
. Explicació tècnica segons CTE

. MÈTODE DE CÀLCUL

Per a la determinació d’esforços en els diferents elements estructurals s’han utilitzat els postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a 
través de diferents metodologies en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal com es detalla més endavant .
D’altra banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en l’Estat Límit Últim (ELU) i en l’Estat Límit de Servei (ELS), considerant que el ma-
terial treballa en règim anelástico, contemplant d’aquest manera la fissuració per tracció i la elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat quart de la present. 
Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’han utilitzat les bases de càlcul en l’Estat Límit d’Últim (ELU) i en l’Estat Límit de Servei (ELS) tenint present el diagrama 
elasto-plàstic del material.

. ACER LAMINAT I CONFORMAT

Es dimensiona els elements metàl·lics d’acord a la norma CTE SE-A (Seguretat estructural: Acer), determinant coeficients d’aprofitament i deformacions, així com l’estabilitat, 
d’acord als principis de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials.
Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent localment plastificacions d’acord amb el que indica la norma.
L’estructura es suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant per a l’obtenció dels coeficients d’aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les comprova-
cions de deformacions, d’acord amb els límits d’esgotament de tensions i límits de fletxa establerts.
Per al càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i per als flectats el vinclament lateral, d’acord a les indicacions de la norma.

. Introducció al càlcul

Es presenta una solució estructural particular. Degut a les premisses del  la unitat  bàsica i primaria esdevé un mòdul de 8,7x7,65m. Aquest fet implica directament un estudi més 
acurat al que és habitual amb l’estructura, ja que s’introdueixen molts conceptes nous per a ser solucionats.

Alhora s’introdueix dins la reflexió prèvia al càlcul estructural un incís en la normativa vigent i en la forma d’aplicar-la.
Actualment i sobretot per raons de seguretat, trobem alts coeficients de seguretat que condicionent el resultat final arquitectònic de l’edifici. Coeficients que majoren accions i 
minoren materials, per tal d’evitar possibles errors humans. Coeficients alhora necessaris, que es poden interpretar com a negatius des d’un punt de vista de la sostenibilitat i l’estalvi 
energètic en els materials que entren dins l’obra.

La normativa vigent CTE, contempla varis condicionants i restriccions, en tots els aspectes de l’edifici, però habitualment el més determinant i amb escreix és la limitació de la 
fletxa activa de servei que contempla tal normativa. Aquest fet indispensable per garantir uns mínims de seguretat, però, implica el sobredimensionament de fins a 4 vegades de les 
capacitats reals d’alguns elements constructius, els quals per garantir un mínim de deformada estan sol·licitats només d’un 10-15% de les seves capacitats reals.

El projecte contempla, sense sortir-se de la normativa estructural que limita la fletxa a la llum dividit per 300, treballar amb un tipus d’estructura que aprofiti més la capacitat dels 
materials i, per tant, optimitzar els recursos. Així doncs, es presenta la solució dels pòrtics solucionats mitjançant encavallades fink. Elements estructurals que fan ús de parts trac-
cionades i comprimides, per generar punts de suport ficticis i així tallar en vàries parts la llum total de la biga principal.

25. ESTRUCTURA II. EL NOU ELEMENT

Anaïs Bas Mantilla

Reconversió del recinte de Can Batlló 
PFC ESTAV Gener2015  

DEFORMADA

Desplaçament màx:            1,4 cm
Llum màx:                          870 cm
Fletxa màxima permessa*:  2,9 cm

 *segons CTE, i en funció de la llum màx  Fmp < LL / 300

DIAGRAMA DE MOMENTS

MOMENT MÀX: 10,74  Tm

TALLANTS

MÀXIM:  18,68 T

TENSIONS DE COMPRESSIÓ 

I TRACCIÓ

. Diagrames del pòrtic nou  E  1:300

DEFORMADA

Desplaçament màx:   2,7  cm
Llum màx: 1700 cm
Fletxa màxima permessa*:  5,6 cm

 *segons CTE, i en funció de la llum màx  Fmp < LL / 300

DIAGRAMA DE MOMENTS

MOMENT MÀX: 36,11  Tm

TALLANTS

MÀXIM:   57,7 T

TENSIONS DE COMPRESSIÓ 

I TRACCIÓ

. Diagrames del pòrtic nou a l’alçada de l’accés sud   E  1:300

DETALL 1.  ALÇAT LATERAL     E  1:20

SECCIÓ DEL PÒRTIC   E  1:100

DETALL 1

DETALL 2

DETALL 3

DETALL 1.  SECCIÓ     E  1:20

DETALL 2.  SECCIÓ    E  1:20DETALL 2.  ALÇAT LATERAL     E  1:20

DETALL 3.  SECCIÓ     E  1:20DETALL 3.  ALÇAT LATERAL     E  1:20

. Compliment dels criteris bàsics

Tipus d’acer utilitzat en l’estructura    NORMAL. Acer S-275JR 
Tensió màxima admissible d’aquest acer  2800 Kg/cm2

Tensió màxima dels perfils metàl·lics  1751,21 Kg/cm2

Fletxa màxima segons CTE   LLUM / 300
Llum màxima del pòrtic   850 cm
Llum màxima admissible segons CTE  870 / 300 = 2.9 cm
Deformada màxima del pòrtic   1.4 cm < 2.9 cm

Càrrega màxima    9,9KN/m2

_Segons hipòtesi de càrregues

Resistència màxima de la placa  18,5KN/m2

_Segons fabricant

. Estat de càrregues

Quadre forjat: Coberta Lleugera

CÀRREGUES   coef. CONTROL D’EXECUCIÓ

Pes propi: 90,00 kg/m2  1,35  Intens
Neu: 40,00 kg/m2   1,50  Intens
Sobrecàrrega d’ús: 70,00 kg/m2 1,50  Intens

        200 Kg/m2


