE550B,amb platabandes 

laterals

Cordó continu

e.platabanda: 25.0mm

511.60 345.08 281.00 193612.86 62765.62 179789.89

4 HE260B,amb platabandes 

laterals

Cordó continu

e.platabanda: 25.0mm

230.90 162.00 114.00 19666.09 20840.63 37036.11

5 HE400B,amb platabandes 

laterals, 

Cordó continu

e.platabanda: 25.0mm

380.30 260.08 194.85 77941.30 44484.37 105039.67

6 HE280B,amb platabandes 

laterals, 

Cordó continu

e.platabanda: 25.0mm

253.90 177.68 125.14 25397.55 26153.75 46871.76

7 HE260B 118.40 68.25 20.25 14920.00 5135.00 123.80

8 IPE 330 62.60 27.60 20.72 11770.00 788.10 28.15

9 TC 150x10 43.98 39.58 39.58 1083.06 1083.06 2166.13

10 TC 100x6 17.72 15.95 15.95 196.50 196.50 393.00

Formigó
HA-25, 

Control 

Estadístic

11
35cmx35cm, (Rectangular)
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Ref.: Referència

A: Ârea de la secció transversal

Avy: Ârea de tallant de la secció segons l’eix local ‘Y’

Avz: Ârea de tallant de la secció segons l’eix local ‘Z’

Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l’eix local ‘Y’

Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l’eix local ‘Z’

It: Inèrcia a torsió

Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el seu punt mig.

estructura de formigó 

L’estructura de la planta soterrani es construeix amb 

formigó armat: 

murs pantalla perimetrals

pilars: barres tipus 11 

forjat: llosa massissa de 35cm de cantell (dimensionada 

per la sobrecàrrega dels vehicles rodats que ha de 

suportar).

S’ha estudiat la línia de pilars que correspon amb la 

del pòrtic P5 de l’estructura metàl·lica principal.

Predimensionat del pilar central:

N
k
= 1005.78kN•1,1=1106.35kN

M
d
= M

k
 • ϒ = 0.06•1,5=0.09kN•m

N
d
= N

k
• ϒ = 1106.35•1,5=1659.5kN

A
c
=N

d
/(σc(1+c’))=1659.5kN/(16666,7kN/m²)=0,0996 m²=996cm²

costat de pilar: h= √996=31.5cm 

com que es tracta d’un pilar central el pilar es dimensiona 

per axil (moment no determinant)

A
c
=35•35=1225cm2=0.1225m2

Predimensionat de l’armadura:
ϒ=1,5
c’=0→ σc (1+c’)= σc

σc=(25000kN/m²)/1,5=16666,7kN/m2

ω=0.3
A
sT
= 0.3•16666.7kN/m2•0.1225m2/434780kN/m2=0.0014m2=14.1cm2

4 rodons D=25mm=19.6cm2 separació entre rodons>15cm

Estreps 1/4Dmàx =8mm  separació estreps: cada 30cm

separació<b=35cm

separació<15Dmin = 30cm

comprovacions:

Armat mínim

A
sT
/A

c
 > 0.004   A

sT
> 4.9cm2

A
sT
•fyd < 0.1•N

d
   

A
sT
< 0.1•1659.5/434780  A

sT
< 3.82 cm2

Armat màxim

A
sT
•fyd < A

c
•fcd 

A
sT
< 0.1225•16666.7/434780 =0.0047m2=46.96cm2

L’armadura dels nuclis de formigó armat es disposarà cada 20cm.

estructura metl·lica 

L’estructura dissenyada presenta 4 tipus d’unions 

diferents:

A_ nusos rígids entre les barres que conformen les 

bigues Vierendeel

B_ unió de les corretges i el forjat amb les bigues

C_ nus rígid entre les bigues i els pilars principals

D_ articulació en el recolzament de les bigues 

metàl·liques en els nuclis de formigó

E_ unió rígida de l’estructura a la base

Totes les unions rígies del tipus A es realitzaran soldades 

en taller.

S’intentarà minimitzar la soldadura en obra en tots els tipus 

d’unions, fent el màxim de treball previ al taller abans de 

l’ensamblatge final.

Les unions de tipus D requereixen la prèvia col·locació de 

les plaques d’acer necessàries en els punts d’unió durant el 

formigonat dels nuclis.
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