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Resum 

A les pàgines que segueixen es recullen els resultats del software Wineva utilitzat per 

determinar els esforços a l’estructura metàl·lica de l’edifici. També s’inclou la metodologia de 

càlcul per armar amb fibres metàl·liques la solera de formigó de la zona d’expedició de l’edifici, 

així com la solució obtinguda a tal fi amb el programa Drapro. Finalment s’adjunten diverses 

dades que atenen principalment a les característiques i requeriments dels vehicles de 

movimentació que s’utilitzaran a la planta, les quals s’han tingut en compte pel càlcul dels 

forjats i soleres. 
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1. Esquemes i diagrames 

En aquest apartat s’han inclòs alguns dels diagrames d’esforços més representatius de les 

dues opcions de pòrtic estudiades. Per l’Opció B, l’escollida, es presenten els esquemes i 

diagrames de l’envolupant per la solució final del dimensionat, tenint en compte l’amplificació 

d’accions horitzontals pels efectes de segon ordre. Per l’opció A es presenten els diagrames 

de l’envolupant per l’anàlisi elàstic lineal realitzat amb els perfils obtinguts del predimensionat. 

Lògicament no s’inclouen els diagrames per a cada combinació d’accions pel fet d’haver-ne 

estudiat prop de 50. En tots els diagrames presentats es compta amb vent per l’esquerra.  

Observi’s que els recolzaments lliscants del cordó inferior sobre els angulars soldats als pilars 

laterals s’han modelat com recolzaments lliscants sobre una referència fixa en alçada, degut a 

la impossibilitat de modelar dita unió amb el Wineva. Tot i així el model és prou acurat, ja que 

els pilars en aquest punt tampoc s’escurcen i l’únic en el que afecta és en el càlcul dels axils a 

la base de dits pilars de façana, havent-hi de sumar la petita reacció vertical que s’obté en el 

cordó (veure Figures 1.7 i 1.8). 

IMPORTANT: Per limitacions de volum no s’inclouen e ls llistats de càlcul en la versió impresa del 

projecte. Aquests es poden trobar a la versió del p rojecte en suport CD dins la carpeta “Llistats 

de càlcul”. 

1.1. Anàlisi de la solució final del dimensionat (O pció B) 

 

 

 

Figura 1.1.  Numeració dels nusos 

Figura 1.2.  Numeració de les barres 
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Figura 1.3.  Geometria i gruixos orientatius dels perfils 

Figura 1.4.  Distribució d’axils de l’envolupant (vermell: tracció, gris: compressió, gruix proporcional a la magnitud) 

Figura 1.5.  Diagrama de tallants de l’envolupant 

Figura 1.6.  Diagrama de moments de l’envolupant 
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Figura 1.7.  Reaccions màximes als fonaments (Envolupant ELU) 

Figura 1.8.  Reacció de càlcul utilitzada per dimensionar els fonaments del pilar central 

Figura 1.9.  Superposició de deformacions per les diferents combinacions                                                     

(ELU i ELS, vent per l’esquerra, deformacions ampliades 50 vegades) 

Figura 1.10.  Deformació que dóna el desplom total màxim segons ELS                                                          

(Combinació característica amb vent esquerra com a acció principal, deformacions ampliades 50 vegades) 
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1.2. Anàlisi de primer perfilat del pòrtic de l’Opc ió A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11  Distribució d’axils de l’envolupant (vermell: tracció, gris: compressió, gruix proporcional a la magnitud) 

Figura 1.12.  Diagrama de tallants de l’envolupant 

Figura 1.13.  Diagrama de moments de l’envolupant 

Figura 1.14.  Superposició de deformacions per les diferents combinacions                                                     

(ELU i ELS, vent per l’esquerra, deformacions ampliades 50 vegades) 
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2. Càlcul de la solera armada amb fibres 

A continuació es presenta el procediment a seguir per dimensionar la solera armada amb 

fibres que s’ha projectat per la zona de càrrega i descàrrega de l’exterior de l’edifici. Dita 

metodologia és la utilitzada pel programa Drapro de l’empresa Bekaert, que és el software que 

s’ha utilitzat per obtindre els resultats a l’apartat 2.2. 

2.1. Mètode de càlcul 

Per càrregues uniformement distribuïdes que actuen sobre la solera s’utilitza la formulació de 

Hetenyl, i per les càrregues puntuals i les produïdes per rodes es fa servir la de Westergaard. 

A la pràctica els assajos demostren que la formulació de Westergaard proporciona uns valors 

massa elevats, amb el que s’ha de partir de determinats supòsits per utilitzar-la. Són els 

següents: 

• El valor de càlcul de la càrrega s’obté al multiplicar el seu valor característic per un 

factor d’1,5. En cas de càrregues puntuals de caràcter excepcional es pot considerar 

un factor de càrrega més baix (fins 1,2). En el supòsit de càrrega uniformement 

repartida s’utilitzarà un factor de 2, donada la incògnita de l’aplicació de les càrregues. 

• Per les càrregues uniformement repartides i les càrregues puntuals es prendrà un 

mòdul d’elasticitat del formigó E1=10.000 N/mm2. Per les càrregues de les rodes es 

considerarà un mòdul d’elasticitat E2=20.000 N/mm2. 

• La superfície de contacte de càlcul per les rodes i les càrregues puntuals es dedueix 

de la superfície real de contacte càrrega – llosa; s’admet una dispersió d’uns 50º fins la 

meitat de l’espessor de la llosa per les càrregues mòbils (rodes) i sobre l’espessor total 

de la llosa per les càrregues estàtiques. La dispersió quedarà limitada a un radi de la 

superfície de contacte igual a 1,25 vegades el cantell de la llosa per les càrregues 

mòbils i fins 1,75 vegades per càrregues puntuals fixes. 

• En el cas d’eixos de 4 rodes es consideraran les dues rodes com una única càrrega 

amb una superfície de contacte adaptada si la distància entre ambdues és 

suficientment petita (inferior al cantell de la llosa incrementat pel diàmetre de la 

superfície de contacte d’una sola roda). 

Aquestes hipòtesis es basen en el fet que el formigó amb fibres d’acer continua oferint una 

gran resistència tot i que existeixi una deformació relativament important. 
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2.1.1. Valor de la resistència a flexió de la llosa  

La principal funció de les fibres d’acer amb els extrems conformats és la de transformar el 

caràcter fràgil del formigó en dúctil, el que és possible si es té en compte la resistència a flexió 

i ductilitat del material. Escollint el tipus de fibres Dramix del fabricant Bekaert i un formigó HA-

250 s’obtenen els següents valors de resistència a tracció en flexió: 

 

Valor de càlcul de la resistència a flexió 

Tipus de fibra Dosificació en kg/m3 

Dramix 80/60 15 20 25 30 35 

Dramix 65/60 20 25 30 35 40 

Dramix 45/50 25 30 35 40 45 

Valor de càlcul de la 
resistencia a tracció en flexió 

(N/mm2) 
2,4 2,8 3,2 3,5 3,8 

 

La Taula 2.1 s’utilitzarà per, a partir de la tensió màxima calculada sobre la llosa, determinar la 

dosificació de les fibres al formigó. 

2.1.2. Càlcul per càrrega uniforme 

El moment màxim negatiu s’obtindrà en les zones de solera no sotmeses a càrrega, en el seu 

punt mig. 
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El moment màxim positiu es presentarà en el centre de les zones de solera carregades. El 

mètode de Hetenyl té en compte possibles variacions en les distàncies que facin augmentar el 

moment màxim. Així, s’utilitza el valor 
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:q    càrrega uniformement repartida (augmentada pel factor de càrrega 1,5) 

K:   mòdul de reacció del sòl [N/mm2] 

E:   mòdul d’elasticitat del formigó 

ht:   espessor de la llosa [mm]  

Taula 2.1.  Resistencia a flexió en funció del dosatge i tipus de fibra 
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Així, la tensió màxima sobre la llosa serà: 
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2.1.3. Càlcul per càrregues per eix 

La tensió màxima en la fibra inferior de la llosa sota la roda 1 serà igual a la suma de la tensió 

1fσ  originada per aquesta roda i les tensions 2fσ , 3fσ ,... causades per les demés rodes. La 

tensió màxima en una llosa recolzada elàsticament sota una càrrega puntual (de roda) pot 

ésser calculada amb  
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on  :υ coeficient de Poisson = 0,15 

:F càrrega per roda (N), igual al valor característic de la càrrega multiplicat pel factor 

de càrrega (1,5) i un factor eventual de fatiga 

:E mòdul d’elasticitat del formigó (20.000 N/mm2 per càrregues de rodes) 

=th espessor de la llosa 

K = mòdul de reacció del sòl (N/mm2) 

=∗r radi equivalent (corregit per l’impacte de la càrrega) 

Per la determinació de ∗r es calcula en primer lloc el radi (r) de la superfície de contacte A de 

la roda amb la llosa. 

π
A

r =   
p
F

A =  

on p és la pressió dels pneumàtics (N/mm2) 

• Si rrh25,1r t =→> ∗  

• Si tt h60,0rrh25,1r +=→< ∗ , ja que s’accepta una dispersió de la càrrega amb un 

angle de 50º fins la meitat del cantell de la llosa. Llavors ∗r  valdrà th25,1  com a màxim. 

Per càrregues de rodes pròximes entre sí, s’ha d’afegir la tensió màxima sota una roda, la 

tensió deguda a la segona càrrega (tercera, etc.). 
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Així es calcularà la tensió total com 
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El terme 3fσ  i successius s’afegeixen si la càrrega per eix està provocada per més de dues 

rodes. ftotσ  haurà d’ésser igual o inferior al valor de càlcul tf  donada per la Taula 2.1. 

2.1.4. Càlcul per càrregues puntuals 

Els càlculs seran equivalents al cas de càrregues per eix, tenint en compte ara que les 

superfícies de contacte seran les de les potes de suport d’estanteries o, en el cas de l’edifici de 

l’envasat, de maquinària fixa. 

La tensió sota la càrrega màxima puntual F1 es continuarà calculant com: 
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Per plaques de recolzament de base quadrada es té un radi equivalent 
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La tensió sota la càrrega puntual F1 a conseqüència de la càrrega F2 a la distància s1 serà: 
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Igualment, la tensió sota la càrrega F1 a conseqüència de la càrrega F3 a la distància s2 serà: 
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El càlcul normalment queda limitat a la influència de dues càrregues contínues, encara que 

se’n podrien tenir en compte d’altres si la seva influència fos suficientment important. Així, la 

tensió total es determinarà segons 

3f2f1fftot σσσσ ++=  

ftotσ  haurà d’ésser igual o inferior al valor de càlcul de tf  donada per la Taula 2.1. 
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2.2. Procediment i resultat mitjançant el software Drapro 

 

 

Figura 2.1.  Introducció de dades del projecte 

Figura 2.2.  Pantalla d’entrada d’accions sobre la solera 
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Figura 2.2.  Introducció de la càrrega puntual tipificada pel CTE 

Figura 2.3.  Introducció de les càrregues de roda dels carretons elevadors utilitzats 
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Figura 2.4.  Introducció de les càrregues de roda dels camions 

Figura 2.5.  Introducció de la càrrega repartida màxima determinada a la Memoria de Càlcul 
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Figura 2.6.  Introducció de les dades de la solera i sub-base  

Figura 2.7.  Resultat obtingut 
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3. Dades dels vehicles guiats per làser del primer pis 
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Requerimientos con respecto al acabado del suelo LGV: 

Presión sobre el suelo: 

AGV con 4 palets: 9,5 t (5,5t vehículo + 4t palets) 

    L x B ~ 4,4 x 3,3m � 0,65 t/m² 

    6 ruedas 

Carretilla elevadora con 1 palet: 3t (2t vehículo + 1t palet) 

      5 ruedas 

Puesto que los vehículos de transporte sin conductor siempre circulan por la misma pista, 

salvo divergencias menores, el suelo tiene que cumplir con  exigencias mayores: 

La superficie del suelo tiene que ser resistente a la fricción, a prueba de choques, 

antideslizante, a prueba de vibraciones, amortiguando ruídos de vehículos, repelente al 

polvo y resistente a aceites y grasas. 

Capa de pista: 

Las tolerancias de planeidad admisibles son DIN 18202 (a consultar en la edición 1997-04) 

parráfo 5, tabla 3 En un principio para instalaciones LGV se exige un suelo con tolerancias 

de planeidad conforme a línea 3, para requerimientos mayores como p.ej. entrega/recogida 

en alturas mayores a 1 m sobre el suelo, conforme a línea 4. 

Entre capa de suelo y rueda del vehículo un coeficiente de fricción de deslizamiento de µ ≥ 
0,6 es necesario. 

Conductividad eléctrica: 

Para evitar cargas electrostáticas las capas de suelo tienen que ser “conductivas 

electrostáticamente” (clasificación ECF según DIN IEC 1340-4-1). 

Fundación de la pista: 

Para la fundación de la pista se precisa hormigón por lo menos de la clase de solidez B 25 

(según DIN 1045). 

Superficie: 

Suelo industrial de 15-30 mm de grueso, resistente a aceites y grasas. La capa superior 

tiene que ser antideslizante. La superficie tiene que ser antideslizante y repelente a la 

suciedad. 

Restistencia a la presión: 5,5 N/mm2 
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4. Dades dels carretons elevadors utilitzats 
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