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Resum 

El present Annex correspon als càlculs i dimensionaments dels elements estructurals 
més representatius que s’inclouen en el present projecte. Aquests consisteixen en elements 
horitzontals, verticals, de contenció de terres i de transmissió d’esforços al terreny. 

Per fer coherent el desenvolupament del present Annex, s’han desglossat els 
elements en funció dels materials de que estan compostos, de la següent manera: 

 Estructures de formigó armat 

 Estructures mixtes 

 Estructures metàl·liques 

Per realitzar els càlculs i els dimensionaments, s’han tingut en compte la Norma 
Bàsica EHE-98, per les estructures de formigó armat, i Norma NBE-EA-95, per les 
estructures metàl·liques, així com criteris propis del despatx on s’ha realitzat el present 
projecte final de carrera. 

A part, s’han dut a terme comprovacions amb les aplicacions informàtiques per al 
dimensionament i l’armat dels elements, d’ús freqüent en el despatx. 

Les sol·licitacions a que estan sotmesos els elements s’extreuen del programa de 
càlcul Risa 3D, segons la hipòtesi de càlcul requerida en cada cas. 
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1. Estructures de formigó armat 

En aquest apartat es realitzen el dimensionament i els càlculs de l’armat dels 
elements de formigó més representatius. 

A més, per les seccions sotmeses a flexió simple, es duen a terme comprovacions 
amb l’aplicació informàtica Hormigón 2006. En canvi, per a seccions sotmeses a compressió 
simple, compressió composta o flexió esbiaixada s’utilitza per comprovar els càlculs el 
programa Pilars. 

1.1. Forjat de llosa 

La llosa de formigó armat és un element constructiu que proporciona una solució 
adequada per a forjats amb càrregues elevades, amb unes llums entre pilars compreses al 
voltant dels 6-7 metres. 

És un element que treballa com una placa, però que se li assimila un comportament 
de flexió simple en les dues direccions principals, perpendiculars entre elles. Està formada 
per un armat bàsic, disposat en forma de malla en les dues cares, i per un armat de reforç 
allà on sigui necessari, tal i com s’observa en la Fig. 1.1. 

 

Figura 1.1 Definició de l’armat de la llosa 

En els perímetres de la llosa, així com en les zones on hi passen forats, es disposa 
un congreny perimetral que confini el forjat. A part, en les zones de suport, o sigui, allà on el 
forjat i el pilar inferior conflueixen, és necessari disposar de creuetes de punxonament per 
evitar la ruptura del formigó. 

Per definir-la, es realitza el seu dimensionament, amb la hipòtesi de l’estat límit de 
servei (ELS), i es calcula l’armat necessari en cada secció, mitjançant els mapes d’isovalors 
de moments flectors extrets del programa Risa 3D, per a la hipòtesi més desfavorable de 
l’estat límit últim (ELU). A part, es duu a terme la comprovació i l’armat a punxonament. 
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Els càlculs de la llosa mostrats en el present apartat, corresponen a la zona de la 
plaça pública del forjat sostre planta soterrani (SPS). 

1.1.1. Dimensionament de la llosa 

El dimensionament de la llosa es duu a terme segons els següents criteris: 

 Compliment dels criteris de dimensionament per a la fletxa activa 

 Evitar disposar rodons de diàmetre 25 mm o superiors 

 Assegurar l’ancoratge dels armats finalitzats amb pota 

Mitjançant els resultats d’esforços obtinguts, s’ha pogut comprovar que el cantell 
mínim necessari, per no haver d’utilitzar armats amb diàmetre 25 mm, és de 35 cm. Aquest 
cantell garanteix el correcte ancoratge de les barres dels extrems del forjat que finalitzen amb 
pota. Però és necessari comprovar que la llosa compleix els paràmetres de dimensionament 
de fletxes actives admissibles, exposats en l’apartat 4.7 de la Memòria del present projecte. 
Per a un forjat lliure d’envans, la fletxa activa admissible ha de complir la següent igualtat: 

 
400
Lfadm =  (Eq. 1.1) 

On: 

admf  (mm) és la fletxa activa admissible 

L  (mm) és la llum més desfavorable entre suports. Per una distribució quadrada de 
pilars, el valor d’aquesta llum és el següent: 

lL ⋅= 2  (Eq. 1.2) 

On: 

l  (mm) és la llum més curta entre suports, de valor 7000 mm 

Llavors, segons l’Eq. 1.2, la llum més desfavorable entre suports és de: 

mmL 9899=  

Finalment, la fletxa activa admissible, segons l’Eq. 1.1, és de: 

mmfadm 75,24=  
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La condició necessària per a que el forjat compleixi els criteris deformacionals 
requerits és la següent: 

actadm ff ≥  (Eq. 1.3) 

On: 

admf  (mm) és la fletxa activa admissible 

actf  (mm) és la fletxa activa del forjat 

Per obtenir la fletxa activa del forjat de la llosa de formigó de la plaça pública, 
calculada amb la hipòtesi d’estat límit de servei, s’estudia la zona més desfavorable 
mostrada en les Fig. 1.2 i 1.3. 

 

Figura 1.2 Deformacions de la llosa 

 

Figura 1.3 Vista en planta de la zona de la llosa més desfavorable 
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Es llegeixen els desplaçaments verticals dels nodes 1051 i 1160, corresponents a les 
unions amb el pilar, i del node 1111, corresponent al punt mig de la llosa. A partir d’aquests 
valors, s’obté la fletxa activa relativa de la llosa de formigó armat, tal i com es mostra en la 
Taula 1.1. 

 

Taula 1.1 Desplaçaments verticals dels nodes i fletxa activa relativa 

Segons el valor mostrat en la Taula 1.1, el valor de la fletxa activa del forjat és de 
11,35 mm, cosa que, segons el requeriment necessari expressat en l’Eq. 1.3, demostra que 
el forjat compleix els requeriments deformacionals. 

Compleixmmfmmf actadm ⎯→⎯=≥= 35,1175,24  

1.1.2. Armat de la llosa 

L’armat de la llosa es composa de l’armat bàsic, distribuït en forma de malla al llarg 
de tot el forjat, i els reforços, disposats allà on l’armat bàsic no és suficient per complir els 
requeriments tensionals. A part, també és necessari realitzar les comprovacions de 
punxonament en les zones on conflueixen la llosa i el pilar de formigó armat. 

En les lloses, els armats es distribueixen en les dues direccions principals: la 
longitudinal, coincident amb la direcció del moment flector x, i la transversal, coincident amb 
la direcció del moment flector y.  

El criteri del despatx és armar les lloses mitjançant pòrtics virtuals. Aquests es 
separen en zones centrals i zones de suports, on els armats compleixen les condicions 
mostrades en la Fig. 1.4. Les longituds dels armats exposades, inclouen les longituds de 
solapament necessàries en cada cas. 
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Figura 1.4 Criteris d’armat de reforços mitjançant pòrtics virtuals 

El desenvolupament dels càlculs de l’armat de la llosa es realitzen per a l’armat 
longitudinal de la zona de suports que hi ha al voltant del pilar 17. 

1.1.2.1. Armadura bàsica 

Segons criteris propis del despatx, l’armat bàsic es determina en funció del valor 
màxim de quantia necessària extreta de les condicions de quantia mínima geomètrica o 
quantia mecànica. 

La quantia mínima geomètrica es determina segons l’apartat 42.3.5 de la Norma 
EHE-98. Aquesta exposa que per a una llosa amb un armat del tipus B 500 S, l’àrea d’acer 
necessària en cadascuna de les cares és la següent: 

hbA gs ⋅⋅⋅=
1000

8,15,0,  (Eq. 1.4) 

On: 

gsA ,  (mm2) és l’àrea d’acer necessària en cadascuna de les cares de la llosa per a 

complir la quantia geomètrica 

b  (mm) és la base de la secció considerada 

h  (mm) és el cantell de la llosa 

Llavors, segons l’Eq. 1.4, per a una llosa de 35 cm de cantell i una base de la secció 
considerada d’1 m, l’àrea d’acer necessària per quantia mínima geomètrica és la següent: 
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2
, 315mmA gs =  

Pel que fa a la quantia mecànica, segons l’apartat 42.3.2 de la Norma EHE-98, per a 
una secció rectangular sotmesa a flexió simple, l’àrea d’acer necessària en la cara 
traccionada és la següent: 

yd

cd
ms f

fhbA ⋅⋅⋅= 04,0,  (Eq. 1.5) 

On: 

msA ,  (mm2) és l’àrea d’acer necessària en la cara traccionada de la llosa per a 

complir la quantia mecànica 

b  (mm) és la base de la secció considerada 

h  (mm) és el cantell de la llosa 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor   
16,66 N/mm2 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78 N/mm2 

Així doncs, segons l’Eq. 1.5, per a una llosa de 35 cm de cantell i una base de la 
secció considerada d’1 m, l’àrea d’acer necessària per quantia mecànica és la següent: 

2
, 505mmA ms =  

Com es pot comprovar, l’àrea d’acer necessària per complir el requeriment de 
quantia mecànica és superior que la necessària per complir la quantia geomètrica. D’aquesta 
manera, l’armat bàsic de la llosa ve determinat de la següent manera: 

π
1000

4 sAs ⋅⋅
=∅         (Eq. 1.6) 

On: 

∅  (mm) és el diàmetre de l’armadura bàsica de la llosa 

sA  (mm2) és l’àrea d’acer requerida 
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s (mm) és la distància entre armadures 

Per a una distància de 200 mm entre barres (5 barres per cada metre), el diàmetre de 
l’armadura bàsica, segons l’Eq. 1.6, és el següent: 

mmmm 1235,11 ⎯→⎯=∅  

Així doncs, l’armadura bàsica de la llosa de 35cm de cantell és una malla de un rodó 
de diàmetre 12mm cada 200mm (#1Ø12c/200mm) ambdues cares. 

1.1.2.2. Armadura de reforç 

Per a determinar l’armadura de reforç requerida per a la zona de suports del pilar 17, 
és necessari extreure els esforços que sobrepassen la capacitat de l’armadura bàsica per el 
compliment de les comprovacions tensionals. D’aquesta manera, s’ha d’obtenir l’àrea d’acer 
real de l’armadura bàsica per a la cara traccionada de la secció i el moment flector que és 
capaç d’absorbir. Aquest valors es calculen de la següent manera: 

1000
4

· 2

, s
A reals

⋅

∅
=

π         (Eq. 1.7) 

On: 

realsA ,  (mm2) és l’àrea d’acer real 

∅  és el diàmetre de l’armadura bàsica de la llosa (∅=12mm) 

s és la distància entre armadures (d=200mm) 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.7, l’àrea d’acer real per a la cara traccionada de la 
secció és la següent: 

2
, 49,565 mmA reals =  

El moment màxim capaç de ser resistit per la secció definida amb l’àrea d’acer 
calculada anteriorment es determina, segons l’annex 8 de la Norma EHE-98, de la següent 
manera: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−⋅
⋅

=
2

0

010
, 1

2 U
UUUdM s

ABd       (Eq. 1.8) 
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On: 

ABdM ,  (kN·m) és el moment majorat que és capaç de resistir la secció 

d (m) és el cantell útil de la secció. Aquest s’obté de la següent manera: 

nomrhd −=         (Eq. 1.9) 

On: 

h  és el cantell de la secció ( h =0,35m) 

nomr  és el recobriment nominal de la llosa ( nomr =0,035m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.9, el cantell útil de la llosa és el següent: 

md 315,0=  

0U  és una variable necessària per al càlcul. El seu valor s’obté de la següent 

manera: 

dbfU cd ⋅⋅⋅= 85,00  (Eq. 1.10) 

On: 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per 
valor 16,66·103 kN/m2 

b  és la base de la secció (b =1m) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,315m) 

Per tant, segons l’Eq. 1.10, el valor d’aquesta variable és el següent: 

kNU 60,44620 =  

1sU  és la capacitat mecànica de l’armadura a tracció. El seu valor s’obté de la 

següent manera: 

ydrealss fAU ⋅= ,1  (Eq. 1.11) 
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On: 

realsA ,  és l’àrea d’acer real ( realsA , = 565,49mm2) 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer 
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.11, la capacitat mecànica de l’armadura a 
tracció és la següent: 

kNU s 86,2451 =  

Amb totes aquestes dades, el moment majorat dM , segons l’Eq. 1.8, és el següent: 

mkNM ABd ⋅= 31,75,  

Una vegada obtingut el moment flector màxim resistit per la secció de la llosa amb 
l’armadura bàsica, es comprova quines zones de suport requereixen reforç a negatiu. Per tal 
de fer-ho, s’extreu el mapa d’isovalors del moment flector en la direcció x, mitjançant el 
programa Risa 3D, compresos en un interval entre el valor ABdM ,  i el màxim a que està 

sotmès el forjat de la llosa, tal i com es mostra en la Fig. 1.5. 

 

Figura 1.5 Mapa d’isovalors del moment negatiu (kN·m) comprès entre els valors Md i el màxim en la direcció x 
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Com es comprova en la Fig. 1.5, la zona del pilar 17 requereix de reforços per 
complir les comprovacions tensionals. 

Per calcular l’armadura de reforç necessària, s’ha d’obtenir el moment flector de la 
zona de suport adequat. Segons el criteri del despatx, aquest és el màxim moment que 
apareix fora de l’àmbit del pilar. 

 

Figura 1.6 Mapa d’isovalors del moment negatiu (kN·m) en la direcció x en la zona de suport del pilar 17 

Tal i com s’observa en la Fig. 1.6, el moment màxim de càlcul, segons el criteri 
expressat anteriorment, és de 238,40kN·m. 

Amb aquest valor, es determina els reforços necessaris de la zona de suports, 
segons les indicacions de l’annex 8 de la Norma EHE-98. Inicialment, és necessari 
comprovar si la secció de la llosa (considerant una base d’1 metre) necessita armadura de 
compressió, mitjançant la següent condició: 

dUM d ⋅⋅≤ 0375,0  (Eq. 1.12) 

On: 

dM  és el moment flector de la secció ( dM =238,40kN·m) 
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0U  és una variable necessària per al càlcul ( 0U =4462,60kN) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,315m) 

De l’Eq. 1.12, es comprova que la secció no necessita armadura de compressió: 

CompleixdUmkNmkNM d ⎯→⎯⋅⋅=⋅≤⋅= 0375,014,52740,238  

Llavors, la capacitat mecànica necessària que ha de tenir l’armadura de tracció per a 
complir les comprovacions tensionals, es determina de la següent manera: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

−−⋅=
dU

MUU d
s

0
01

211  (Eq. 1.13) 

On: 

1sU  és la capacitat mecànica de l’armadura a tracció 

0U  és una variable necessària per al càlcul ( 0U =4462,60kN) 

dM  és el moment flector de la secció ( dM =238,40kN·m) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,315m) 

Així doncs, la capacitat mecànica de l’armadura a tracció per a una secció d’1 metre, 
segons l’Eq. 1.13, és la següent: 

=1sU 834,93kN 

A la zona de suport del pilar 17, l’armadura a tracció es separa entre l’armadura de 
l’armat bàsic, l’armadura longitudinal de la creueta de punxonament i l’armadura de reforç, tal 
i com es mostra en l’Eq. 1.14. 

reforçscreuetasABss UUUU ,1,1,11 ++=  (Eq. 1.14) 

On: 

1sU  és la capacitat mecànica de l’armadura a tracció ( 1sU =834,93kN) 

ABsU ,1  és la capacitat mecànica de l’armadura bàsica ( 1sU =245,86kN) 
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creuetasU ,1 (kN) és la capacitat mecànica de l’armadura longitudinal de la creueta de 

punxonament. Aquesta es determina en funció de l’amplada de la creueta. Per una 
creueta de 50cm d’amplada, que és la disposada en el pilar 17, es col·loquen 4 
rodons longitudinals de diàmetre 16mm a la cara superior de la llosa. Així doncs, la 
capacitat mecànica de l’armadura de la creueta de punxonament es calcula de la 
següent manera: 

ydcreuetas fU ⋅
∅⋅

⋅=
4

4
2

,1
π  (Eq. 1.15) 

On: 

∅  és el diàmetre dels rodons de la creueta de punxonament (∅=16mm) 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer 
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

Amb aquestes dades, segons l’Eq. 1.15, la capacitat mecànica de l’armadura 
longitudinal de la creueta de punxonament és la següent: 

kNU creuetas 67,349,1 =  

reforçsU ,1 (kN) és la capacitat mecànica de l’armadura de reforç 

Així doncs, aïllant el terme reforçsU ,1  de l’Eq. 1.14, s’obté la capacitat mecànica 

necessària que ha de tenir l’armadura de reforç. 

kNU reforçs 40,239,1 =  

Finalment, el diàmetre de l’armat de reforç es determina de la següent manera: 

π
1000

4
,1

s

f
U

yd

reforçs
reforç

⋅
⋅=∅  (Eq. 1.16) 

On: 

reforçsU ,1 és la capacitat mecànica de l’armadura de reforç ( reforçsU ,1 =239,40kN) 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 
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s és la distància entre armadures (s =200mm) 

Amb aquestes dades, segons l’Eq. 1.16, el diàmetre dels reforços col·locats cada 
200mm en la zona de suports del pilar 17 és el següent: 

mmmmreforç 1284,11 ⎯→⎯=∅  

Per últim, és necessari comprovar que aquest armat és suficient fora de l’àmbit de la 
creueta de punxonament. Observant la Fig. 1.6, es comprova que el moment flector existent 
és de 213,40kN. De l’Eq. 1.13 s’extreu la capacitat mecànica de l’armadura a tracció de la 
secció: 

=1sU 738,58kN 

Llavors, s’ha de complir que: 

reforçsABss UUU ,1,11 +=  (Eq. 1.17) 

On: 

1sU  és la capacitat mecànica de l’armadura a tracció ( 1sU =738,58kN) 

ABsU ,1  és la capacitat mecànica de l’armadura bàsica ( 1sU =245,86kN) 

reforçsU ,1 (kN) és la capacitat mecànica de l’armadura de reforç 

Així doncs, aïllant el terme reforçsU ,1  de l’Eq. 1.17, s’obté la capacitat mecànica 

necessària que ha de tenir l’armadura de reforç. 

kNU reforçs 72,492,1 =  

Finalment, de l’Eq. 1.16 s’obté el diàmetre de l’armat de reforç en la zona de suport 
del pilar 17 fora de l’àmbit de la creueta de punxonament: 

mmmmreforç 2099,16 ⎯→⎯=∅  

Així doncs, degut a que és necessària més armadura de reforç fora de l’àmbit de la 
creueta de punxonament, l’armadura de reforç en la zona de suports del pilar 17 és un rodó 
de diàmetre 20mm cada 200mm (1Ø20c/200mm). 
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1.1.3. Comprovació de l’armat de la llosa amb l’aplicació Hormigon 2006 

La comprovació de l’armat de la llosa es realitza amb l’aplicació informàtica Hormigon 
2006, desenvolupada en el despatx. Aquest programa arma seccions de formigó sotmeses a 
flexió simple, entrant el moment flector requerit en T·m. En la Fig. 1.7 es mostra els resultats 
obtinguts de la comprovació amb aquesta aplicació. 

 

Figura 1.7 Armat de la secció de la llosa amb el programa Hormigon 2006 

Com es pot comprovar, el càlcul amb el programa Hormigon 2006 proporciona els 
mateixos resultats que les comprovacions manuals realitzades anteriorment. 

1.1.4. Punxonament 

En les lloses de formigó armat és necessari comprovar la resistència a esforç tallant 
al voltant de les zones de suport, ja que és on pot donar-se el trencament per punxonament. 
Aquesta comprovació es realitza utilitzant la tensió tangencial nominal en una superfície 
crítica concèntrica a la zona del pilar, tal i com s’observa en la Fig. 1.8. 
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Figura 1.8 Superfície crítica i perímetre crític per suport interior 

En aquest cas, es realitza la comprovació de punxonament a la llosa suportada pel 
pilar 17 del present projecte. 

1.1.4.1. Dades per la comprovació de punxonament 

Dimensions del pilar 17: pilar∅ =0,40m 

Esforç de punxonament de càlcul: Fsd=1978,8kN 

Cantell útil de la llosa: d=0,315m 

Materials: Formigó HA-25 i acer B 500 S 

1.1.4.2. Determinació de la quantia d’armadura longitudinal 

La quantia de la llosa es determina tenint en compte l’armadura en la direcció x i 
l’armadura en la direcció y, de la següent manera: 

yx ρρρ ⋅=  (Eq.  1.18) 

On: 

iρ  és la quantia d’armadura longitudinal en cada direcció d’armat (x i y), determinada 

amb la següent equació: 
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c

i
i A

A
=ρ  (Eq.  1.19) 

On: 

iA  (mm2) és l’àrea de l’armadura longitudinal en la direcció i  

cA  (mm2) és l’àrea de formigó de la secció considerada 

L’àrea de l’armadura s’expressa de la següent manera: 

∑
∅⋅

⋅=
j

j
ji

π
nA

4

2

 (Eq.  1.20) 

On: 

jn  són el número de barres del mateix diàmetre en la secció considerada 

j∅  (mm) és el diàmetre dels rodons 

En canvi, l’àrea de formigó de la secció considerada s’obté amb la següent 
expressió: 

hbAc ⋅=  (Eq.  1.21) 

On: 

b  és l’ample de secció considerada (b=1000mm) 

h  el cantell de la forjat llosa (h=350mm) 

Per calcular la quantia en cadascuna de les dues direccions, s’ha tingut en compte 
tant l’armat bàsic, com els reforços existents. 

 Quantia d’armadura en la direcció x 

Per a una secció d’1 metre d’ample, l’armat de la llosa en la direcció x és el 
següent: 

Armat bàsic: 25 1∅  ambdues cares 

Armat de reforç: 05 2∅ en la cara superior 
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Llavors, les àrees d’acer i de formigó, segons les Eq. 1.20 i 1.21, són les 
següents: 

22102,27 mmAx ⋅=  

24100,35 mmAc ⋅=  

Per últim, segons l’Eq. 1.19, la quantia d’acer en la direcció x és: 

0077,0=xρ  

 Quantia d’armadura en la direcció y 

Com que l’armat en la direcció y és exactament el mateix que en la direcció x, la 
quantia de l’acer també coincideix. 

0077,0== xy ρρ  

Finalment, es té que amb l’Eq. 1.18, la quantia d’armadura longitudinal és: 

0077,0=ρ  

1.1.4.3. Determinació de l’armadura a punxonament 

Per determinar l’armadura a punxonament, és necessari realitzar la comprovació de 
l’esforç tallant en la secció crítica. Aquesta secció és concèntrica en el suport i es situa al 
doble del cantell útil a partir de la cara del pilar, tal i com s’observa en la Fig. 1.8. Segons 
Montoya (2000, capítol 20), el perímetre crític 1u  per a un pilar circular interior es pot 

determinar segons: 

ru ⋅⋅= π21  (Eq.  1.22) 

On: 

r  és radi del perímetre crític des de eix del pilar, definit segons: 

dr pilar ⋅+
∅

= 2
2

 (Eq.  1.23) 

On: 

pilar∅  és el diàmetre del pilar ( pilar∅ =400mm) 
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d  és el cantell útil del forjat (d=315mm) 

D’aquests valors, segons l’Eq. 1.23, el radi del perímetre crític és el següent: 

mmr 800=  

Per últim, segons l’Eq. 1.22, el perímetre crític és: 

mmu 52151 =  

Un cop obtingut el perímetre crític de la secció, és necessari avaluar les tensions 
tangencials de punxonament. Per tal de realitzar-ho, segons Montoya (2000, capítol 20), s’ha 
de complir la següent condició que determina si és necessari disposar armadura de 
punxonament: 

rdsd ττ ≤  (Eq.  1.24) 

On: 

sdτ  és la tensió nominal de càlcul en el perímetre crític, que es determina com: 

du
Fsd

sd ⋅
⋅

=
1

β
τ  (Eq.  1.25) 

On: 

sdF  és l’esforç efectiu de punxonament de càlcul (Fsd=1978,8·103N) 

β  és un coeficient que considera l’excentricitat de la càrrega (β =1 en pilars 

sense excentricitat de càrrega) 

1u  és el perímetre crític (u1=5215mm) 

d  és el cantell útil del forjat (d=315mm) 

Llavors, segons l’Eq 1.25, la tensió nominal de càlcul en el perímetre crític és: 

2/200,1 mmNsd =τ  

rdτ  és la tensió màxima resistent en el perímetre crític, que es determina com: 
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3 100200112,0 ckrd f
d

⋅⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅= ρτ  (Eq.  1.26) 

On: 

d  és el cantell útil de la llosa (d=315mm) 

ρ  és la quantia de l’armadura longitudinal de la llosa ( ρ =0,0077) 

ckf  és la resistència característica del formigó que, per un formigó HA 25, pren 

per valor 25N/mm2 

Llavors, segons l’Eq 1.26, la tensió màxima resistent del formigó en el perímetre 
crític és: 

2/578,0 mmNrd =τ  

Com es pot comprovar de l’Eq. 1.24, els resultats obtinguts conclouen que no es 
compleix la condició, cosa que indica que és necessari disposar d’armadura de 
punxonament. 

 armaduraNecessitammNmmN rdsd ⎯→⎯=≥= ττ 22 /578,0/200,1  

L’armat de punxonament en les lloses ha de complir la condició expressada en 
l’Eq.1.24 en les següents zones: zona de punxonament, zona exterior de punxonament i 
zona adjacent al suport. 

a) Zona de punxonament 

L’armadura de punxonament es disposa en la zona crítica, situant-la en contorns 
concèntrics amb el perímetre crític. Aquesta armadura està formada per un estrebat 
vertical a cadascun dels contorns, el càlcul del qual, es mostra a continuació: 

( ) d
s

fA
du yd

rdsd ⋅⋅
⋅

=⋅⋅− 9,090
1ττ  (Eq.  1.27) 

On: 

sdτ  és la tensió nominal de càlcul en el perímetre crític ( sdτ =1,200N/mm2) 

rdτ  és la tensió màxima resistent en el perímetre crític ( rdτ =0,578N/mm2) 
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1u  és el perímetre crític (u1=5215mm) 

d  és el cantell útil de la llosa (d=315mm) 

90A  (mm2) és l’àrea de l’armadura necessària a punxonament 

ydf  és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer  B 

500 S, pren per valor 434,78 N/mm2 

s  (mm) és la separació entre els estreps, la qual ha de complir les condicions que 
s’observen en la Fig. 1.9. 

 

Figura 1.9 Col·locació de l’armadura de punxonament 

Si es desitja que la distància entre els estreps sigui constant, aquesta ha de 
complir la següent condició: 

ds ⋅< 5,0  (Eq.  1.28) 

On: 

d  és el cantell útil de la llosa (d=315mm) 

Per tant, de l’Eq. 1.28, la separació màxima entre estreps és la següent: 

mms 5,157<  

Per al present càlcul, s’adopta una distància entre estreps de s=125mm. 
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Amb totes aquestes dades, aïllant el terme 90A  de l’Eq. 1.27, es comprova que 

l’armadura a punxonament necessària és: 

2
90 20,1036 mmA =  

L’armadura de punxonament es disposa en quatre braços de creueta, de longitud 
900mm, corresponents amb les direccions d’armat de llosa. A més, cal dir que els 
estreps considerats són del tipus 4r, o sigui, que per a cada estrep es disposen 4 
branques d’armat. Amb aquestes consideracions es determina que l’armadura a 
punxonament per a cadascun dels braços de la creueta és d’1 estrep de 4 branques 
del diàmetre 10 cada 125mm (1e4RØ10c/125mm). 

b) Zona exterior de punxonament 

A la zona exterior de punxonament és necessari comprovar que la llosa no requereixi 
d’aquesta armadura. Per això, s’ha de complir la següent condició: 

rd
sd

du
F

τ≤
⋅2

 (Eq.  1.29) 

On: 

rdτ  és la tensió màxima resistent en el perímetre crític ( rdτ =0,578N/mm2) 

d  és el cantell útil de la llosa (d=315mm) 

sdF  és l’esforç efectiu de punxonament de càlcul (Fsd=1978,8·103N) 

2u  (mm) és perímetre a comprovar. Tenint en compte que es col·loca l’armadura de 

punxonament en una longitud de creueta de 900mm, aquest es calcula de la següent 
manera: 

 Lu ⋅⋅= π22  (Eq.  1.30) 

On: 

L  és la longitud de la creueta des de eix de pilar ( L =900mm) 

Llavors, el perímetre de comprovació, segons l’Eq. 1.30, és el següent: 

mmu 87,56542 =  
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Substituint aquests valors en l’Eq 1.28, els resultats obtinguts mostren que no es 
compleix la condició: 

 compleixNommNmmN
du

F
rd

sd ⎯→⎯=≥=
⋅

τ22

2

/578,0/110,1  

Aquest fet implica la necessitat de col·locar armadura de punxonament a la zona 
exterior del perímetre determinat. Per evitar disposar aquesta armadura, cal trobar un 
perímetre 2u  que compleixi l’Eq. 1.28. 

Per aquest motiu, és necessari calcular la tensió màxima resistent ( rdτ ), tenint en 

compte l’armadura longitudinal que es disposa a la creueta. Aquesta armadura està 
condicionada per l’estrebat de punxonament, que està constituït de 4 branques. Per 
tant, es disposen 4 rodons longitudinals en cada creueta, un per a cada branca 
d’estrebat.  

Degut a la disposició d’aquesta armadura longitudinal, és necessari calcular la 
quantia, per cadascuna de les dues direccions, tenint en compte l’armat bàsic, els 
reforços existents i l’armadura de la longitudinal de la creueta. 

 Quantia d’armadura en la direcció x 

Per a una secció d’1 metre d’ample, l’armat de la llosa en la direcció x és el 
següent: 

Armat bàsic: 25 1∅  ambdues cares 

Armat de reforç: 05 2∅  en la cara superior 

Armat longitudinal de creueta: 614∅  en la cara superior i 214∅  en la cara 
inferior 

Llavors, les àrees d’acer i de formigó, segons les Eq. 1.20 i 1.21, són les 
següents: 

221058,39 mmAx ⋅=  

24100,35 mmAc ⋅=  

Per últim, segons l’Eq. 1.19, la quantia d’acer en la direcció x és: 
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0113,0=xρ  

 Quantia d’armadura en la direcció y 

Com que l’armat en la direcció y és exactament el mateix que en la direcció x, la 
quantia de l’acer també coincideix. 

0113,0== xy ρρ  

Finalment, es té que amb l’Eq. 1.18, la quantia d’armadura longitudinal considerant 
l’armadura de la creueta, és: 

0113,0=ρ  

Per tant, de l’Eq. 1.26, es té que la tensió màxima resistent en el perímetre fins on es 
vol col·locar l’armadura de la creueta és: 

MPard 657,0=τ  

Considerant aquesta tensió màxima resistent, es pot trobar el perímetre 2u , aïllant-lo 

de l’Eq. 1.29:  

mmu 85822 ≥  

D’aquesta manera, per aquest perímetre, amb l’Eq. 1.30, es troba la longitud de 
creueta necessària: 

mL 4,1365,1 ≈=  

Finalment, per complir la condició que en la zona exterior de punxonament no 
requereixi armadura, cal disposar d’una longitud mínima d’1,4m des de eix de pilar, 
per a cadascun dels braços de creueta. 

c) Zona adjacent al suport 

Per últim, cal comprovar la tensió màxima de punxonament en la zona adjacent al 
suport, verificant que, en aquest punt, no es supera la resistència a compressió del 
formigó, de la següent manera: 

cd
sd

sd f
du

F
⋅≤

⋅
⋅

= 30,0
0

β
τ  (Eq.  1.31) 
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On: 

sdτ (N/mm2) és la tensió nominal de càlcul en el perímetre crític 

β  és un coeficient que considera l’excentricitat de la càrrega (β =1 en pilars sense 

excentricitat de càrrega) 

sdF  és l’esforç efectiu de punxonament de càlcul (Fsd=1978,8·103N) 

0u (mm) és el perímetre del suport, que es pot definir com: 

2
20

pilaru
∅
⋅⋅= π  (Eq.  1.32) 

On: 

pilar∅  és el diàmetre del pilar ( pilar∅ =400mm) 

Llavors, el perímetre de comprovació, segons l’Eq. 1.32, és el següent: 

mmu 12570 =  

d  és el cantell útil de la llosa en mm (d=315mm) 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor 
16,66·103 kN/m2 

Substituint els valors per realitzar la comprovació de l’Eq 1.31, es pot concloure que 
es compleix la condició, i que per tant, no es supera la resistència de compressió del 
formigó en el punt més desfavorable. 

 CompleixmmNmmNsd ⎯→⎯≥= 22 /01,5/99,4τ  

1.2. Jàssera 

En el present apartat es realitzen les comprovacions de deformacions i l’armat de la 
jàssera de formigó armat. Aquesta està situada en el pla de l’encavallada 1, unint els dos 
pilars apantallats, tal i com es mostra en la Fig. 1.10. 
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Figura 1.10 Visió general de la jàssera de formigó 

La funció de la jàssera de formigó és enrigidir l’edifici, juntament amb els pilars 
apantallats, per tal de contrarestar la descompensació que provoca el voladís i minimitzar la 
seva deformació. 

La seva secció té unes dimensions de 40x90cm, amb una llum entre eixos de pilar de 
14m. Aquestes dimensions, així com d’altres necessàries per a la seva completa definició, 
mostren en la Fig. 1.11. 

 

Figura 1.11 Dimensions de la jàssera de formigó 

1.2.1. Comprovació de les deformacions de la jàssera 

La jàssera ha estat dimensionada per contrarestar els efectes provocats pel voladís, 
intentant limitar les deformacions d’aquest. La secció que compleix aquests requeriments és 
una 40x90cm. Però és necessari comprovar que la jàssera compleix els paràmetres de 
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dimensionament de fletxes actives admissibles, exposats en l’apartat 4.7 de la Memòria del 
present projecte. Un element que no suporta envans ni façana, la fletxa activa admissible ha 
de complir la següent igualtat: 

 
400
Lfadm =  (Eq. 1.33) 

On: 

admf  (mm) és la fletxa activa admissible 

L  és la llum de la jàssera ( L =14·103mm) 

Per tant, la fletxa activa admissible, segons l’Eq. 1.33, és de: 

mmfadm 35=  

La condició necessària per a que el forjat compleixi els criteris deformacionals 
requerits és la següent: 

actadm ff ≥  (Eq. 1.34) 

On: 

admf  (mm) és la fletxa activa admissible 

actf  (mm) és la fletxa activa de la jàssera 

Per obtenir la fletxa activa de la jàssera de formigó armat, calculada amb la hipòtesi 
d’estat límit de servei (ELS), s’estudien les deformacions d’aquesta, tal i com es mostra en la 
Fig. 1.12. 

  

Figura 1.12 Deformació de la jàssera de formigó 
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Es llegeixen els desplaçaments verticals dels nodes 1774 i 1777, corresponents a les 
unions amb el pilar apantallat, i del node 1779, corresponent al punt mig de la jàssera. A 
partir d’aquests valors, s’obté la fletxa activa relativa de la jàssera de formigó armat, tal i com 
es mostra en la Taula 1.2. 

 

Taula 1.2 Desplaçaments verticals dels nodes i fletxa activa relativa 

Segons el valor mostrat en la Taula 1.2, el valor de la fletxa activa de la jàssera és de 
9,83 mm, cosa que, segons el requeriment necessari expressat en l’Eq. 1.34, demostra que 
la jàssera compleix els requeriments deformacionals. 

Compleixmmfmmf actadm ⎯→⎯=≥= 83,900,35  

1.2.2. Armat de la jàssera 

L’armat de la jàssera de formigó està compost per un armat longitudinal, dissenyat 
per absorbir les flexions a què està sotmesa, i un armat tranversal en forma d’estrebat, 
dissenyat per resistir l’esforç tallant. 

Aquest armat es realitza segons les sol·licitacions a què està sotmesa, per a la 
hipòtesi més desfavorable de l’estat límit últim (ELU). Els esforços en les diferents seccions 
d’estudi, extrets del programa Risa 3D, es poden observar en la Fig.1.13. 

 

Figura 1.13 Esforços a què està sotmesa la jàssera de formigó 
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1.2.2.1. Armat longitudinal 

Tal i com s’observa en la Fig. 1.13, la jàssera de formigó armat, a part de les 
sol·licitacions habituals, com poden ser els moment flectors o tallant, està sotmesa a esforç 
normal a compressió. Aquest fet és degut al desplaçament de l’edifici causat per la càrrega 
del voladís. 

Això obliga a comprovar si les seccions estan sotmeses a compressió composta o 
flexió composta, per tal de seguir la metodologia correcta a l’hora de calcular l’armat. Es 
realitza aquesta comprovació i el posterior càlcul de l’armat per a la secció de l’extrem més 
desfavorable (secció A) i per la secció central (secció C). 

a) Armat de la secció A 

Segons Montoya (2000, capítol 14.6), per comprovar si una secció està sotmesa a 
flexió composta amb grans excentricitats, s’ha de complir la següent condició: 

de >  (Eq. 1.35) 

On: 

d  (mm) és el cantell útil de la jàssera. Aquest s’obté de la següent manera: 

rhd −=  (Eq. 1.36) 

On: 

h  és el cantell de la secció ( h =900mm) 

r  és el recobriment de la jàssera ( r =35mm) 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.36, el cantell útil de la jàssera és el següent: 

mmd 865=  

e  (mm) és l’excentricitat a què està sotmesa la secció. Aquesta es calcula de la 
següent manera: 

2
rd

N
M

e
d

d −
+=  (Eq.  1.37) 
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On: 

dM  és el moment flector de la secció ( dM =644,00kN·m) 

dN  és la compressió a què està sotmesa a la secció ( dN =622,18kN) 

d  és el cantell útil de la jàssera ( d =865mm) 

r  és el recobriment de la jàssera ( r =35mm) 

Amb aquestes dades, mitjançant l’Eq. 1.35, es comprova que la secció està sotmesa 
a flexió composta amb grans excentricitats. 

Compleixmmdmme ⎯→⎯=>= 8651450  

Aquest cas, segons Montoya (2000, capítol 14.6), es pot reduir al càlcul d’una secció 
sotmesa a flexió simple descomptant la compressió. Així doncs, la capacitat 
mecànica de l’armadura a tracció necessària per complir la comprovació tensional 
d’una secció sotmesa a flexió composta és la següent: 

dsimplefss NUU −= .,11  (Eq. 1.38) 

On: 

1sU  (kN) és la capacitat mecànica de l’armadura a tracció 

simplefsU .,1  (kN) és la capacitat mecànica de l’armadura a tracció calculada a flexió 

simple 

dN  és l’esforç a compressió a què està sotmesa la secció ( dN =622,18kN) 

Per a realitzar el càlcul de la secció sotmesa a flexió simple, segons les indicacions 
de l’annex 8 de la Norma EHE-98, és necessari comprovar si la secció necessita 
armadura de compressió, mitjançant la següent condició: 

dUM d ⋅⋅≤ 0375,0  (Eq. 1.39) 

On: 

dM  és el moment flector de la secció ( dM =644,00kN·m) 
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0U  és una variable necessària per al càlcul. El seu valor s’obté de la següent 

manera: 

dbfU cd ⋅⋅⋅= 85,00  (Eq. 1.40) 

On: 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per 
valor 16,66·10-3 kN/mm2 

b  és la base de la secció (b =400mm) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =865mm) 

Per tant, segons l’Eq. 1.40, el valor d’aquesta variable és el següent: 

kNU 67,49010 =  

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,865m) 

De l’Eq. 1.39, es comprova que la secció no necessita armadura de compressió: 

CompleixdUmkNmkNM d ⎯→⎯⋅⋅=⋅≤⋅= 0375,098,158900,644  

Llavors, la capacitat mecànica necessària que ha de tenir l’armadura de tracció per a 
complir les comprovacions tensionals, es determina de la següent manera: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

−−⋅=
dU

MUU d
simplefs

0
0.,1

211  (Eq. 1.41) 

On: 

simplefsU .,1  és la capacitat mecànica de l’armadura a tracció 

0U  és una variable necessària per al càlcul ( 0U =4901,67kN) 

dM  és el moment flector de la secció ( dM =644,00kN·m) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,865m) 
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Així doncs, la capacitat mecànica de l’armadura a tracció de la secció sotmesa a 
flexió simple, segons l’Eq. 1.41, és la següent: 

kNU simplefs 72,811.,1 =  

Finalment, la capacitat mecànica de la secció sotmesa a flexió composta, segons 
l’Eq. 1.38, és la següent: 

kNU s 54,1891 =  

L’àrea d’acer corresponent a aquesta capacitat mecànica es calcula de la següent 
manera: 

yd

s
s f

UA 1=  (Eq. 1.42) 

On: 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer    B 
500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.42, l’àrea d’acer necessària per càlcul de la secció 
sotmesa a flexió composta, és la següent: 

2436mmAs =  

b) Armat de la secció C 

Per a armar la secció C, és necessari comprovar si la secció està sotmesa a flexió 
composta amb grans excentricitats, mitjançant la condició exposada en l’Eq. 1.35 i 
realitzant el càlcul de l’excentricitat amb l’Eq 1.37. Així doncs, per a un moment flector 
de 453,29 kN·m i un esforç normal a compressió de 605,18kN, es comprova que, 
efectivament, la secció està sotmesa a flexió composta.  

Compleixmmdmme ⎯→⎯=>= 8651140  

De la mateixa manera que en el dimensionament de l’armat de la secció A, el càlcul 
de l’àrea d’acer necessària, es pot reduir al càlcul d’una secció sotmesa a flexió 
simple descomptant la compressió.  

Per a realitzar el càlcul de la secció sotmesa a flexió simple, segons les indicacions 
de l’annex 8 de la Norma EHE-98, és necessari comprovar si la secció necessita 
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armadura de compressió. Segons l’Eq. 1.39, per a un moment flector de 453,29 
kN·m, es comprova que la secció no necessita armadura de compressió: 

CompleixdUmkNmkNM d ⎯→⎯⋅⋅=⋅≤⋅= 0375,098,158929,453  

Llavors, de l’Eq. 1.41, s’obté la capacitat mecànica necessària que ha de tenir 
l’armadura de tracció per a complir les comprovacions tensionals. 

kNU simplefs 51,555.,1 =  

Finalment, la capacitat mecànica de la secció sotmesa a flexió composta, segons 
l’Eq. 1.38, és la següent: 

kNU s 67,491 −=  

Aquest resultat és una incongruència, ja que una capacitat mecànica no pot ser 
negativa. Així doncs, es determina que la secció va armada per quanties mínimes. 

Un cop s’ha obtingut l’armat de les seccions, es necessari comprovar les condicions 
de quantia mínima geomètrica i de quantia mecànica de l’armadura traccionada. 

La quantia mínima geomètrica es determina segons l’apartat 42.3.5 de la Norma 
EHE-98. Aquesta exposa que, per a una jàssera amb un armat del tipus B 500 S, l’àrea 
d’acer necessària en la cara traccionada és la següent: 

hbA tracciógs ⋅⋅=
1000

8,2
,,  (Eq. 1.43) 

On: 

tracciógsA ,,  (mm2) l’àrea d’acer necessària en la cara traccionada de la jàssera per a 

complir la quantia geomètrica 

b  és la base de la jàssera (b =400mm) 

h  és el cantell de la jàssera ( h =900mm) 

Llavors, segons l’Eq. 1.43, l’àrea d’acer necessària en la cara de tracció per quantia 
mínima geomètrica és la següent: 

2
,, 1008mmA tracciógs =  



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Càlculs i dimensionaments dels elements estructurals  Pàg. 37 

 

Pel que fa a la quantia mecànica, segons l’apartat 42.3.2 de la Norma EHE-98, per a 
una secció rectangular sotmesa a flexió simple, l’àrea d’acer necessària en la cara 
traccionada és la següent: 

yd

cd
ms f

fhbA ⋅⋅⋅= 04,0,  (Eq. 1.44) 

On: 

msA ,  (mm2) és l’àrea d’acer necessària en la cara traccionada de la llosa per a 

complir la quantia mecànica 

b  és la base de la jàssera (b =400mm) 

h  és el cantell de la jàssera ( h =900mm) 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor   
16,66 N/mm2 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78 N/mm2 

Així doncs, segons l’Eq. 1.44, per a una llosa de 35 cm de cantell i una base de la 
secció considerada d’1 m, l’àrea d’acer necessària per quantia mecànica és la següent: 

2
, 552mmA ms =  

D’aquesta manera, es comprova que per armar a tracció correctament la jàssera de 
formigó, l’àrea d’acer determinant és la que resulta de la quantia mínima geomètrica. 

El criteri del despatx per a l’armat de jàsseres de formigó, consisteix en repartir 
aquest en un armat de caixa, que és un armat bàsic disposat al llarg de tot l’àmbit de la 
jàssera, i uns armats de reforç. El criteri de repartiment es pot observar en la Fig. 1.14. 
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Figura 1.14 Criteris de repartiment de l’armadura a tracció 

Aquests criteris d’armat són una manera pràctica d’aplicar el mètode per diagrames 
de moments decalats. A més, les longituds predefinides dels reforços inclouen les longituds 
d’ancoratge necessàries. D’aquesta manera, seguint les premisses que es mostren en la Fig. 
1.14, l’armat superior de la jàssera és el següent: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

∅→=→

∅→=→

=

1646,705%70

1234,302%30
1008

2
,

2
,

2

mmAforçRe

mmAbàsicArmat
mmA

reforçs

ABs

s  

I per últim, l’armat inferior és el corresponent: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

∅→=→

∅→=→

=

1242,403%40

1638,604%60
1008

2
,

2
,

2

mmAforçRe

mmAbàsicArmat
mmA

reforçs

ABs

s  

D’altra banda, com que la màxima longitud permesa d’un rodó és de 12 metres, 
degut a qüestions en el transport d’aquests, es comprova que és impossible realitzar l’armat 
de caixa continu. Aquest fet obliga a realitzar encavalcaments de l’armadura de caixa. 
Aquests s’ubiquen el més a la vora possible de la zona on el moment realitza la inversió. 
Segons Montoya (2000, capítol 9), les longituds de solapament de les armadures 
traccionades i comprimides són les següents: 

 lbl tracció ⋅= 2,0  (Eq. 1.45) 
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lbl compressió =,0  (Eq. 1.46) 

On: 

tracciól ,0  (cm) és la longitud de solapament de les armadures sotmeses a tracció 

compressiól ,0  (cm) és la longitud de solapament de les armadures sotmeses a 

compressió 

lb  (cm) és la longitud d’ancoratge corresponent en cada cas, determinada de la 
següent manera: 

2∅⋅= imlb  (Eq. 1.47) 

On: 

∅ (cm) és el diàmetre de la barra considerada 

im  és un coeficient que depèn de la posició de l’armadura, del tipus d’ancoratge i 

del tipus d’acer i formigó utilitzats. Aquest es pot visualitzar en la Fig. 1.15 i Taula 
1.3. 

 

Figura 1.15 Coeficient mi en funció de la posició i tipus d’ancoratge 

 

Taula 1.3 Coeficient mi en funció del tipus d’acer i de formigó utilitzats 
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Tenint en compte que, el tipus d’acer utilitzat és un B 500 S i el formigó és un HA 25, 
per a les armadures de caixa superiors, corresponents a diàmetres d’1,2cm 
traccionats, mitjançant l’Eq. 1.45 i 1.47, es defineix la longitud de solapament 
corresponent: 

212 =m  

cmcmlb 354,34 ≈=  

cml tracció 70,0 =  

Igualment, per a les armadures de caixa inferiors, corresponents a diàmetres d’1,6cm 
comprimits, mitjançant l’Eq. 1.46 i 1.47, es defineix la longitud de solapament 
corresponent: 

151 =m  

cmlb 25=  

cml tracció 25,0 =  

A part, també és necessari definir les longituds d’ancoratge dels armats acabats amb 
pota, corresponents als extrems de la jàssera. Aquestes es determinen mitjançant l’Eq. 1.47, 
diferenciant-les amb els següents casos: 

a) Cas 1 

Armat de caixa superior de diàmetre 1,2cm 

154 =m  

cmcmlb 256,21 ≈=  

b) Cas 2 

Armat de caixa inferior de diàmetre 1,6cm 

113 =m  

cmcmlb 302,28 ≈=  
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c) Cas 3 

Armat de reforç superior de diàmetre 1,6cm 

154 =m  

cmcmlb 404,38 ≈=  

I per últim, segons la normativa considerada, és necessari complir que la distància 
entre barres sigui menor a 30cm, 15 vegades el diàmetre del rodó major o l’alçada de la 
jàssera. Per tal de fer-ho, es disposen 2 nivells d’armat de pell, amb 2 barres de diàmetre 10 
cadascun. 

L’aspecte final de l’armat longitudinal de la jàssera de formigó es pot visualitzar en la 
Fig. 1.16. 

 

Figura 1.16 Armat longitudinal de la jàssera 

1.2.2.2. Armat transversal 

L’armat transversal de la jàssera correspon als estreps que s’han de disposar per tal 
d’absorbir el tallant a què està sotmesa. Segons el criteri del despatx, l’armat a tallant de la 
jàssera es separa en dues zones: la zona de suports i la zona central. Les disposicions 
d’aquest criteri es poden observar en la Fig. 1.17. 
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Figura 1.17 Criteri de repartiment de l’estrebat 

D’aquesta manera, és necessari realitzar l’estudi individualitzat de la zona de suport 
més desfavorable i de la zona central. 

a) Zona suport 

Segons l’article 44 de la Normativa EHE-98, les seccions sotmeses a tallant han de 
complir dues condicions. La primera d’aquestes consisteix en que l’esforç tallant 
d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima sigui major que l’esforç tallant de 
càlcul: 

1ud VV ≤  (Eq. 1.48) 

On: 

dV  és l’esforç tallant de càlcul ( dV =245,03kN) 

1uV  és l’esforç tallant d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima. Per a estreps 

disposats verticalment, aquest esforç es calcula de la següent manera: 

dbfV cdu ⋅⋅⋅= 30,01  (Eq. 1.49) 

On: 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per 
valor 16,66 N/mm2 

b  és la base de la jàssera (b =400mm) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =865mm) 
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Llavors, de l’Eq. 1.49, es té que l’esforç tallant d’esgotament per compressió 
obliqua de l’ànima és el següent: 

kNVu 17301 =  

Per tant, amb aquestes dades i segons l’Eq. 1.48, s’observa que es compleix la 
primera condició. 

CompleixkNVkNV ud ⎯→⎯=≤= 173003,245 1  

Pel què fa a la segona condició, aquesta consisteix en imposar que la suma de les 
contribucions a tallant del formigó i de l’acer han de igual o superiors a l’esforç tallant 
de càlcul: 

sucud VVV +≤  (Eq. 1.50) 

On: 

dV  és l’esforç tallant de càlcul ( dV =245,03kN) 

suV  (kN) és el tallant que absorbeix l’armadura transversal 

cuV  (kN) és el tallant que absorbeix el formigó, definit de la següent manera: 

( ) dbfV ckcu ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 3
1

110010,0 ρξ  (Eq. 1.51) 

On: 

ξ  és un coeficient que simula l’efecte del engranament del granulat. Aquest es 

calcula de la següent manera: 

d
2001+=ξ  (Eq. 1.52) 

On: 

d  és el cantell útil de la secció ( d =865mm) 

Per tant, el valor del coeficient ξ , segons l’Eq. 1.52, és de: 

481,1=ξ  
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1ρ  és la quantia de l’armadura longitudinal traccionada. Aquesta es calcula de la 

següent manera: 

db
As

⋅
=1ρ  (Eq. 1.53) 

On: 

sA  és l’àrea d’acer sotmesa a tracció ( sA =1008mm2) 

b  és la base de la jàssera (b =400mm) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =865mm) 

Per tant, el valor de la quantia de l’armadura longitudinal traccionada, segons 
l’Eq. 1.53, és de: 

3
1 1091,2 −⋅=ρ  

fck és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per 
valor 25·10-3 kN/mm2 

b  és la base de la jàssera (b =400mm) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =865mm) 

Amb aquests valors, segons l’Eq. 1.51, l’esforç tallant que absorbeix el formigó és 
el següent: 

kNVcu 33,93=  

Llavors, de la condició expressada en l’Eq. 1.50, s’aïlla el terme corresponent al 
tallant que absorbeix l’armadura transversal, obtenint el següent resultat: 

kNVsu 70,145=  

Amb aquest valor del tallant que absorbeix l’armat transversal, és necessari trobar 
l’àrea de cada estrep segons la distància amb que es disposen, de la següent 
manera: 

yd

su
s fd

sVA
⋅⋅
⋅

=
9,0

 (Eq. 1.54) 
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On: 

sA  (mm2) és l’àrea d’acer necessària per cada estrep 

suV  (kN) és el tallant que absorbeix l’armadura transversal 

s  (mm) és la distància entre estreps. Segons la norma considerada, aquesta ha de 
complir les següents condicions: 

⎪
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Amb els resultats obtinguts amb anterioritat, es demostra que es compleix la 
primera de les condicions exposades. Per tant, es té que és necessari disposar 
d’una separació menor a 300mm. Pel present cas, s’adopta una s igual a 200mm. 

d  és el cantell útil de la secció ( d =865mm) 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

Donades aquestes dades, segons l’Eq. 1.54, es té que l’àrea de cada estrep 
disposats cada 200mm és la següent: 

210,86 mmAs =  

Segons aquesta àrea d’acer, i considerant que cada estrep té dues branques, es té 
que és necessari disposar d’1 estrep del diàmetre 8 cada 200mm (1eØ8c/200mm). 

b) Zona central 

Per dimensionar l’armadura transversal en de la zona central, és necessari obtenir el 
tallant de càlcul màxim en aquest àmbit. Observant els esforços en el programa de 
càlcul Risa 3D, s’ha determinat que aquest esforç tallant és de 188,95kN. 

El procediment a seguir és el mateix que l’utilitzat en el dimensionament de l’armat de 
la zona suport. Inicialment, es comprova, segons l’Eq. 1.48, que l’esforç tallant 
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d’esgotament per compressió obliqua de l’ànima sigui major que l’esforç tallant de 
càlcul: 

CompleixkNVkNV ud ⎯→⎯=≤= 173095,188 1  

Seguidament, s’imposa que la suma de les contribucions a tallant del formigó i de 
l’acer han de igual o superiors a l’esforç tallant de càlcul. Per tal de fer-ho, és 
necessari obtenir el tallant que absorbeix el formigó, mitjançant les Eq.1.51, 1.52 i 
1.53. 

kNVcu 33,93=  

Llavors, de la condició expressada en l’Eq. 1.50, s’aïlla el terme corresponent al 
tallant que absorbeix l’armadura transversal, de la següent manera: 

kNVsu 65,89=  

Amb aquest valor del tallant que absorbeix l’armat transversal i per una distància s 
igual a 300mm, es determina l’àrea d’acer necessària per cada estrep, segons el què 
exposa l’Eq. 1.54. 

200,78 mmAs =  

Segons aquesta àrea d’acer, i considerant que cada estrep té dues branques, es té 
que és necessari disposar d’1 estrep del diàmetre 8 cada 300mm (1eØ8c/300mm). 

Finalment, és necessari comprovar que les àrees d’acer calculades per a cada zona 
compleixen la quantia mínima per armats a tallant. Aquesta es determina de la següent 
manera: 

yd

cd
s f

sbfA αsin02,0 ⋅⋅⋅⋅
=  (Eq. 1.55) 

On: 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor 
16,66·10-3 kN/mm2 

b  és la base de la jàssera (b =400mm) 

s  és la distància entre estreps ( s =300mm) 
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α  és l’angle entre l’eix de la jàssera i l’armadura transversal (α =90º) 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

Llavors, amb aquestes dades i mitjançant l’Eq. 1.55, és té que la quantia mínima de 
l’armadura transversal és la següent: 

200,92 mmAs =  

Com es pot comprovar, l’àrea d’acer necessària per quantia mínima és superior a les 
de càlcul. Però, en canvi, no fa canviar l’armat disposat amb anterioritat. 

Així doncs, l’aspecte final de l’armadura transversal de la jàssera de formigó es pot 
visualitzar en la Fig. 1.18. 

 

Figura 1.18 Armat transversal de la jàssera 

I finalment, en la Fig. 1.19 es mostra una imatge de la jàssera totalment definida, 
armats longitudinals i transversals inclosos. 

 

Figura 1.19 Estat final de la jàssera de formigó armat 
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1.3. Pilar 

Els pilars de formigó armat constitueixen peces en les quals l’esforç normal és 
predominant enfront les altres sol·licitacions. Aquests elements solen ser rectangulars o 
quadrats, tot i que poden adoptar diverses formes. 

L’armadura principal està constituïda per barres longitudinals. Aquestes ajuden al 
formigó a absorbir les compressions a les quals està sotmesa la peça, i si s’escau, 
absorbeixen les possibles traccions que puguin aparèixer. L’armadura transversal, en canvi, 
està formada per cèrcols o estrebats que suporten l’esforç tallant i eviten l’obertura de les 
barres longitudinals, unint-les entre si en tota la longitud del suport. 

1.3.1. Dades del pilar 

 

Figura 1.20 Secció pilar 

Els càlculs de dimensionament de l’armadura, desenvolupats en els següents 
apartats, corresponen al pilar número 3 del present projecte. A la Fig. 1.20 es pot observar la 
orientació d’aquest suport, i les seves dimensions en planta.  

Per aquest pilar es tenen les següents dades: 

Longitud del pilar: ml 27,3=  

Esforços de càlcul majorats al cap: Nd=3392kN; Mdx=279kN·m; Mdy=81kN·m 

Esforços de càlcul majorats al peu: Nd=3607kN; Mdx=-94kN·m; Mdy=39kN·m 

Materials: formigó HA-25 i acer B 500S 
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Cal dir que, el pilar sotmès a estudi es considera intranslacional degut a que forma 
part de la sotarasant de l’edifici, és a dir, que és un suport que va des dels fonaments a la 
llosa del sostre de la planta soterrani (SPS). Aquest forjat té un gruix de 35cm amb un 
intereix entre pilars de 7 metres en ambdues direccions. També cal especificar que la 
continuació d’aquest pilar cap al sostre de la planta baixa (SPB), es realitza mitjançant un 
perfil metàl·lic HEM-450 amb una alçada de 3,45 metres. 

1.3.2. Estudi del vinclament 

Inicialment, s’ha de tenir en compte que els elements estructurals sotmesos a 
compressió poden vinclar. Els pilars que tenen esvelteses mecàniques superiors a 100 fallen 
exclusivament per vinclament, i si son més petites que 35 es considera que el fenomen és 
irrellevant. 

Per això, segons criteris facilitats en l’article 43 de la Norma EHE-98, es classifica 
l’anàlisi dels pilars en funció de l’esveltesa mecànica, que es determina de la següent 
manera: 

c
m i

l0=λ  (Eq.  1.56) 

On: 

mλ  és l’esveltesa mecànica del pilar 

0l  (m) és la longitud de vinclament del pilar, que s’obté mitjançant la següent 

equació: 

ll ⋅= α0  (Eq.  1.57) 

On: 

α  és el coeficient de vinclament 

l  (m) és la longitud del pilar 

ci  (m) és el radi de gir de la secció en el pla de vinclament, que es determina com: 

A
Iic =  amb I  la inèrcia i A  l’àrea de la secció d’estudi segons l’eix de 

vinclament 
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Però, en casos de pilars amb secció rectangular, l’estudi és equivalent, i més senzill, 
si s’utilitza l’esveltesa geomètrica en comptes de la mecànica. Aquesta esveltesa geomètrica 
es defineix com: 

h
l

g
0=λ  (Eq.  1.58) 

On: 

gλ és l’esveltesa geomètrica del pilar 

0l  (m) és la longitud de vinclament del pilar definida a l’Eq. 1.57 

h  (m) és el costat del pilar segons l’eix de vinclament que s’estudia 

Un cop es té el valor de l’esveltesa, mecànica o geomètrica, es classifica l’anàlisi de 
vinclament de pilars de la següent manera: 

 Per 10/35 << gm λλ , la peça es pot considerar curta i no cal realitzar cap 

comprovació per vinclament. 

 En el cas que 2910/10035 <≤<≤ gm λλ , s’aplica el mètode aproximat 

facilitat per la Norma EHE-98. 

 Quan es té  5829/200100 <≤<≤ gm λλ , s’utilitza el mètode general 

de la Norma EHE-98. 

 Per esvelteses més elevades no és recomanable projectar peces comprimides de 
formigó armat. 

Els pilars que formen part d’un edifici s’han de considerar com elements pertanyents 
a pòrtics. En aquests casos, la longitud de vinclament depèn de les rigideses dels elements 
que conflueixen en el suport, tant a la part inferior com superior, i de la translacionalitat del 
pòrtic al qual pertany. Un cop realitzats aquests càlculs, s’utilitzen els següents monogrames 
per trobar el coeficient de vinclament α . Aquests es poden visualitzar en la Fig.1.21. 
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Figura 1.21 Monogrames d’α  en funció de la relació de rigideses 

Els valors de la relació de rigideses (Ψ ), tant inferior ( AΨ ) com superior ( BΨ ), que 

s’introdueixen en el monograma, es defineixen de la següent manera: 

∑

∑

=Ψ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

l
EI

l
EI

nus al lshoritzonta elements o bigues

nus al  verticalselements o suports  (Eq.  1.59) 

On: 

Ψ  és la relació de rigideses en el nus d’un element 

EI  (N·mm2) és la rigidesa de cada element que incideix en el nus 

l  (mm)  és  la longitud de cada element incident en el nus 

Un cop calculades les relacions de rigideses (Ψ ) dels dos extrems del pilar, es traça 
una línia unint aquests valors en el monograma corresponent (Fig. 1.21). Així es troba el 
coeficient de vinclament (α ) del pilar. Cal dir que, pel cas del pilar sotmès a estudi, és 
necessari comprovar el vinclament en les dues direccions. 



Pàg. 52  Annex B 

 

Degut a que la fonamentació té una rigidesa infinita, es pren per al peu del pilar una 
relació de rigideses 0=ΨA . En canvi, per la relació de rigideses en el cap, es pot deduir la 

següent expressió de l’Eq. 1.59: 

forjatforjat

forjatformigó

pilarHEM

HEMacer

xpilarxpilar

xpilarformigó

B

l
IE

l
IE

l
IE

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=Ψ
−

−

2

450-HEM metàl·lic 450

450

6045 formigó 6045

6045

 (Eq.  1.60) 

 On: 

BΨ  és la relació de rigideses al cap del pilar 

formigóE  (N/mm2) és el mòdul de Young del formigó 

acerE  (N/mm2) és el mòdul de Young de l’acer 

I  (mm4) és la inèrcia de l’element que incideix en el nus. Per elements rectangulars 
es defineix com: 

3

12
1 hbI ⋅⋅=  (Eq.  1.61) 

On: 

b  (mm) és la base de la secció considerada 

h  (mm) és el cantell de la secció considerada 

l  (m) és la longitud total de l’element que incideix en el nus 

Per calcular la longitud de vinclament del pilar, s’utilitzen les inèrcies en un eix, o en 
un altre, segons el pla de vinclament que s’està estudiant. 

 Pla de vinclament x 

En el càlcul de la relació de rigideses en el pla x, cal utilitzar les inèrcies dels 
elements incidents al nus en l’eix y, exposades a continuació. 
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Per calcular la inèrcia del pilar d’estudi, que té una longitud 6045xpilarl =3,27m, es 

prenen els següents valors: 

b=500mm 

h=700mm 

Substituint a l’Eq. 1.61, la inèrcia del pilar en l’eix y és: 

410
y-45x60 m 10429,1 mI pilar ⋅=  

En el cas del forjat, considerant que la distància entre suports és de 7 metres en 
ambdues direccions, es pren: 

b=7000mm 

h=350mm 

Tenint en compte aquests valors, de l’Eq. 1.61 es dedueix que la inèrcia del forjat 
és: 

410  10501,2 mmI forjat ⋅=  

Cal especificar que la longitud del forjat que s’ha de considerar, és l’intereix dels 
pilars que suporten la llosa. Per tant, forjatl  és igual a 7m. 

Finalment, la inèrcia del pilar metàl·lic s’extreu del promptuari d’estructura 
metàl·lica del Grup Arcelor. Cal especificar que s’ha de considerar la inèrcia en 
l’eix local y del perfil, representat en la Fig. 1.22. 

 

Figura 1.22 Eixos locals del pilar metàl·lic 

410
450  10132,0 mmI yHEM ⋅=−−  
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La longitud que s’ha de tenir en compte pel pilar metàl·lic és la seva altura entre 
plantes, que en aquest cas és 450−HEMl =3,45m. 

Substituint els valors a l’Eq. 1.60 i utilitzant la relació entre el mòdul de Young de 
l’acer i del formigó ( formigóacer EE ⋅= 10 ), s’extreu que la relació de rigideses al cap 

del pilar en el pla de vinclament x és: 

15,1

00,7
501,22

45,3
132,010

27,3
429,1

 ≈
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=Ψ − xplaB  

Utilitzant el monograma de pòrtic intranslacional, que s’observa en la Fig. 1.23, es 
marquen els punts de les relacions de rigideses al peu i al cap del pilar, i es traça 
una línia que els uneixi: 

 

Figura 1.23 Monograma corresponent a l’estudi del vinclament en el pla x 

La línia representada a la Fig. 1.23, retorna un valor de coeficient de vinclament 

 xplaα  igual a 0,63. Llavors, segons l’Eq. 1.57, la longitud de vinclament en el pla x 

és: 

mll plapla  06,227,363,0 x x0 ≈⋅=⋅=− α  

 Pla de vinclament y 
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Anàlogament, considerant les inèrcies en l’eix x i les mateixes longituds dels 
elements que en l’estudi anterior. 

Per calcular la inèrcia del pilar en l’eix x, es prenen els següents valors i es 
substitueixen a l’Eq. 1.61: 

b=700mm 

h=500mm 

410
x-45x60  10729,0 mmI pilar ⋅=  

En el cas del forjat, la inèrcia en les dues direccions és la mateixa, per tant: 

410 10501,2 mmI forjat ⋅=  

Finalment, pel pilar metàl·lic, la inèrcia en l’eix local z especificat a la Fig. 1.22 
s’extreu del promptuari d’estructura metàl·lica del Grup Arcelor: 

42
450  10019,0 mI xHEM

−
−− ⋅=  

Substituint els valors a l’Eq. 1.60 i tenint en compte la relació entre el mòdul de 
Young de l’acer i del formigó ( formigóacer EE ⋅= 10 ), s’extreu que la relació de 

rigideses al cap del pilar en el pla de vinclament y és: 

39,0

00,7
501,22

45,3
019,010

27,3
729,0

 ≈
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ ⋅
+⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

=Ψ − yplaB  

Utilitzant el monograma de pòrtic intranslacional, que s’observa en la Fig. 1.24, es 
marquen els punts de les relacions de rigideses al peu i al cap del pilar, i es traça 
una línia que els uneixi: 
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Figura 1.24 Monograma corresponent a l’estudi del vinclament en el pla y 

La línia representada a la Fig. 1.24, retorna un valor de coeficient de vinclament 

y plaα  igual a 0,57. Llavors, segons l’Eq. 1.57, la longitud de vinclament en el pla y 

és: 

mll plapla  86,127,357,0y y 0 ≈⋅=⋅=− α  

Finalment, mitjançant l’Eq. 1.58, es calcula l’esveltesa geomètrica pels dos plans de 
vinclament:  

direccions dues lesen  10
72,3

50,0
86,1

dim

94,2
70,0
06,2

dim

y 0
y 

 x0
 x

<⎯→⎯

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

===

===

−
−

−
−

g

y

pla
plag

x

pla
plag

l

l

λ
λ

λ
 

Com que l’esveltesa geomètrica és més petita que 10, es determina que el pilar no 
vincla. Per tant, en el càlcul de l’armadura del pilar s’ha de considerar, simplement, 
l’excentricitat deguda als moments als quals es troba sotmès el suport en cada una de les 
dues direccions. 
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1.3.3. Armat del pilar 

1.3.3.1. Armadura longitudinal 

Per calcular l’armadura longitudinal s’ha de tenir en compte l’estat tensional de la 
secció del pilar. Cal veure si la secció es troba sotmesa a compressió simple o si l’efecte dels 
moments és determinant, provocant flexió esbiaixada en el pilar. 

Per això, s’han de calcular les excentricitats provocades pels moments, i comparar-
les amb l’excentricitat mínima (e0). Si aquestes excentricitats resulten més grans que 
l’excentricitat mínima, la secció es troba sotmesa a flexió esbiaixada. 

L’excentricitat mínima (e0), és aquella excentricitat accidental que pot tenir un pilar 
degut a errors de càlcul o d’execució en la seva construcció. Per això, qualsevol pilar s’ha de 
dimensionar tenint en compte aquesta excentricitat. Segons l’article 42.2.1 de la Norma EHE-
98, l’excentricitat mínima ha de prendre el més gran dels següents valors: 

 2 cm 

 h/20 

On h (cm) és el costat més gran del pilar. Com que, en el pilar d’estudi, aquest costat 
 pren per valor h=70cm, l’excentricitat mínima a considerar és: 

cme 5,3
20
70,2max0 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

L’excentricitat deguda al moment aplicat en un suport es defineix com: 

d

id
i N

M
e =  (Eq.  1.62) 

On: 

ie  (m ) és l’excentricitat deguda al moment de càlcul en la direcció i 

idM  (kN·m) és el moment de càlcul en la direcció i 

dN  (kN) és l’axil de càlcul 

Per realitzar el càlcul de les excentricitats provocades pels moments en el suport, es 
prenen els valors dels esforços al cap del pilar, que són els següents: 
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Mxd=279kN·m 

Myd=81kN·m 

Nd=3392kN 

Substituint aquests esforços a l’Eq. 1.62, s’obtenen les següents excentricitats 
degudes als moments en ambdues direccions: 

0 0239,0
 0823,0

ee
me
me

x
y

x >⎯→⎯
⎭
⎬
⎫

=
=

 

Com que l’excentricitat deguda al moment x ( xe ), és més gran que la mínima exigida 

per la Norma EHE-98, es dedueix que la secció es troba sotmesa a flexió esbiaixada.  

El càlcul de l’armadura longitudinal d’una secció sotmesa a flexió esbiaixada es pot 
dur a terme, segons Montoya (2000, capítol 17), mitjançant uns àbacs adimensionals en 
roseta. 

Per la utilització d’aquests àbacs, és necessari definir els esforços de forma reduïda, 
mitjançant les següents equacions: 

cdc

xd
x fxA

M
⋅⋅

=µ  (Eq.  1.63) 

cdc

yd
y fyA

M
⋅⋅

=µ  (Eq.  1.64) 

cdc

d

fA
N
⋅

=ν  (Eq.  1.65) 

On: 

xµ  és el moment reduït del pilar en la direcció x 

yµ  és el moment reduït del pilar en la direcció y 

ν  és l’axil reduït del pilar 

xdM  és el moment de càlcul majorat en l’eix x (Mxd=279kN·m) 



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Càlculs i dimensionaments dels elements estructurals  Pàg. 59 

 

ydM és el moment de càlcul majorat en l’eix y (Myd=81kN·m) 

dN és l’axil de càlcul majorat (Nd=3392kN) 

cA (mm2) és l’àrea de formigó de la secció del pilar, que es defineix com: 

yxAc ⋅=  (Eq.  1.66) 

On: 

x  és el costat x del pilar (x=700mm) 

y  és el costat y del pilar (y=500mm) 

Substituint els valors a l’Eq. 1.66, s’obté el valor de l’àrea de la secció del pilar: 

2350000mmAc =  

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor 
16,66·103 kN/m2 

Substituint els valors a les Eq. 3.63, 3.64 i 3.35, s’obtenen els següents esforços 
adimensionals per la utilització de l’àbac de la Fig. 1.25: 

07,0≈xµ  

03,0≈yµ  

58,0≈ν  

Cal especificar que com yx µµ > , es pren per la correcta utilització de l’àbac xµµ =1 i 

yµµ =2 . 

Degut a la impossibilitat d’entrar a l’àbac amb el valor exacte de l’axil reduït (ν ), 

s’agafen els valors immediatament superior ( 2ν ) i inferior ( 1ν ), amb representació a la 

gràfica de l’àbac. Utilitzant els moments reduïts, s’obtenen dos punts que representen la 
quantia d’armadura longitudinal ( 1ω , 2ω ) pels dos axils reduïts ( 1ν , 2ν ). 
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Figura 1.25 Àbac de roseta per flexió esbiaixada 

Per calcular el valor de la quantia d’armadura, cal interpolar entre els dos valors de 
quantia ( 1ω , 2ω ) que retorna l’àbac en roseta. Per tant: 

045,058,0
05,06,0
00,04,0

22

11 =⎯→⎯=
⎭
⎬
⎫

=→=
=→=

ων
ων
ων

tinterpolan  

La quantia d’armadura necessària es pot definir mitjançant la següent equació: 

cdc

ydtot

fA
fA

⋅

⋅
=ω  

On: (Eq.  1.67) 

ω  és la quantia d’armadura necessària 

ydf  és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer   

B 500 S, pren per valor 434,78 N/mm2 
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totA  (mm2) és l’àrea d’acer necessària per l’armadura longitudinal 

cA  és l’àrea de formigó de la secció del pilar ( cA =350000mm2) 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor 
16,66 N/mm2 

Aïllant totA  de l’Eq. 1.67 i substituint els valors, es té que l’àrea de l’armadura que 

s’ha de disposar per absorbir els esforços als quals es troba sotmesa la secció és: 

275,603 mmAtot =  

Per tant, és necessari disposar 8 barres de diàmetre 10 distribuïdes a les quatre 
cares del pilar. 

Finalment, cal comprovar si, amb l’armadura disposada per càlcul, es compleix la 
quantia geomètrica mínima que s’especifica a l’apartat 42.3.5 de la Norma EHE-98. Aquesta 
quantia geomètrica mínima, per a seccions de pilars es defineix de la següent manera: 

cgs AA ⋅=
1000

4
,  (Eq.  1.68) 

On: 

gsA ,  (mm2) és l’àrea d’acer necessària per quantia geomètrica mínima en la secció 

del pilar 

cA és l’àrea de formigó de la secció del pilar ( cA =350000mm2) 

Finalment, substituint les dades a l’Eq. 1.68, l’àrea de l’armadura longitudinal 
necessària per complir la quantia geomètrica mínima del pilar és: 

2
, 1400mmA gs =  

Com que la quantia geomètrica mínima necessària és superior a l’armadura 
calculada per suportar els esforços del pilar, la secció es dimensiona per quantia geomètrica 
mínima. Així doncs, es disposen 8 barres longitudinals de diàmetre 16mm, distribuïdes 
uniformement a les quatre cares del pilar (8Ø16). 
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1.3.3.2. Armadura transversal 

Per l’armadura transversal dels suports, la normativa especifica una sèrie de 
condicions que s’han de complir a l’hora de seleccionar el diàmetre i la separació de 
l’estrebat a col·locar: 

 La separació entre els estreps ha de ser més petita que el costat del suport, o 30 
cm. Aquesta condició és per evitar el trencament per lliscament del formigó. 

 També cal verificar que aquesta separació sigui més petita que 15·Ø , essent Ø  
el diàmetre de la barra de l’armat longitudinal del pilar. D’aquesta manera, s’evita 
el vinclament de l’armadura longitudinal col·locada en el suport. 

 El diàmetre mínim de l’estrebat ha de ser la quarta part del diàmetre de la barra 
longitudinal del pilar, tenint en compte no pot ser menor a 6mm. 

 A la secció transversal del pilar, els estreps es disposaran per a subjectar una de 
cada dues barres longitudinals o barres que distin més de 15 centímetres amb les 
adjacents.  

Cal especificar que, segons criteris propis de l’empresa on s’ha realitzat el projecte, 
es recomana col·locar com a mínim barres d’estrabat de diàmetre 8. Això és degut a la 
dificultat actual de trobar partides per a obra de diàmetres inferiors. A part, s’ha seleccionat 
una separació mínima d’estrebat de 20cm, que és la recomanable en zones d’unió del pilar 
amb els forjats. Per evitar problemes de muntatge, es considera la mateixa separació en tota 
la longitud del suport. 

Per tant, es col·loca un estrebat de 4 branques de diàmetre 8mm cada 200cm en tota 
l’alçada del suport (1e4RØ8c/200mm).  

Finalment, en la Fig. 1.26, es pot observar l’aspecte final de l’armat, tant longitudinal, 
com tranversal, del pilar sotmès a estudi. 

 

Figura 1.26 Armadura de la secció del pilar 
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1.3.4. Comprovació de l’armat del pilar amb l’aplicació Pilars 

La comprovació de l’armat del pilar es realitza amb l’aplicació informàtica Pilars, 
desenvolupada en el despatx. Aquest programa arma automàticament seccions de formigó 
sotmeses a compressió simple, compressió composta o flexió esbiaixada, segons les 
sol·licitacions més desfavorables obtingudes d’avaluar totes les hipòtesis de càlcul. En la 
Fig.1.27 es mostra els resultats obtinguts de la comprovació amb aquesta aplicació. 

 

Figura 1.27 Resultats obtinguts del programa Pilars 

Com es pot comprovar, el càlcul amb el programa Pilars proporciona els mateixos 
resultats que les comprovacions manuals realitzades anteriorment. 

1.4. Sabata 

Les sabates de formigó armat és un tipus de fonamentació superficial que serveix per 
transmetre els esforços de l’edifici cap al terreny. La fonamentació per sabates es realitza 
quan la resistència del terreny és mitjana ó alta i, per tant, permet realitzar la fonamentació 
en aquesta cota. Aquesta es pot observar en la Fig. 1.28. 
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1.4.1. Dades de la sabata 

 

 

Figura 1.28 Sabata de formigó armat 

Els càlculs que es realitzen en els següents apartats, corresponen al dimensionat de 
la  fonamentació per sabata aïllada del pilar número 3. En aquest cas, es tenen les següents 
dades per calcular les dimensions de la sabata i la seva armadura: 

Secció del pilar a0xb0: 70x50 cm (en direcció x i y, respectivament) 

Esforços a la fonamentació: N=2350kN; Mx=26kN·m; My=45kN·m 

Tensió admissible del terreny: admt ,σ =360kN/m2 

Materials: formigó HA-25 i acer B 500S 

1.4.2. Dimensionament de la sabata 

Per realitzar el dimensionament de la sabata, inicialment, és necessari determinar la 
superfície en planta capaç de transmetre correctament els esforços al terreny. Un cop 
obtinguda, es realitza el dimensionament del cantell necessari per resistir aquests esforços. 

1.4.2.1. Dimensionament en planta 

Les dimensions en planta de la sabata han de ser les mínimes per garantir que, la 
tensió provocada per l’esforç axil transmès pel pilar no supera la tensió admissible del terreny 
on es fonamenta la sabata. Segons Serra (1995, capítol 3), s’ha de verificar la següent 
condició: 

admtcdg ba
N

,
1 σσ ≤
⋅

=   (Eq.  1.69) 
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On: 

cdgσ  (kN/m2) és la tensió al centre de gravetat de la superfície de suport de la sabata 

1N  és una aproximació empírica de l’axil tenint en compte el pes de la sabata. 

Aquest valor es pot aproximar mitjançant la següent equació: 

NN ⋅= 1,11  (Eq.  1.70) 

On: 

N és l’axil sense majorar que arriba a la fonamentació (N=2350kN) 

Substituint l’axil de la fonamentació a l’Eq. 1.70, s’obté que l’aproximació de l’axil 
tenint en compte el pes de la sabata és: 

kNN 25851 =  

a  (m) és la dimensió de la sabata en planta en la direcció x  

b  (m) és la dimensió de la sabata en planta en la direcció y  

admt ,σ  és la tensió admissible del terreny ( admt ,σ =360kN/m2) 

Fixant el valor del costat a de la sabata ( ma 0,3= ), de l’Eq. 1.69, es pot aïllar el 

costat b que queda per determinar: 

mb 4,2=  

Per tant, les dimensions finals en planta de la sabata són 3,0x2,4m. 

Com que, en aquest cas, la sabata està sotmesa a moments transmesos pel pilar en 
els dos sentits, s’han de realitzar les següents comprovacions: 

 Flexió composta sense traccions entre la sabata i el terreny 

 Tensió màxima de la sabata 

a) Flexió composta sense traccions entre la sabata i el terreny 

La comprovació de compliment de flexió composta sense traccions entre la sabata i 
el terreny garanteix que, tots els extrems de la sabata estan comprimits i, per tant, no 
es generen traccions contra el terreny que poden aixecar la sabata. 
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Per a que es compleixi aquesta condició, s’ha de garantir que l’axil N1 es troba aplicat 
dins el nucli central d’inèrcia de la sabata. Aquest nucli central està representat a la 
Fig. 1.29 amb una zona tramada. 

 

Figura 1.29 Nucli central d’inèrcia d’una sabata 

De la mateixa manera, el compliment de que l’axil estigui aplicat dins el nucli central 
de la sabata, es determina mitjançant la següent condició: 

1
66

≤
⋅

+
⋅

b
e

a
e yx  (Eq.  1.71) 

On: 

ye ,xe (m) són les excentricitats en les dues direccions, definides com: 

 
1N

M
e y

x =  (Eq.  1.72) 

1N
Me x

y =  (Eq.  1.73) 

On: 

Mx és el moment a la fonamentació en la direcció x (Mx=45kN·m) 

My és el moment a la fonamentació en la direcció y (My=26kN·m) 

N1 és l’axil tenint en compte el pes de la sabata (N1=2585kN) 

Substituint les dades corresponents a les Eq. 1.72 i 1.73, s’obté que les 
excentricitats degudes als moments en la sabata són les següents: 
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me

me

y

x
2

2

1002,1

1074,1
−

−

⋅=

⋅=
 

a  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció x (a=3,0m) 

b  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció y (b=2,4m) 

Finalment, substituint els valors a l’Eq. 1.71, es comprova que la condició de flexió 
composta sense traccions entre la sabata i el terreny es compleix: 

Compleix
b
e

a
e yx ⎯→⎯≤=

⋅
+

⋅ 106,0
66

 

Per tant, es conclou que l’esforç axil es troba dins el nucli central de la sabata i, per 
tant, és aplicable l’equació de flexió composta que es comprova a continuació. 

b) Comprovació tensió màxima de la sabata 

Una sabata sotmesa a flexió composta ha de garantir que no es superen les tensions 
màximes admissibles en els extrems. 

En els casos en que les càrregues aplicades a la sabata produeixen pressions no 
uniformes, com les especificades en la Fig. 1.30, es considera que la tensió 
admissible del terreny a les vores de la sabata augmenta un 25% el seu valor real. 

 

 

Figura 1.30 Tensions d’una sabata sotmesa a pressió composta 

Per tant, una sabata sotmesa a flexió composta ha de garantir la següent condició de 
tensió màxima en un dels extrems: 

admt
yx

b
e

a
e

ba
N

,
1

max 25,1
66

1 σσ ⋅≤⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
+

⋅
+⋅

⋅
=  (Eq.  1.74) 
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On: 

1N  és l’axil tenint en compte el pes de la sabata (N1=2585kN) 

a  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció x (a=3,0m) 

b  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció y (b=2,4m) 

xe és l’excentricitat en la direcció x (ex=1,74·10-2m) 

ye  és l’excentricitat en la direcció y (ey=1,02·10-2m) 

admt ,σ és la tensió admissible del terreny ( admt ,σ =360kN/m2) 

Com es pot comprovar, de l’Eq. 1.74 es conclou que la pressió màxima de la sabata 
no supera el límit de la pressió admissible en sabates sotmeses a flexió composta: 

Compleix
m
kN

m
kN

admt ⎯→⎯⋅=≤= ,22max 25,1450381 σσ  

1.4.2.2. Dimensionament del cantell 

Per dimensionar el cantell de la sabata cal considerar una pressió uniforme del 
terreny, prescindint del pes propi de la sabata. Aquest és un càlcul estructural, i per tant, 
només té en compte els esforços transmesos per la estructura cap a la sabata. 

Segons Montoya (2000, capítol 23), per evitar efectuar comprovacions del tallant a la 
sabata, es pren el següent cantell mínim: 

ν
σ

σ
⋅

+
⋅

=
370

1,1

t

td  (Eq.  1.75) 

On: 

tσ ( kN/m2) és la pressió uniforme del terreny sobre la sabata, definida com: 

ba
N d

t ⋅
=σ  (Eq.  1.76) 

On: 

Nd és l’axil de càlcul majorat transmès per l’estructura (Nd=3607kN) 
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a  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció x (a=3,0m) 

b  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció y (b=2,4m) 

Per tant, de l’Eq. 1.76, la pressió uniforme del terreny aplicada sobre la sabata és: 

2501
m
kN

t =σ  

ν  és el més gran dels dos vols de la sabata en cadascuna de les dues direccions de 
càlcul, definits en les següents equacions: 

( )
2

0aa
a

−
=ν  (Eq.  1.77) 

( )
2

0bb
b

−
=ν  (Eq.  1.78) 

On: 

ba νν ,  (m) són els vols de la sabata en les dues direccions 

a  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció x (a=3,0m) 

b  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció y (b=2,4m) 

0a  és la dimensió x del pilar (a0=0,7m) 

0b  és la dimensió y del pilar (b0=0,5m) 

Substituint els valors a les Eq. 1.77 i 1.78, es té que el màxim dels vols de la 
sabata és el següent: 

( ) m
m
m

ba
b

a 15,1,max
95,0
15,1

==⎯→⎯
⎭
⎬
⎫

=
=

ννν
ν
ν

 

Finalment, substituint tots els valors a l’Eq. 1,75, s’obté el cantell útil que s’ha de 
considerar per no realitzar comprovacions de tallant a la sabata: 

md 71,0=  
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Tenint en compte que el recobriment mínim necessari als fonaments és de 3,5 cm, es 
pren com a cantell de la sabata h =75 cm.  

Cal especificar que, pel cantell seleccionat, la sabata es pot considerar rígida, ja que 
es compleix la condició que el vol en les dues direccions és més petit que dues vegades el 
cantell ( h⋅< 2ν ). 

1.4.3. Armat de la sabata 

Per tal de calcular l’armat de la sabata, és necessari determinar si la sabata està 
sotmesa a càrrega centrada. Segons Montoya (2000, capítol 23), això és possible si les 
excentricitats relatives degudes a la càrrega axil N1 són més petites que 1/90. Aquestes es 
determinen de la següent manera: 

a
ex

x =η  (Eq.  1.79) 

b
ey

y =η  (Eq.  1.80) 

On: 

a  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció x (a=3,0m) 

b  és la dimensió de la sabata en planta en la direcció y (b=2,4m) 

xe és l’excentricitat en la direcció x (ex=1,74cm) 

ye  és l’excentricitat en la direcció y (ey=1,02cm) 

Substituint aquests valors a les Eq. 1.79 i 1.80, s’observa que les excentricitats 
relatives en les dues direccions són les següents: 

centradaCàrrega
x

x ⎯→⎯<
⎭
⎬
⎫

=
=

90
1

0043,0
0058,0

η
η

 

Aquest resultat determina que la sabata es troba sotmesa a càrrega centrada, 
simplificant els càlculs de l’armadura necessària. 

En el cas de sabates rígides, el dimensionat de l’armadura es realitza per models de 
bieles i tirants, com es mostra a la Fig. 1.31. 
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Figura 1.31 Model de bieles i tirants per una sabata rígida amb càrrega centrada 

Segons Montoya (2000, capítol 23), la tracció que ha d’absorbir l’armadura paral·lela 
al costat a de la sabata, es defineix com: 

( )08,6
aa

d
NT d

ad −⋅
⋅

=  (Eq.  1.81) 

On: 

adT  (kN) és la tracció que ha de resistir l’armadura paral·lela al costat a 

Nd és l’axil de càlcul majorat transmès per l’estructura (Nd=3607kN) 

a  és la dimensió x de la sabata en planta (a=3,0m) 

0a  és la dimensió x del pilar (a0=0,70m) 

Llavors, substituint els valors corresponents a l’Eq. 1.81, la tracció que ha de resistir 
l’armadura paral·lela al costat a és: 

kNT
ad 3,1706=  

L’armadura necessària per absorbir una tracció qualsevol, es defineix mitjançant la 
següent equació: 

ydsd fAT ⋅=  (Eq.  1.82) 
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On: 

dT  (kN) és la tracció que ha de suporta l’armadura 

sA  (mm2) és l’àrea d’acer necessària per absorbir la tracció 

ydf  és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures que, per un acer B 500 S, 

pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

Llavors, segons l’Eq. 1.82, l’àrea d’acer necessària per l’armadura paral·lela al costat 

a, tenint en compte la tracció 
adT , és la següent: 

23925mmA
as =  

Per tant, l’armadura que s’ha de disposar és una barra de diàmetre 20 cada 15cm 
(1Ø20c/15cm), en un ample total de 2,4 m.  

Anàlogament, per realitzar el càlcul de l’armadura paral·lela al costat b, es defineix la 
tracció que ha d’absorbir: 

( )08,6
bb

d
N

T d
bd −⋅

⋅
=  (Eq.  1.83) 

On: 

bdT  (kN) és la tracció que ha de resistir l’armadura paral·lela al costat b 

Nd és l’axil de càlcul majorat transmès per l’estructura (Nd=3607kN) 

b  és la dimensió y de la sabata en planta (b=2,4m) 

0b  és la dimensió y del pilar (b0=0,50m) 

Per tant, amb aquestes dades substituïdes a l’Eq. 1.83, la tracció que ha de resistir 
l’armadura en aquest cas, és: 

kNT
bd 6,1409=  

Finalment, segons l’Eq. 1.82, l’àrea d’acer necessària per l’armadura paral·lela al 

costat b, tenint en compte la tracció 
bdT , és la següent: 
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2323 mm5A
bs =  

Per tant, l’armadura que s’ha de disposar en aquest sentit és una barra de diàmetre 
20 cada 20 cm (1Ø20c/20cm), en un ample total de 3,0m. 

Per criteris propis de l’empresa on s’ha realitzat el projecte, s’unifica l’armat en els 
dos sentits col·locant-ne el més restrictiu dels dos, que és 1Ø20c/15cm . Aquesta mesura es 
pren degut a les experiències negatives donades per l’equivocació de col·locació de la 
ferralla a obra. 

Finalment cal comprovar que es compleix la quantia geomètrica mínima exigida per 
l’apartat 42.3.5 de la Norma EHE-98, que en aquest cas es defineix com: 

dbA gs ⋅⋅=
1000

8,1
,  (Eq. 1.84) 

On: 

gsA ,  (mm2) és l’àrea d’acer necessària per a complir la quantia geomètrica 

b  és la base de la secció considerada (b =3000mm) 

d  és el cantell útil de la sabata (d=715mm) 

Llavors, segons l’Eq. 1.84, l’àrea d’acer necessària per quantia mínima és la següent: 

2
, 3861mmA gs =  

Com es pot comprovar, l’àrea d’acer necessària per complir el requeriment de 
quantia geomètrica mínima és inferior a la que es té disposada a la secció, per tant, es 
compleix la quantia amb l’armadura calculada. 

Per últim, cal especificar que en càlculs de dimensionat de sabates rígides no són 
necessàries les comprovacions per esforç tallant o punxonament. 

1.5. Pilar apantallat 

Un pilar es considera apantallat quan un dels seus costats és dues vegades major 
que l’altre. Aquest és el cas dels pilars 2 i 12, que van des de la fonamentació (FON) fins a la 
coberta (COB) i presenten unes dimensions de 175x40cm, tal i com s’observa en la Fig. 
1.32. 
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Figura 1.32 Pilars apantallats de l’edifici 

Aquests pilars s’han dimensionat per tal de minimitzar les deformacions que ocasiona 
el voladís, travant així l’edifici en aquesta direcció. Estan units per una jàssera de formigó 
armat que enrigideix el conjunt i els fa treballar de forma similar. 

Degut a que aquests pilars presenten unes dimensions significatives, en el model de 
càlcul s’han hagut de modelitzar amb elements finits superficials, per tal de poder observar el 
seu comportament real. En la Fig. 1.33 s’observa la modelització d’aquests en el programa 
Risa 3D. 

 

Figura 1.33 Modelització dels pilars apantallats 
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Amb aquest tipus de modelització, no és trivial extreure els esforços a què està 
sotmès l’element. Per això és necessari realitzar un estudi acurat de com s’obtenen aquests 
esforços. Aquest es realitza per al pilar apantallat 2. 

1.5.1. Obtenció d’esforços del pilar apantallat 

Abans d’iniciar el càlcul dels esforços, és necessari definir els eixos locals del pilar 
apantallat. Aquests es poden visualitzar en la Fig. 1.34. 

 

Figura 1.34 Eixos locals dels pilars apantallats 

En el model de càlcul és senzill extreure els esforços del moment flector en la 
direcció x, sent el seu valor, en la secció més desfavorable, igual a 104,5 kN·m 

En canvi, no és així pel moment en la direcció y i per l’esforç normal. Per tant, és 
necessari realitzar un estudi tensional de la secció més desfavorable. En les Fig. 1.35, 
s’observa una visió general de les tensions en els eixos x i z a què està sotmès l’element. 

 

Figura 1.35 Tensions del pilar apantallat en els eixos x i z, respectivament 
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Analitzant les imatges de la Fig. 1.35, en quant a les tensions en l’eix x s’observa que 
hi ha dues zones amb tensions fortament diferenciades: una cap a la zona intermèdia, 
sotmesa a compressió, i l’altre a l’extrem superior, sotmesa a tracció. Aquests punts 
coincideixen amb les unions del pilar apantallat amb els cordons superior i inferior de 
l’encavallada que aguanta el voladís de l’edifici. 

En canvi, per a les tensions en l’eix z s’observa que hi ha seccions del pilar apantallat 
sotmeses a traccions i compressions alhora. Això indica que el comportament d’aquest 
element és assimilable al d’una jàssera de gran cantell, degut a que la deformació del voladís 
és capaç de generar traccions en la cara oposada del pilar apantallat. 

El càlcul de l’armat del pilar apantallat es duu a terme per a la secció més 
desfavorable. Aquesta és la que està sotmesa a unes traccions més significatives, tal i com 
es mostra en la distribució tensional en l’eix z visualitzada en la Fig. 1.36. 

 

Figura 1.36 Distribució tensional en l’eix z de la secció més desfavorable 

A partir d’aquesta distribució tensional, s’extreuen els esforços a què està sotmesa la 
secció considerada, tal i com es mostra en la Fig. 1.37. 

 

Figura 1.37 Esforços de la secció més desfavorable 
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Finalment, l’esforç axil del pilar apantallat, s’obté mitjançant les reaccions de 
l’element en el peu. Sota aquesta consideració, l’esforç normal a compressió és igual a 
5830kN. 

1.5.2. Armat del pilar apantallat 

La metodologia utilitzada per armar el pilar apantallat ha estat disposar congrenys de 
40x40cm en les vores de l’element, pel tal que absorbeixin les traccions existents, i un armat 
central, que resisteixi l’esforç normal a compressió i el moment en la direcció x. La distribució 
de l’armat es pot observa en la Fig. 1.38. 

 

Figura 1.38 Disposició de l’armat en secció 

1.5.2.1. Armat dels congrenys 

Els congrenys han estat ideats per tal que suportin les traccions que apareixen en les 
vores de l’element. Tal i com es mostra en la Fig. 1.37, la tracció màxima en el pilar 
apantallat és de 241kN. Per tant, menyspreant la contribució del formigó a tracció, l’àrea 
d’acer necessària per a complir la comprovació tensional és la següent: 

yd

d
s f

NA =  (Eq. 1.85) 

On: 

sA (mm2) és l’àrea d’acer necessària 

dN  és l’esforç normal a tracció ( dN =241kN) 

ydf  és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures que, per un acer B 500 S, 

pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

Llavors, de l’Eq. 1.85, l’àrea d’acer necessària per resistir les traccions és la següent: 

2554mmAs =  
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Pel simple fet que una de les parts de la secció estigui traccionada, és necessari que 
es compleixi la condició de quantia mecànica de l’armadura sotmesa a tracció. Aquesta 
s’obté de la següent manera: 

yd

cd
s f

fhbA ⋅⋅⋅= 04,0  (Eq. 1.86) 

On: 

sA  (mm2) és l’àrea d’acer necessària en la cara traccionada del pilar apantallat 

b  és la base de la secció (b =1750mm) 

h  és l’alçada de la secció ( h =400mm) 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor   
16,66 N/mm2 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78 N/mm2 

Així doncs, segons l’Eq. 1.86, l’àrea d’acer necessària per quantia mecànica és la 
següent: 

21075mmAs =  

Per tant, es comprova que l’armat disposat per resistir l’esforç normal a tracció ha de 
complir la quantia mecànica obtinguda. Aquest armat es reparteix amb 10 rodons del 
diàmetre 12 (10Ø12) al voltant del congreny. 

1.5.2.2. Armat de la zona central 

L’armat de la zona central s’ha obtingut mitjançant el programa de càlcul de seccions 
sotmeses a compressió composta Pilars. En aquest, s’han introduït el moment flector en la 
direcció x i l’esforç normal. 

L’àrea d’acer resultant per a complir les comprovacions tensionals és la següent: 

22360mmAs =  

Així doncs, l’armadura necessària per complir les comprovacions tensionals de 
compressió composta és disposar un rodó de diàmetre 16mm cada 150mm (1Ø16c/150mm). 
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Finalment, és necessari comprovar que l’acer de l’armat del congreny i de la zona 
central compleixin la condició de quantia mínima geomètrica per a pilars, de la següent 
manera: 

gsczscs AAA ,.,, ≥+  (Eq. 1.87) 

On: 

csA ,  és l’àrea d’acer dels congrenys ( csA , = 2260mm2) 

czsA ., és l’àrea d’acer de la zona central ( czsA ., = 2814mm2) 

gsA ,  (mm2) és l’àrea d’acer deguda a la quantia mínima geomètrica per a pilars. 

Aquesta s’especifica a l’apartat 42.3.5 de la Norma EHE-98 i es defineix de la 
següent manera: 

hbA gs ⋅⋅=
1000

4
,  (Eq.  1.88) 

On: 

b  és la base de la secció (b =1750mm) 

h  és l’alçada de la secció ( h =400mm) 

Finalment, substituint les dades a l’Eq. 1.88, l’àrea de l’armadura longitudinal 
necessària per complir la quantia geomètrica mínima del pilar és: 

2
, 2800mmA gs =  

Llavors, de l’Eq. 1.87, es comprova que es compleix la condició requerida: 

CompleixmmAmmAA gsczscs ⎯→⎯=≥=+ 2
,

2
.,, 28005074  

1.5.2.3. Armadura tranversal 

Per al càlcul de l’armadura tranversal, és necessari diferenciar entre la disposada en 
els congrenys i la de la zona central. 

L’armadura tranversal disposada en els congrenys, compleix les mateixes condicions 
que les exposades en l’apartat 1.3.3.2 del present document. Per tant, es col·loca un estrebat 
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de 4 branques de diàmetre 8mm cada 200cm en tota l’alçada del pilar apantallat 
(1e4RØ8c/200mm). 

En canvi, pel que fa a l’armat transversal de la zona central, aquest es disposa de 
forma que compleixi la quantia mínima geomètrica de l’armat horitzontal d’un mur. Aquesta, 
segons l’apartat 42.3.5 de la Norma EHE-98, es defineix de la següent manera: 

hbA gs ⋅⋅⋅=
1000

6,15,0,  (Eq. 1.89) 

On: 

gsA ,  (mm2) és l’àrea d’acer necessària en cadascuna de les cares del pilar apantallat 

b  (mm) és la base de la secció considerada 

h  (mm) és el cantell del pilar apantallat ( h =400mm) 

Llavors, segons l’Eq. 1.89, per una base de la secció considerada d’1 m, l’àrea d’acer 
necessària per quantia mínima geomètrica és la següent: 

2
, 320mmA gs =  

Considerant una distància entre armadures de 200mm, es té que s’ha de disposar 
una armadura d’un rodó de diàmetre 12mm cada 200mm (1Ø12c/200mm) en ambdues 
cares. 

Finalment, per evitar desplaçaments interns, tant de l’armadura longitudinal, com de 
l’armadura transversal, és necessari disposar d’unes grapes que cusin l’armat en la zona 
central. Aquestes grapes es col·loquen unint el rodons longitudinals d’ambdues cares. 
Aquestes es defineixen com una branca de diàmetre 8mm cada 200mm (1bØ8c/200mm). 

L’aspecte general de l’armat del pilar apantallat es pot observar en la Fig. 1.39. 

 

Figura 1.39 Armat de la secció del pilar apantallat 
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1.6. Mur de contenció 

Els murs de contenció són elements dissenyats bàsicament per aguantar l’empenta 
de terres en edificis amb zones sota rasant. En el present projecte hi ha dos tipologies de 
murs diferents: murs en mènsula, que aguanten les terres treballant a voladís, i murs travats 
pel forjat amb continuació de l’edifici, que treballen a flexió composta.  

El mur desenvolupat en el present apartat és un mur amb mènsula amb sabata 
correguda, concretament, el mur tipus 4 amb l’alçada de terres més desfavorable.  

El procés constructiu del mur s’inicia realitzant un talús del terreny existent a 45º des 
de la cota superior de la sabata. Llavors, un cop executat, es necessari col·locar el sistema 
de drenatge, consistent en la impermeabilització de l’extradós i un tub de recollida de l’aigua. 
Finalment, es reomple el talús amb un reblert de terres seleccionades. 

1.6.1. Dimensionament del mur 

El mur de formigó sotmès a estudi, conté, en la part més desfavorable, una alçada de 
terres de 2,95m. Les seves magnituds més representatives es poden observar en la 
Fig.1.40. 

 

Figura 1.40 Magnituds representatives del mur 

Aquestes magnituds es defineixen de la següent manera: 

h és l’alçada del mur, que coincideix amb l’alçada de terres a contenir ( h =2,95m) 

sh  és l’alçada de la sabata. Inicialment, aquest valor es considera 0,80m 
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se (m) és l’amplada de la sabata 

Me  és l’amplada del mur ( Me =0,30m) 

Te  és l’amplada del taló necessària per recolzar el tub de drenatge ( Te =0,30m) 

Per dimensionar els murs de contenció en mènsula és necessari que aquests 
compleixin dues condicions: càlcul a bolcada i càlcul a lliscament. 

Per criteris del despatx, en cap cas s’admet un dimensionament en què el vol de la 
sabata del mur sigui major a l’alçada d’aquest. 

a) Càlcul a bolcada 

Per realitzar el càlcul del mur a bolcada, inicialment cal definir les empentes del 
terreny, tan l’activa, com la passiva, i la sobrecàrrega d’us d’aquest, tal i com 
s’observa en la Fig. 1.41. 

 

Figura 1.41 Empentes del terreny i sobrecàrrega d’us 

Segons Serra (1995, capítol 7), la llei de Coulomb defineix que l’empenta de les 
terres contingudes es pot calcular de la següent manera: 

areblertT kshq ⋅⋅⋅= γ  (Eq. 1.90) 

On: 

Tq  (kN/m) és la màxima tensió de la distribució de tensions produïdes per l’empenta 

activa del terreny 
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reblertγ  és la densitat del terreny del reblert ( reblertγ =18kN/m3) 

h  és l’alçada del mur ( h =2,95m) 

s  és l’ample tributari considerat ( s =1m) 

ak  és el coeficient d’empenta activa horitzontal. Aquest es determina mitjançant la 

Taula 1.4. 

 

Taula 1.4 Valors de ka 

Amb un angle de 0º del talús del terreny al cap del mur i del mur respecte la vertical, 
per un terreny amb un angle de fregament propi proper als 30º, és té que el coeficient 

ak  és igual a 0,333. 

Llavors, substituint els resultats a l’Eq. 1.90, és té que la màxima tensió de la 
distribució de tensions produïdes per l’empenta activa del terreny és la següent: 

mkNqT /68,17=  

Per altra banda, segons la llei de Rankine, les empentes passives del terreny es 
defineixen de la següent manera: 
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psAcapaTP kshq ⋅⋅⋅= γ  (Eq. 1.91) 

On: 

TPq  (kN/m) és la màxima tensió de la distribució de tensions produïdes per l’empenta 

passiva del terreny 

Acapaγ  és la densitat del terreny de la capa A ( reblertγ =22kN/m3) 

sh  és l’alçada de la sabata ( sh =0,80m) 

s  és l’ample tributari considerat ( s =1m) 

pk  és el coeficient d’empenta passiva horitzontal. Aquest es determina mitjançant la 

Taula 1.5. 

 

Taula 1.5 Valors de kp 

Amb un angle de 0º del talús del terreny al cap del mur i del mur respecte la vertical, 
per un terreny amb un angle de fregament propi proper als 27º, és té que el coeficient 

pk  és igual a 2,60. 
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Llavors, substituint els resultats a l’Eq. 1.91, és té que la màxima tensió de la 
distribució de tensions produïdes per l’empenta passiva del terreny és la següent: 

mkNqTP /76,45=  

I finalment, es defineix la empenta deguda a la sobrecàrrega d’ús del terreny de la 
següent manera: 

aUS ksQq ⋅⋅=  (Eq. 1.92) 

On: 

USq  (kN/m) és valor de la tensió produïda per la sobrecàrrega d’ús del terreny 

Q  és la sobrecàrrega d’ús del terreny. Aquesta, per un trànsit considerat lleuger, 

pren per valor 4kN/m2 

s  és l’ample tributari considerat ( s =1m) 

ak  és el coeficient d’empenta activa horitzontal ( ak =0,333) 

Llavors, segons l’Eq. 1.92, és té que el valor de la tensió produïda per la 
sobrecàrrega d’ús del terreny és el següent: 

mkNqUS /33,1=  

A partir d’aquestes tensions, es poden determinar les forces horitzontals que actuen 
sobre el mur, tal i com mostra la Fig. 1.42. 

 

Figura 1.42 Forces horitzontals que actuen sobre el mur 

La definició d’aquestes forces es realitza a continuació: 
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 TR  (kN) és la força horitzontal resultant de la empenta activa de les terres. 

Aquesta es determina de la següent manera: 

2
hq

R T
T

⋅
=  (Eq.  1.93) 

On: 

Tq  és la màxima tensió de la distribució de tensions produïdes per l’empenta 

activa del terreny ( Tq =17,68kN/m) 

h  és l’alçada del mur ( h =2,95m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.93, la força horitzontal resultant de la empenta 
activa de les terres és la següent: 

kNRT 08,26=  

 Th  (m) és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la empenta 

activa de les terres. Aquesta es determina de la següent manera: 

3
hhT =  (Eq.  1.94) 

On: 

h  és l’alçada del mur ( h =2,95m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.94, l’alçada d’aplicació de la força horitzontal 
resultant de la empenta activa de les terres és la següent: 

mhT 983,0=  

 TPR  (kN) és la força horitzontal resultant de la empenta passiva de les terres. 

Aquesta es determina de la següent manera: 

2
sTP

TP
hq

R
⋅

=  (Eq.  1.95) 
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On: 

TPq  és la màxima tensió de la distribució de tensions produïdes per l’empenta 

passiva del terreny ( Tq =45,76kN/m) 

sh  és l’alçada de la sabata ( sh =0,80m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.95, la força horitzontal resultant de la empenta 
passiva de les terres és la següent: 

kNRTP 31,18=  

 TPh  (m) és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la empenta 

passiva de les terres. Aquesta es determina de la següent manera: 

3
s

TP
h

h =  (Eq.  1.96) 

On: 

sh  és l’alçada de la sabata ( sh =0,80m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.96, l’alçada d’aplicació de la força horitzontal 
resultant de la empenta passiva de les terres és la següent: 

mhTP 267,0=  

 USR  (kN) és la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del terreny. 

Aquesta es determina de la següent manera: 

hqR USUS ⋅=  (Eq.  1.97) 

On: 

USq  és valor de la tensió produïda per la sobrecàrrega d’ús del terreny 

( Tq =1,33kN/m) 

h  és l’alçada del mur ( h =2,95m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.97, la força horitzontal resultant de la 
sobrecàrrega d’us del terreny és la següent: 
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kNRUS 92,3=  

 USh  (m) és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega 

d’us del terreny. Aquesta es determina de la següent manera: 

2
hhUS =  (Eq.  1.98) 

On: 

h  és l’alçada del mur ( h =2,95m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.98, l’alçada d’aplicació de la força horitzontal 
resultant de la sobrecàrrega d’us del terreny és la següent: 

mhUS 475,1=  

I finalment, abans d’aplicar la condició de bolcada per dimensionar el mur de 
contenció, és necessari definir les forces verticals que hi actuen. Aquestes es poden 
observar en la Fig. 1.43. 

 

Figura 1.43 Forces verticals que actuen sobre el mur 

La definició d’aquestes forces es realitza a continuació: 

 MN  (kN) és la força vertical resultant del pes propi del mur. Aquesta es 

determina de la següent manera: 

MformigóM eshN ⋅⋅⋅= γ  (Eq.  1.99) 
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On: 

formigóγ  és la densitat del formigó armat ( formigóγ =25kN/m3) 

h  és l’alçada del mur ( h =2,95m) 

s  és l’ample tributari considerat ( s =1m) 

Me  és l’ample del mur ( Me =0,30m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.99, la força vertical resultant del pes propi del 
mur és la següent: 

kNN M 13,22=  

 TN  (kN) és la força vertical resultant del pes del terreny sobre el taló. Aquesta es 

determina de la següent manera: 

TreblertT eshN ⋅⋅⋅= γ  (Eq.  1.100) 

On: 

reblertγ  és la densitat del terreny del reblert ( reblertγ =18kN/m3) 

h  és l’alçada del mur ( h =2,95m) 

s  és l’ample tributari considerat ( s =1m) 

Te  és l’ample del taló ( Te =0,30m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.100, la força vertical resultant del pes del 
terreny sobre el taló és la següent: 

kNNT 93,15=  

 SN  (kN) és la força vertical resultant del pes propi de la sabata. Aquesta es 

determina de la següent manera: 

ssformigós eshN ⋅⋅⋅= γ  (Eq.  1.101) 
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On: 

formigóγ  és la densitat del formigó armat ( formigóγ =25kN/m3) 

sh  és l’alçada de la sabata ( sh =0,80m) 

s  és l’ample tributari considerat ( s =1m) 

se  (m) és l’ample de la sabata 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.101, la força vertical resultant del pes propi de 
la sabata és la següent: 

kNeN ss ⋅= 20  

Amb totes les dades definides, ja es pot aplicar la condició de bolcada del mur. 
Aquesta determina l’equilibri de moments de la següent manera: 

∑∑ ⋅≥ EAEP MM 8,1  (Eq. 1.102) 

On: 

∑ EPM (kN·m) és el sumatori de moments de les empentes passives 

∑ EAM  (kN·m) és el sumatori de moments de les empentes actives 

El moments considerats representen l’aplicació de les forces definides respecte el 
punt A, tal i com s’observa en la Fig. 1.44. 

 

Figura 1.44 Forces que intervenen en l’equilibri de moments 
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Així doncs, el sumatori de moments de les empentes actives es defineix de la 
següent manera: 

∑ +⋅++⋅= )()( sUSUSsTTEA hhRhhRM  (Eq. 1.103) 

On: 

TR  és la força horitzontal resultant de la empenta activa de les terres ( TR =26,08kN) 

Th  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la empenta activa de les 

terres ( Th =0,983m) 

USR  és la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del terreny ( USR =3,92kN) 

USh  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del 

terreny ( USh =1,475m) 

sh  és l’alçada de la sabata ( sh =0,80m) 

Llavors, de l’Eq. 1.103, es té que el sumatori de moments de les empentes actives és 
el següent: 

∑ ⋅= mkNM EA 42,55  

En canvi, el sumatori de moments de les empentes passives es determina com: 

 TPTP
s

S
M

TsM
T

sTEP hR
e

N
e

eeN
e

eNM ⋅+⋅+−−⋅+−⋅=∑ )
2

()
2

()
2

(  (Eq. 1.104) 

On: 

TN  és la força vertical resultant del pes del terreny sobre el taló ( TN =15,93kN) 

se  (m) és l’ample de la sabata 

Te  és l’ample del taló ( Te =0,30m) 

MN  és la força vertical resultant del pes propi del mur ( MN =22,125kN) 

Me  és l’ample del mur ( Me =0,30m) 
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SN  és la força vertical resultant del pes propi de la sabata ( SN =20· se kN) 

TPR  és la força horitzontal resultant de la empenta passiva de les terres 

( TPR =18,31kN) 

TPh  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la empenta passiva de 

les terres ( TPh =0,267m) 

Llavors, aïllant se  de l’Eq. 1.104, i substituint les dades en l’Eq. 1.102, s’obté l’ample 

necessari de la sabata per complir la condició de bolcada: 

mmes 90,188,1 ≈=  

b) Càlcul a lliscament 

La condició d’estabilitat que proposa el càlcul a lliscament és la següent: 

∑∑ ⋅≥ EAEP FF 5,1  (Eq. 1.105) 

On: 

∑ EPF (kN) és el sumatori de les forces de les empentes passives, que es determina 

de la següent manera: 

TPSMTEP RtgNNNF +⋅++=∑ )
3
2()( ϕ  (Eq.  1.106) 

On: 

TN  és la força vertical resultant del pes del terreny sobre el taló ( TN =15,93kN) 

MN  és la força vertical resultant del pes propi del mur ( MN =22,125kN) 

SN  és la força vertical resultant del pes propi de la sabata ( SN =20· se kN) 

ϕ  és l’angle de fregament intern de la capa A (ϕ =27º) 

TPR  és la força horitzontal resultant de la empenta passiva de les terres 

( TPR =18,31kN) 



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Càlculs i dimensionaments dels elements estructurals  Pàg. 93 

 

∑ EAF (kN) és el sumatori de les forces de les empentes actives, que es determina 

de la següent manera: 

USTEA RRF +=∑  (Eq.  1.107) 

On: 

TR  és la força horitzontal resultant de la empenta activa de les terres 

( TR =26,08kN) 

USR  és la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del terreny 

( USR =3,92kN) 

Llavors, substituint aquests valors en l’Eq. 1.107, es té que el sumatori de les 
forces de les empentes actives és el següent: 

kNFEA 30=∑  

Finalment, aïllant se  de l’Eq. 1.106, i substituint les dades en l’Eq. 1.105, s’obté 

l’ample necessari de la sabata per complir la condició de lliscament: 

mes 20,2=  

Per tant, l’ample definitiu de la sabata és de 2,20m, ja que, aquest és més 
desfavorable en el càlcul del mur a lliscament que en el càlcul a bolcada. A part, també es 
compleix la norma que especifica que el vol de la sabata no pot ser major que l’alçada total 
del mur. 

1.6.2. Comprovació de les deformacions del mur 

Una vegada dimensionat el mur, és necessari comprovar que compleix les 
condicions de deformació. Per a un mur en voladís, la fletxa admissible ha de complir la 
següent igualtat: 

500
hfadm =  (Eq. 1.108) 

On: 

admf  (mm) és la fletxa activa admissible 
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h  és l’alçada del mur ( h =2950mm) 

Llavors, la fletxa activa admissible, segons l’Eq. 1.108, és de: 

mmfadm 90,5=  

La condició necessària per a que el forjat compleixi els criteris deformacionals 
requerits és la següent: 

ff adm ≥  (Eq. 1.109) 

On: 

admf  és la fletxa activa admissible ( admf =5,90mm) 

f (mm) és la fletxa horitzontal del mur 

Per obtenir la fletxa del mur, calculada amb la hipòtesi d’estat límit de servei, 
s’estudia les deformacions horitzontals en el cap, mostrades en la Fig. 1.45. 

 

Figura 1.45 Deformacions del mur 

Comprovant les deformacions en el model, s’obté que la fletxa horitzontal del mur és 
de 5,45mm, cosa que, segons el requeriment necessari expressat en l’Eq. 1.109, demostra 
que el mur compleix els requeriments deformacionals. 

Compleixmmfmmf actadm ⎯→⎯=≥= 45,590,5  
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1.6.3. Càlcul de l’armat 

Un cop realitzat el dimensionament del mur i comprovat que compleix els criteris 
deformacionals, cal calcular l’armadura necessària per absorbir els esforços a que està 
sotmès. Per tal de realitzar-ho, es separen el càlcul de l’armat corresponent al mur i l’armat 
corresponent a la sabata. 

1.6.3.1. Armat del mur 

Per determinar l’armadura del mur, es diferencia entre l’armadura vertical i 
l’horitzontal. Les consideracions per a cada tipologia es realitzen a continuació. 

a) Armadura vertical 

El dimensionament de l’armadura vertical del mur, es realitza tenint en compte el 
moment flector en el punt B de la Fig. 1.46. Aquest, el produeixen les forces horitzontals a 
què està sotmès el mur. 

 

Figura 1.46 Forces horitzontals que provoquen moment flector en el punt B 

Llavors, segons les consideracions de la Fig. 1.46, el moment flector en el punt B és: 

TTUSUSB hRhRM ⋅+⋅=  (Eq. 1.110) 

On: 

BM (kN·m) és el moment flector en el punt B que generen les forces horitzontals 

incidents en el mur 

USR  és la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del terreny 

( USR =3,92kN) 
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USh  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del 

terreny ( USh =1,475m) 

TR  és la força horitzontal resultant de la empenta activa de les terres ( TR =26,08kN) 

Th  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la empenta activa de les 

terres ( Th =0,983m) 

Substituint les dades corresponents a l’Eq. 1.110, s’obté que el moment per calcular 
l’armadura vertical del mur és: 

mkNM B ⋅= 42,31  

Com que la secció del mur es troba sotmesa a flexió simple, segons l’annex 8 de la 
Norma EHE-98, la primera comprovació a realitzar és determinar la necessitat d’armadura de 
compressió mitjançant la següent condició: 

dUM dB ⋅⋅≤ 0375,0  (Eq. 1.111) 

On: 

dBM  (kN·m) és el moment flector de càlcul de la secció, que es determina mitjançant 

la següent equació: 

BdB MM ⋅= γ  (Eq. 1.112) 

On: 

γ  és el coeficient de majoració d’accions (γ =1,6) 

BM  és el moment flector en el punt B ( BM =31,42kN·m) 

Per tant, segons l’Eq. 1.12, el valor del moment de la secció és: 

mkNM dB ·27,50=  

0U  és una variable necessària per al càlcul. El seu valor s’obté de la següent 

manera: 

dbfU cd ⋅⋅⋅= 85,00  (Eq. 1.113) 
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On: 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per 
valor 16,66·10-3 kN/mm2 

b  és l’ample tributari considerat (b =1000mm) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =265mm) 

Per tant, segons l’Eq. 1.113, el valor d’aquesta variable és el següent: 

kNU 17,37540 =  

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,265m) 

De l’Eq. 1.111, es comprova que la secció no necessita armadura de compressió per 
flexió: 

CompleixdUmkNmkNM dB ⎯→⎯⋅⋅=⋅≤⋅= 0375,007,37327,50  

Llavors, la capacitat mecànica necessària que ha de tenir l’armadura de tracció per a 
complir les comprovacions tensionals, es determina de la següent manera: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

−−⋅=
dU

M
UU dB

s
0

01
2

11  (Eq. 1.114) 

On: 

1sU  és la capacitat mecànica de l’armadura vertical del mur a tracció 

0U  és una variable necessària per al càlcul ( 0U =3754,17kN) 

dBM  és el moment flector de càlcul de la secció ( dBM =50,27kN·m) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,265m) 

Així doncs, la capacitat mecànica de l’armadura vertical del mur a tracció, sotmesa a 
flexió simple, segons l’Eq. 1.114 és la següent: 

kNU s 75,1941 =  
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L’àrea d’acer corresponent a aquesta capacitat mecànica es calcula de la següent 
manera: 

yd

s
s f

U
A 1

1 =  (Eq. 1.115) 

On: 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.115, l’àrea d’acer necessària per l’armadura 
vertical traccionada del mur, és la següent: 

2
1 93,447 mmAs =  

Per tant, considerant una distància entre armadures de 200mm, l’armadura vertical a 
la cara traccionada, que s’ha de disposar, és un rodó de diàmetre 12mm cada 200mm 
(1Ø12c/200mm). 

Un cop s’ha obtingut l’armadura necessària per absorbir l’esforç degut al moment en 
el punt B, es necessari comprovar les condicions de quantia mecànica de l’armadura 
traccionada i de quantia mínima geomètrica que ha de complir l’armadura. 

La quantia mecànica requerida a l’armadura traccionada es determina segons 
l’apartat 42.3.2 de la Norma EHE-98. Per a una secció rectangular sotmesa a flexió simple, 
l’àrea d’acer necessària és la següent: 

yd

cd
ms f

fhbA ⋅⋅⋅= 04,0,  (Eq. 1.116) 

On: 

msA ,1  (mm2) és l’àrea d’acer necessària en la cara traccionada per a complir la 

quantia mecànica 

b  és l’ample tributari considerat (b =1000mm) 

h  és el cantell o gruix del mur ( h =300mm) 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor   
16,66 N/mm2 



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Càlculs i dimensionaments dels elements estructurals  Pàg. 99 

 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78 N/mm2 

Així doncs, segons l’Eq. 1.116, l’àrea d’acer necessària a l’armadura traccionada, per 
quantia mecànica és la següent: 

2
,1 460mmA ms =  

Pel que fa a la quantia mínima geomètrica de l’armadura vertical, es determina 
segons l’apartat 42.3.5 de la Norma EHE-98. Aquest apartat exposa que, per a un mur amb 
un armat del tipus B 500 S, l’àrea d’acer necessària en la cara traccionada és la següent: 

hbA gs ⋅⋅=
1000

9,0
,1  (Eq. 1.117) 

On: 

gsA ,1  (mm2) és l’àrea d’acer necessària, per l’armadura vertical en la cara traccionada 

del mur, que compleix la quantia geomètrica 

b  és l’ample tributari considerat (b =1000mm) 

h  és el cantell o gruix del mur ( h =300mm) 

Llavors, segons l’Eq. 1.117, l’àrea d’acer necessària en la cara de tracció de 
l’armadura vertical, per quantia mínima geomètrica, és la següent: 

2
,1 270mmA gs =  

D’aquesta manera, es comprova que per armar a tracció l’armadura vertical del mur 
de formigó, l’àrea d’acer determinant és la que resulta del càlcul a flexió de la secció. Per tant 
es disposa un rodó de diàmetre 12mm cada 200mm (1Ø12c/200mm). 

En canvi, per l’armadura vertical comprimida de la secció del mur, es disposa la 
deguda a quantia geomètrica mínima, que es determina segons l’apartat 42.3.5 de la Norma 
EHE-98. 

gsgs AA ,1,2 3,0 ⋅=  (Eq. 1.118) 
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On: 

gsA ,2 (mm2) és l’àrea d’acer necessària de l’armadura vertical en la cara comprimida 

del mur per a complir la quantia geomètrica 

gsA ,1  és l’àrea d’acer necessària per l’armadura vertical en la cara traccionada del 

mur per a complir la quantia geomètrica ( gsA ,1 =270mm2) 

Finalment, segons l’Eq. 1.118, l’àrea d’acer necessària en la cara de compressió de 
l’armadura vertical per quantia mínima geomètrica és la següent: 

2
,2 81mmA gs =  

Llavors, l’armadura vertical a la cara comprimida per quantia geomètrica mínima és 
una barra de diàmetre 6mm cada 200mm (1Ø6c/200mm). Però, tenint en compte que, per 
criteris de despatx, no es disposen diàmetres més petits de 10mm en armadures de murs, es 
col·loca un armadura vertical a la cara comprimida consistent en un rodó de diàmetre 10mm 
cada 200mm (1Ø10c/200mm). 

b) Armadura horitzontal 

L’armadura horitzontal del mur es determina mitjançant les limitacions imposades per 
la quantia geomètrica mínima, que segons l’apartat 42.3.5 de la Norma EHE-98 és la 
següent: 

hbA gs ⋅⋅⋅=
1000

2,35,0,2  (Eq. 1.119) 

On: 

gsA ,2  (mm2) és l’àrea d’acer necessària en cadascuna de les cares del mur 

b  és l’ample tributari considerat (b =1000mm) 

h  és el cantell o gruix del mur ( h =300mm) 

Llavors, segons l’Eq. 1.119, l’àrea d’acer necessària per quantia mínima geomètrica 
és la següent: 

2
,2 480mmA gs =  
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La Norma, especifica que, si es disposen junts a les armadures horitzontals cada 
7,5m que permetin tallar l’armat horitzontal del mur, aquesta armadura es pot reduir a la 
meitat. Els junts disposats són del tipus Gum, que eviten l’aparició de problemes 
d’estanqueïtat si el sistema de drenatge falla. Per tant, l’armat horitzontal disposat a 
cadascuna de les cares del mur és: 

2
,2 240mmA gs =  

Considerant una distància entre armadures de 200mm, s’ha de disposar un rodó de 
diàmetre 10mm cada 200mm (1Ø10c/200mm).  

Finalment, es disposa un congreny en el cap del mur que permet homogeneïtzar el 
comportament d’aquest i absorbir possibles torsions. 

1.6.3.2. Armat de la sabata 

En el cas de l’armat de la sabata, es diferencien l’armat inferior i l’armat superior 
d’aquesta. 

a) Armat inferior 

Per trobar l’armadura inferior de la sabata del mur, és necessari determinar l’esforç 
axil i el moment flector en el punt C de la Fig. 1.47. 

 

Figura 1.47 Forces que provoquen moment flector i esforç axil en el punt C 

L’axil en el punt C, de la sabata, provocat per l’esquema de forces de la Fig. 1.47, es 
determina mitjançant la següent equació: 

TMSc NNNN ++=  (Eq. 1.120) 
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On: 

cN  (kN) és l’axil aplicat en el punt C de la sabata  

SN  és la força vertical resultant del pes propi de la sabata ( SN =44,00kN) 

MN  és la força vertical resultant del pes propi del mur ( MN =22,13kN) 

TN  és la força vertical resultant del pes del terreny sobre el taló ( TN =15,93kN) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.120, l’axil en el punt C, és el següent: 

kNNc 06,82=  

En canvi, el moment flector generat per les forces en punt C, es descriu mitjançant la 
següent equació: 

( ) ( )

TPTP
Ts

T

T
Ms

MsUSUSsTTC

hReeN

eeeNhhRhhRM
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22

22
 (Eq. 1.121) 

On: 

cM  (kN·m) és el moment flector resultant en el punt C  

TR  és la força horitzontal resultant de la empenta activa de les terres ( TR =26,08kN) 

Th  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la empenta activa de les 

terres ( Th =0,983m) 

sh  és l’alçada de la sabata ( sh =0,80m) 

USR  és la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del terreny ( USR =3,92kN) 

USh  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la sobrecàrrega d’us del 

terreny ( USh =1,475m) 

MN  és la força vertical resultant del pes propi del mur ( MN =22,13kN) 



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Càlculs i dimensionaments dels elements estructurals  Pàg. 103 

 

TN  és la força vertical resultant del pes del terreny sobre el taló ( TN =15,93kN) 

se  és l’ample de la sabata ( se =2,20m) 

Me  és l’ample del mur ( Me =0,30m) 

Te  és l’ample del taló ( Te =0,30m) 

TPR  és la força horitzontal resultant de la empenta passiva de les terres 

( TPR =18,31kN) 

TPh  és l’alçada d’aplicació de la força horitzontal resultant de la empenta passiva de 

les terres ( TPh =0,267m) 

D’aquesta manera, segons l’Eq 1.121, el moment flector resultant en el punt C, és el 
següent: 

mkNM C ·01,21=  

Un cop trobats els esforços a què està sotmesa la sabata en la cara inferior, es 
determina si degut a la influència del moment flector, l’axil aplicat a la sabata es troba 
dins del seu nucli central.  

Per aquesta comprovació s’utilitza el que s’ha exposat a l’apartat 1.4.2 del present 
document, on es dimensiona la sabata aïllada per un pilar de formigó armat. Per tant, 
per considerar que la sabata del mur està sotmesa a càrrega centrada, és necessari 
que es compleixi el següent requeriment: 

6
see ≤  (Eq. 1.122) 

On: 

e (m) és l’excentricitat deguda al moment  a la sabata, que es pot definir mitjançant la 
següent expressió: 

C

C

N
Me =  (Eq. 1.123) 
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On: 

cM  és el moment resultant en el punt C de la sabata ( cM =21,01kN·m) 

cN  és l’axil aplicat en el punt C de la sabata ( cN =82,06kN) 

Substituint les dades corresponents a l’Eq. 1.123, s’obté que l’excentricitat 
deguda al moment en la sabata és la següent: 

e =0,256m 

se  és l’ample de la sabata ( se =2,20m) 

Finalment, substituint els valors a l’Eq. 1.122, es comprova que la condició per a 
considerar que la sabata es troba sota càrrega centrada és vàlida: 

Compleix
e

mme s ⎯→⎯=≤=
6

367,0256,0  

Segons Montoya (2000, capítol 23), si la càrrega té una excentricitat relativa més 
elevada que 1/90, s’aplica un coeficient de majoració degut a l’excentricitat de la 
càrrega. 

Per tal d’aplicar aquest coeficient, cal que es compleixi la següent condició: 

90
1

>=
se

eη  (Eq. 1.124) 

On: 

η  és l’excentricitat relativa 

e  és l’excentricitat deguda al moment  a la sabata (e =0,256m) 

se  és l’ample de la sabata ( se =2,20m) 

Substituint els valors a l’Eq. 1.124, es comprova que la condició es compleix, i per 
tant s’aplica el coeficient de majoració de càrregues: 

9
11163,0 >=η  
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Aquest coeficient es determina mitjançant la següent equació: 

ηγ ⋅+= 5,41e  (Eq. 1.125) 

Substituint el valor de l’excentricitat relativa a l’Eq. 1.125, s’obté el següent coeficient 
de majoració d’accions degut a l’excentricitat de càrrega: 

52,1=eγ  

Per a calcular l’armat inferior de la sabata és necessari determinar el moment flector 
de càlcul com: 

2

15,0
22
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 (Eq. 1.126) 

On: 

dM  (kN) és el moment flector de càlcul per determinar l’armadura necessària 

cN  és l’axil aplicat en el punt C de la sabata ( cN =82,06kN) 

eγ  és el coeficient de majoració d’accions degut a l’excentricitat de càrrega ( eγ =1,52) 

γ   és el coeficient de majoració d’accions. En aquest cas es pren γ =1,6 

se  és l’ample de la sabata ( se =2,20m) 

Me  és l’ample del mur ( Me =0,30m) 

Substituint aquestes dades a l’Eq. 1.126, es calcula el valor del moment flector de 
càlcul necessari per calcular l’armadura en la secció. 

kNM d 90,44=  

Com que la secció de la sabata es troba sotmesa a flexió simple, segons l’annex 8 de 
la Norma EHE-98, la primera comprovació a realitzar és determinar la necessitat 
d’armadura de compressió mitjançant la següent condició: 

dUM d ⋅⋅≤ 0375,0  (Eq. 1.127) 
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On: 

dM  és el moment flector de càlcul de la secció ( dM =44,90kN) 

0U  és una variable necessària per al càlcul. El seu valor s’obté de la següent 

manera: 

dbfU cd ⋅⋅⋅= 85,00  (Eq. 1.128) 

On: 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per 
valor 16,66·10-3 kN/mm2 

b  és l’ample tributari considerat (b =1000mm) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =730mm) 

Per tant, segons l’Eq. 1.128, el valor d’aquesta variable és el següent: 

kNU 63,103410 =  

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,730m) 

De l’Eq. 1.127, es comprova que la secció no necessita armadura de compressió per 
flexió: 

CompleixdUmkNmkNM d ⎯→⎯⋅⋅=⋅≤⋅= 0375,002,283190,44  

Llavors, la capacitat mecànica necessària que ha de tenir l’armadura de tracció per a 
complir les comprovacions tensionals, es determina de la següent manera: 
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11  (Eq. 1.129) 

On: 

1sU  és la capacitat mecànica de l’armadura inferior de la sabata 

0U  és una variable necessària per al càlcul ( 0U =10341,63kN) 
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dM  és el moment flector de càlcul de la secció ( dM =44,90kN·m) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,730m) 

Així doncs, la capacitat mecànica de l’armadura inferior de la sabata, segons l’Eq. 
1.129 és la següent: 

kNUs 69,611 =  

L’àrea d’acer corresponent a aquesta capacitat mecànica es calcula de la següent 
manera: 

yd

s
s f

U
A 1

1 =  (Eq. 1.130) 

On: 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.130, l’àrea d’acer necessària per l’armadura de la 
sabata, és la següent: 

2
1 89,141 mmAs =  

Considerant que, l’armat ha de ser el mateix en les dues direccions i que la distància 
entre armadures és de 200mm, s’ha de disposar una malla d’un rodó de diàmetre 
8mm cada 200mm (#1Ø8c/200mm). Però, tenint en compte que, per criteris de 
despatx, no es disposen diàmetres més petits de 12mm en armadures de 
fonamentacions, l’armat inferior de la sabata consisteix en una malla d’un rodó de 
diàmetre 12mm cada 200mm (#1Ø12c/200mm). 

b) Armat superior 

L’armat superior en la sabata és necessari per tal d’absorbir el moment flector en la 
zona del taló. Aquest moment, coincideix amb el considerat per calcular l’armadura 
vertical del mur, de valor igual a 50,27kN·m. 

 Com que la secció de la sabata es troba sotmesa a flexió simple, segons l’annex 8 
de la Norma EHE-98, la primera comprovació a realitzar és determinar la necessitat 
d’armadura de compressió mitjançant la següent condició: 
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dUM d ⋅⋅≤ 0375,0  (Eq. 1.131) 

On: 

dM  és el moment flector de càlcul de la secció ( dM =50,27kN·m) 

0U  és una variable necessària per al càlcul. El seu valor s’obté de la següent 

manera: 

dbfU cd ⋅⋅⋅= 85,00  (Eq. 1.132) 

On: 

fcd és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per 
valor 16,66·10-3 kN/mm2 

b  és l’ample tributari considerat (b =1000mm) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =730mm) 

Per tant, segons l’Eq. 1.132, el valor d’aquesta variable és el següent: 

kNU 53,103370 =  

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,730m) 

De l’Eq. 1.131, es comprova que la secció no necessita armadura de compressió per 
flexió: 

CompleixdUmkNmkNM d ⎯→⎯⋅⋅=⋅≤⋅= 0375,090,282927,50  

Llavors, la capacitat mecànica necessària que ha de tenir l’armadura de tracció per a 
complir les comprovacions tensionals, es determina de la següent manera: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

−−⋅=
dU

M
UU d

s
0

01
2

11  (Eq. 1.133) 

On: 

1sU  és la capacitat mecànica de l’armadura superior de la sabata 
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0U  és una variable necessària per al càlcul ( 0U =10337,53kN) 

dM  és el moment flector de càlcul de la secció ( dM =50,27kN·m) 

d  és el cantell útil de la secció ( d =0,730m) 

Així doncs, la capacitat mecànica de l’armadura vertical del mur a tracció, sotmesa a 
flexió simple, segons l’Eq. 1.133 és la següent: 

kNU s 095,691 =  

L’àrea d’acer corresponent a aquesta capacitat mecànica es calcula de la següent 
manera: 

yd

s
s f

U
A 1

1 =  (Eq. 1.134) 

On: 

fyd és la resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer      
B 500 S, pren per valor 434,78·10-3 kN/mm2 

D’aquesta manera, segons l’Eq. 1.134, l’àrea d’acer necessària per l’armadura 
vertical traccionada del mur, és la següent: 

2
1 92,158 mmAs =  

Per tant, considerant una distància entre armadures de 200mm, l’armadura superior 
de la sabata és un rodó de diàmetre 8mm cada 200mm (1Ø8c/200mm). Però, tenint 
en compte que, per criteris de despatx, no es disposen diàmetres més petits de 
12mm en armadures de fonamentacions, l’armat superior de la sabata consisteix en 
d’un rodó de diàmetre 12mm cada 200mm (1Ø12c/200mm). 

Per últim, és necessari determinar la longitud d’ancoratge de l’armat superior de la 
sabata. Aquest es determina de la següent manera: 

2
2 ∅⋅= mlb  (Eq. 1.135) 

On: 

lb  (cm) és la longitud d’ancoratge de l’armadura superior de la sabata 
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2m  és un coeficient que es pot visualitzar en la Fig. 1.15 i Taula 1.3 ( 2m =27) 

∅ és el diàmetre de la barra considerada (∅ =1,2cm) 

Per tant, de l’Eq. 1.135, es determina que la longitud d’ancoratge que s’ha d’aplicar a 
l’armadura superior de la sabata des de eix de mur és el següent: 

cmlb 40=  

Finalment, l’aspecte general del mur de contenció, amb el seu corresponent armat, 
es pot observar en la Fig. 1.48. 

 

Figura 1.48 Mur de contenció 
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2. Estructures mixtes 

En aquest apartat es realitzen el dimensionament i l’armat dels elements mixtes més 
representatius. Aquest consisteixen en els forjats col·laborants disposats en les plantes 
superiors de l’edifici. 

2.1. Forjat col·laborant 

El forjat col·laborant consisteix en una estructura mixta composta per una xapa 
nervada metàl·lica que suporta una llosa de formigó armat. Aquest, es recolza sobre perfils 
metàl·lics, anomenats corretges, que a la vegada recolzen sobre uns altres perfils, 
anomenats bigues principals. Les parts d’aquest forjat es poden observar en la Fig. 2.1. 

 

Figura 2.1 Descripció del forjat col·laborant 

Aquest tipus de forjat és útil per a construccions lleugeres o que requereixin una 
ràpida execució, ja que no és necessari realitzar encofrats. 

Per al dimensionament i l’armat d’aquest forjat, s’ha utilitzat la informació que apareix 
en el catàleg de perfils per a forjats col·laborants “Haircol 59”. 

2.1.1. Dimensionament del forjat col·laborant 

En el present projecte, s’ha cregut convenient disposar dos tipus de forjats 
col·laborants. Un d’aquests (Tipus 1) s’ha dimensionat per l’estat de càrregues més 
desfavorable dels forjats de sostre planta baixa (SPB) i sostre planta primera (SP1), mentre 
que l’altre (Tipus 2), ha estat realitzat per l’estat de càrregues més desfavorable dels forjats 
de coberta (COB) i del badalot (BAD). 
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En ambdós casos ha primat la necessitat d’evitar apuntalar el forjat durant la fase 
constructiva, degut a l’increment en els costos que això suposa. A part, s’ha considerat que 
el gruix de la xapa nervada sigui de 0,75mm. 

Per al dimensionament d’aquest forjats, s’utilitza l’àbac mostrat en la Fig. 2.2, en la 
què amb una càrrega donada i un intereix de corretges, retorna el cantell total del forjat 
col·laborant. 

 

Figura 2.2 Àbac dimensionament del forjat col·laborant 

En aquest àbac es mostra una taula amb diferents valors de càrrega separats per 
una línia no uniforme. Aquesta, delimita la necessitat de realitzar apuntalaments de la 
següent manera: els valors ubicats a la part superior de la línia són combinacions de cantell 
de forjat, intereix de corretges i càrrega suportada admissible sense haver de realitzar 
apuntalaments. Per tant, pel present projecte, sempre es duu a terme el dimensionament en 
aquesta zona de l’àbac. 

a) Forjat tipus 1 

Inicialment, és necessari determinar l’estat de càrregues més desfavorable dels 
forjats de sostre planta baixa (SPB) i sostre planta primera (SP1). Aquest és l’estat de 
càrregues Arxiu. Les accions que el composen es poden consultar en l’apartat 1.3 de 
l’Annex A del present projecte. 

Per poder obtenir el cantell de forjat necessari, són imprescindibles les següents 
dades: 

 Q (kp/m2) és l’estat de càrrega considerat, sense tenir en compte el pes propi del 
forjat col·laborant ni el dels perfil que el suporten. Aquest es defineix de la 
següent manera: 
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NUSCPQ ++=  (Eq.  2.1) 

On: 

CP  són les càrregues permanents (CP =150kp/m2) 

US  és la sobrecàrrega d’ús (US =840kp/m2) 

N  és la sobrecàrrega de neu ( N =0kp/m2) 

Llavors, segons l’Eq. 2.1, l’estat de càrrega considerat és el següent: 

2/990 mkpQ =  

 L és l’intereix entre corretges (L=2,33m) 

Llavors, per determinar el cantell del forjat, s’utilitza l’àbac mostrat en la Fig. 2.2, de la 
següent manera: 

 

Figura 2.3 Dimensionament del forjat col·laborant tipus 1 

Finalment, segons la Fig. 2.3, el cantell necessari per al forjat col·laborant tipus 1 és 
de 12cm. 

b) Forjat tipus 2 

De la mateixa manera que amb el forjat tipus 1, es determina l’estat de càrregues 
més desfavorable dels forjats de coberta (COB) i del badalot (BAD). Aquest és l’estat 
de càrregues Coberta. Les accions que el composen, segons l’apartat 1.3 de l’Annex 
A del present projecte, es mostren a continuació: 
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CP  són les càrregues permanents (CP =150kp/m2) 

US  és la sobrecàrrega d’ús (US =150kp/m2) 

N  és la sobrecàrrega de neu ( N =40kp/m2) 

Llavors, segons l’Eq. 2.1, l’estat de càrrega considerat és el següent: 

2/340 mkpQ =  

Llavors, considerant que l’intereix entre corretges és de 2,33m, per determinar el 
cantell del forjat, s’utilitza l’àbac mostrat en la Fig. 2.2, de la següent manera: 

 

Figura 2.4 Dimensionament del forjat col·laborant tipus 2 

Finalment, segons la Fig. 2.4, el cantell necessari per al forjat col·laborant tipus 2 és 
de 10cm. 

2.1.2. Armat del forjat col·laborant 

L’armadura del forjat de llosa mixta amb xapa nervada es distribueix, tal i com 
s’indica en la Fig. 2.5, amb una armadura de repartiment, en forma de malles 
electrosoldades que contraresta els efectes de la fissuració i la retracció, una armadura 
superior, que absorbeix els moments negatius que apareixen en les zones dels suports 
intermedis del forjat, i la possible armadura addicional, disposada en els nervis que forma la 
xapa nervada i que serveix per augmentar la resistència en situació d’incendi. 
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Figura 2.5 Armadures del forjat col·laborant 

Però, com a criteri d’aplicació, es considera que l’armadura superior capaç d’absorbir 
el moment negatiu pot funcionar també com armadura de repartiment si es disposa en forma 
de malla. Per altra banda, no és necessari col·locar armadura addicional en els nervis, ja 
que, la funció d’element resistent al foc la realitza un fals sostre. 

Per calcular l’armadura capaç d’absorbir els esforços en la zona de suports, s’ha 
d’obtenir l’àrea d’acer necessària. Aquesta es troba tabulada en l’àbac mostrat en la Fig.2.6, 
en funció de l’intereix de corretges i el cantell de la llosa. 

 

Figura 2.6 Àbac d’àrees d’acer necessàries en la zona de suports (cm2/m) 

a) Forjat tipus 1 

Per tal d’obtenir l’àrea d’acer necessària del forjat tipus 1, es requereixen les 
següents dades: 

L és l’intereix entre corretges (L=2,33m) 

H és el cantell de la llosa (h=12cm) 
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Llavors, per determinar l’àrea d’acer necessària, s’utilitza l’àbac mostrat en la Fig. 2.6 
de la següent manera: 

 

Figura 2.7 Àrea d’acer del forjat col·laborant tipus 1 

Segons la Fig. 2.7, l’àrea d’acer necessària per al forjat col·laborant tipus 1 és de 
1,71cm2/m. 

Llavors, per determinar l’armadura del forjat col·laborant, s’utilitza la següent 
expressió: 

π

sAd
⋅⋅

=∅ 1000
4

        (Eq. 2.2) 

On: 

∅  (mm) és el diàmetre de l’armadura a negatiu de la llosa 

d  és la distància entre armadures ( d =200mm) 

sA  és l’àrea d’acer necessària ( sA =171mm2/m) 

Llavors, de l’Eq. 2.2, es té que l’armadura disposada en el forjat és la següent: 

mmmm 860,6 ⎯→⎯=∅  

Per tant, l’armadura a negatiu del forjat col·laborant tipus 1 és una malla d’1 rodó de 
diàmetre 8 cada 200mm (#1Ø8c/200mm). 

L’aspecte general del forjat col·laborant tipus 1 es visualitza en la Fig. 2.8. 
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Figura 2.8 Forjat col·laborant tipus 1 

b) Forjat tipus 2 

Per tal d’obtenir l’àrea d’acer necessària del forjat tipus 1, es requereixen les 
següents dades: 

L és l’intereix entre corretges (L=2,33m) 

H és el cantell de la llosa (h=10cm) 

Llavors, per determinar l’àrea d’acer necessària, s’utilitza l’àbac mostrat en la Fig. 2.6 
de la següent manera: 

 

Figura 2.9 Àrea d’acer del forjat col·laborant tipus 2 

Segons la Fig. 2.9, l’àrea d’acer necessària per al forjat col·laborant tipus 2 és de 
2,17cm2/m. 

Llavors, segons l’Eq. 2.2, tenint en compte que la distància entre armadures és de 
200mm, l’armadura disposada en el forjat és la següent: 
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mmmm 843,7 ⎯→⎯=∅  

Per tant, l’armadura a negatiu del forjat col·laborant tipus 2 és una malla d’1 rodó de 
diàmetre 8 cada 200mm (#1Ø8c/200mm). 

L’aspecte general del forjat col·laborant tipus 1 es visualitza en la Fig. 2.10. 

 

Figura 2.10 Forjat col·laborant tipus 2 
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3. Estructures metàl·liques 

En aquest apartat es realitzen el dimensionament i les comprovacions tensionals dels 
elements metàl·lics més representatius. 

A més, per les seccions sotmeses a flexió simple, es duen a terme comprovacions 
amb un full de càlcul Excel. En canvi, per a seccions sotmeses a compressió simple o 
compressió composta s’utilitza per comprovar els càlculs el programa Metalica 2004. 

Totes les dades i les propietats necessàries dels perfils metàl·lics utilitzats en el 
present document s’extreuen del promptuari del grup Arcelor. 

3.1. Corretja 

En el present apartat es realitza el dimensionament d’una corretja metàl·lica, tenint en 
compte les deformacions i l’estat tensional al qual es troba sotmesa la secció. El perfil que es 
selecciona per realitzar aquest dimensionament es troba situat al sostre de la planta baixa 
(SPB), tal i com es mostra en la Fig. 3.1. 

 

Figura 3.1 Corretja de SPB sotmesa a estudi 
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Les corretges metàl·liques són les encarregades de suportar el forjat col·laborant. 
Aquestes es recolzen en les bigues principals. La seva longitud és de 7m, tal i com es pot 
veure a la Fig. 3.2, i es disposen cada 2,33m.  

 

Figura 3.2 Dimensions de la corretja metàl·lica 

3.1.1. Dimensionament per deformacions de la corretja 

Els perfils metàl·lics amb llums elevades entre suports, es dimensionen, 
majoritàriament, per deformacions. Per això, és necessari comprovar que la corretja 
disposada compleix els paràmetres de dimensionament de fletxes admissibles, exposats en 
l’apartat 4.7 de la Memòria del present projecte. Un element que pertany a un forjat que 
suporta envans, la fletxa instantània admissible ha de complir la següent condició: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≤ mmLfadm 10;

400
min  (Eq. 3.1) 

On: 

admf  (mm) és la fletxa instantània admissible 

L  és la llum de la corretja ( L =7·103mm) 

Per tant, la fletxa instantània admissible, segons l’Eq. 3.1, ha de complir la següent 
limitació: 

( ) mmmmmmfadm 1010;5,17min =≤  

La condició necessària per a que el forjat compleixi els criteris deformacionals 
requerits és la següent: 

coradm ff ≥  (Eq. 3.2) 
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On: 

admf  (mm) és la fletxa instantània admissible 

corf  (mm) és la fletxa instantània de la corretja 

Per obtenir la fletxa instantània de la corretja, calculada amb la hipòtesi d’estat límit 
de servei (ELS), s’estudien les deformacions d’aquesta, tal i com es mostra en la Fig. 3.3. 

 

Figura 3.3 Deformació de la corretja metàl·lica 

Es llegeixen els desplaçaments verticals dels nodes 1725 i 1740, corresponents a les 
unions amb els perfils de les bigues principals, i a el punt de desplaçament màxim de la 
corretja. A partir d’aquests valors, s’obté la fletxa relativa del perfil metàl·lic, tal i com es 
mostra en la Taula 3.1. 

 

Taula 3.1 Desplaçaments verticals dels nodes i fletxa relativa 

Segons el valor mostrat en la Taula 3.1, la fletxa instantània de la corretja és de 
8,70mm. Llavors, segons la condició necessària expressada en l’Eq. 3.2, la corretja compleix 
els requeriments deformacionals. 

Compleixmmfmmf coradm ⎯→⎯=≥= 70,800,10  

3.1.2. Comprovacions tensionals a la corretja 

Un cop verificats els requeriments deformacionals, cal comprovar que la secció 
compleix les limitacions tensionals per a flexió simple.  
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Per això, cal especificar les sol·licitacions a què està sotmesa la corretja, per a la 
hipòtesi més desfavorable de l’estat límit últim (ELU). Els esforços en les diferents seccions 
d’estudi, extrets del programa Risa 3D, es poden observar en la Fig.3.4. 

 

Figura 3.4 Esforços a què està sotmesa la corretja metàl·lica 

La comprovació de l’estat tensional del perfil es realitza per la secció més 
desfavorable, corresponent a la secció A definida en la Fig. 3.4. 

En aquesta secció, el perfil es troba sotmès a moment flector i tallant, per tant, cal 
efectuar les comprovacions tensionals tenint en compte aquests esforços. 

La tensió provocada pel moment flector en la secció es pot observar a la Fig. 3.5, on 
es pot comprovar que la màxima tensió, deguda a aquest tipus de sol·licitació, es dóna a la 
part més exterior del perfil, fent-se nul·la en el seu eix. 

 

Figura 3.5 Diagrama de tensions per moment flector en la corretja 

En canvi, els esforços tallants tenen la seva representació tensional a la Fig. 3.6. En 
aquest cas, el màxim es troba al llarg de l’ànima del perfil, fent-se nul a la part de les ales. 
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Figura 3.6 Diagrama de tensions per esforç tallant en la corretja 

Per això, es realitzen les següents comprovacions que limiten les tensions en els dos 
punts més desfavorables de la secció del perfil, definits com a punts de comprovació en les 
Fig. 3.5 i 3.6. 

 Comprovació tensional 1 

 Comprovació tensional 2 

3.1.2.1. Comprovació tensional 1 

La primera comprovació que s’ha de realitzar és en el punt 1. Per aquesta verificació, 
només s’ha de considerar la tensió deguda al moment flector, ja que el tallant, en aquest cas, 
és nul. 

Per tant, segons l’apartat 3.4 de la Norma EA-95, la tensió normal per flexió ha de 
complir la següent condició: 

u
x

d

W
M

σσ ≤=  (Eq. 3.3) 

On: 

σ  (N/mm2) és la tensió normal per flexió en el punt de comprovació 1 

dM  és el moment flector de càlcul de la secció A definida a la Fig. 3.4 

( dM =165,21·106 N·mm) 

xW  és el moment resistent de la corretja en l’eix local x del perfil, tenint en compte 

que el perfil és un IPE 360 ( xW =903,64·103mm3) 
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uσ  és la tensió de límit elàstic que, per un acer S 275 JR, pren per valor 275N/mm2 

Com es pot comprovar de l’Eq 3.3, el resultat obtingut compleix la condició, verificant 
que el perfil seleccionat compleix les limitacions tensionals en el punt de comprovació 1. 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /275/83,182 σσ  

3.1.2.2. Comprovació tensional 2 

En aquest cas, es realitza la comprovació de tensions en el punt 2, on la secció es 
troba sotmesa, tant a moment flector, com a esforç tallant. 

Per a verificar que el perfil no supera el límit elàstic en aquest punt, cal definir la 
limitació de tensió composta segons l’apartat 3.4 de la Norma EA-95.  

uco σσ ≤  (Eq. 3.4) 

On: 

coσ (N/mm2) és la tensió composta en el punt de comprovació 2 

uσ  és la tensió de límit elàstic que, per un acer S 275 JR, pren per valor 275N/mm2 

La tensió composta permet comprovar seccions sotmeses a moment flector i a 
tallant. Aquesta combina les tensions dels respectius esforços de la següent manera: 

22 3' τσσ ⋅+=co  (Eq. 3.5) 

On: 

'σ  (N/mm2) és la tensió normal per flexió en el punt de comprovació 2. Per aquesta 
tensió, cal comprovar també que es compleix la limitació imposada per la Norma EA-
95, definida com: 

u
x

d

W
M σσ ≤=

''  (Eq. 3.6) 

On: 

dM  és el moment flector de càlcul ponderat al punt de comprovació 2 mitjançant 

una aproximació trigonomètrica ( dM =140,50·106 N·mm) 
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xW  és el moment resistent de la corretja en l’eix local x del perfil, tenint en compte 

que el perfil és un IPE 360 ( xW =903,64·103mm3) 

uσ  és la tensió de límit elàstic que, per un acer S 275 JR, pren per valor 

275N/mm2 

Substituint aquests valors a l’Eq. 3.6, s’obté la tensió normal deguda a la flexió, 
verificant que compleix la limitació tensional imposada: 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /275/51,155' σσ  

τ  (N/mm2) és la tensió tangencial en el punt de comprovació 2. Per aquesta tensió, 
cal comprovar també que es compleix la limitació imposada per la Norma EA-95, 
definida com: 

u
x

xd

Ie
SV

ττ ≤
⋅
⋅

=  (Eq. 3.7) 

On: 

dV  és el tallant de càlcul de la secció A definida a la Fig. 3.4 ( dV =128,14·103N) 

xS  és el moment estàtic de mig perfil en l’eix local x, tenint en compte que la 

secció és un IPE 360 ( xS =509,61·103mm3) 

e  és el gruix de l’ànima del perfil, tenint en compte que es disposa d’un IPE 360 
(e =8mm) 

xI  és la inèrcia de la corretja en l’eix local x del perfil, tenint en compte que el 

perfil és un IPE 360 ( xI =16265·104mm4) 

uτ  és la tensió tangencial última, definida com 
3
u

u
σ

τ = , que per un acer            

S 275 JR, pren per valor 159N/mm2 

Amb aquest valors, de l’Eq. 3.7 s’obté el valor de la tensió tangencial, comprovant 
que no supera el límit elàstic a tallant: 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /159/18,50 ττ  
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Substituint aquestes tensions a l’Eq. 3.5, es calcula el valor de la tensió composta 
existent al punt de comprovació 2: 

2/15,178 mmNco =σ  

Finalment, es pot comprovar de l’Eq 3.4, que el punt de comprovació 2 compleix la 
condició pel perfil seleccionat: 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /275/15,178 σσ  

3.1.3. Comprovació tensional de la corretja amb aplicació Excel 

La comprovació de l’estat tensional del perfil es realitza amb l’aplicació informàtica 
Excel desenvolupada en el despatx. Aquesta aplicació calcula les tensions de les seccions 
sotmeses a moment flector i a esforç tallant, tant en el punt d comprovació 1, on només es té 
en compte les tensions degudes al moment, com en el punt de comprovació 2, on s’efectua 
la comprovació de la tensió combinada. 

 

Figura 3.7 Comprovació tensional de la corretja amb aplicació Excel 

Com es pot observar, la comprovació realitzada amb el full de càlcul Excel 
proporciona els mateixos resultats que les comprovacions manuals dutes a terme 
anteriorment. 
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3.2. Biga principal 

En el present apartat es realitza el dimensionament d’una biga principal metàl·lica, 
tenint en compte les deformacions i l’estat tensional al qual es troba sotmesa la secció. El 
perfil que es selecciona per realitzar aquest dimensionament es troba situat al sostre de la 
planta baixa (SPB), tal i com es mostra en la Fig. 3.8. 

 

Figura 3.8 Biga principal de SPB sotmesa a estudi 

Les bigues principals són les encarregades de suportar les corretges metàl·liques 
que s’hi recolzen cada 2,33m. La longitud d’aquestes bigues és de 7m, tal i com es pot veure 
a la Fig. 3.9. 

 

Figura 3.9 Dimensions de la biga principal metàl·lica 
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3.2.1. Dimensionament tensional la biga principal 

El dimensionament de les bigues principals es realitza per comprovació de tensions, 
degut als elevats esforços a que es troba sotmesa la secció. Per això, en aquest cas, les 
deformacions no són determinants enfront les sol·licitacions, tal i com s’esdevé en l’estudi de 
la corretja. 

Les sol·licitacions en les diferents seccions d’estudi, extretes del programa Risa 3D, 
es poden observar a la Fig. 3.10 per a la hipòtesi més desfavorable de l’estat límit últim 
(ELU). 

 

Figura 3.10 Esforços a què està sotmesa la biga principal metàl·lica 

La comprovació de l’estat tensional del perfil es realitza per la secció més 
desfavorable, corresponent a la secció A definida a la Fig. 3.10. 

En aquesta secció, el perfil es troba sotmès a moment flector i tallant, per tant, cal 
efectuar les comprovacions tensionals tenint en compte aquests esforços. 

Llavors, efectuant el mateix procediment que s’ha realitzat per la corretja metàl·lica, 
es realitzen les següents comprovacions que limiten les tensions en els dos punts més 
desfavorables de la secció del perfil, definits com a punts de comprovació en les Fig. 3.5 i 3.6 
de l’apartat 3.1.2 del present document. 

 Comprovació tensional 1 

 Comprovació tensional 2 

3.2.1.1. Comprovació tensional 1 

La primera comprovació que s’ha de realitzar és en el punt 1. Per aquesta verificació, 
només s’ha de considerar la tensió deguda al moment flector, ja que el tallant, en aquest cas, 
és nul. 
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Per tant, segons l’apartat 3.4 de la Norma EA-95, la tensió normal per flexió ha de 
complir la següent condició: 

u
x

d

W
M

σσ ≤=  (Eq. 3.8) 

On: 

σ  (N/mm2) és la tensió normal per flexió en el punt de comprovació 1 

dM  és el moment flector de càlcul de la secció A definida a la Fig. 3.10 

( dM =531,43·106 N·mm) 

xW  és el moment resistent de la biga principal en l’eix local x del perfil, tenint en 

compte que el perfil és un HEB 360 ( xW =2399,64·103mm3) 

uσ  és la tensió de límit elàstic que, per un acer S 275 JR, pren per valor 275N/mm2 

Com es pot comprovar de l’Eq 3.8, el resultat obtingut compleix la condició, verificant 
que el perfil seleccionat compleix les limitacions tensionals en el punt de comprovació 1. 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /275/46,221 σσ  

3.2.1.2. Comprovació tensional 2 

En aquest cas, es realitza la comprovació de tensions en el punt 2, on la secció es 
troba sotmesa, tant a moment flector, com a esforç tallant. 

Per a verificar que el perfil no supera el límit elàstic en aquest punt, cal definir la 
limitació de tensió composta segons l’apartat 3.4 de la Norma EA-95.  

uco σσ ≤  (Eq. 3.9) 

On: 

coσ (N/mm2) és la tensió composta en el punt de comprovació 2 

uσ  és la tensió de límit elàstic que, per un acer S 275 JR, pren per valor 275N/mm2 

La tensió composta permet comprovar seccions sotmeses a moment flector i a 
tallant. Aquesta combina les tensions dels respectius esforços de la següent manera: 
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22 3' τσσ ⋅+=co  (Eq. 3.10) 

On: 

'σ  (N/mm2) és la tensió normal per flexió en el punt de comprovació 2. Per aquesta 
tensió, cal comprovar també que es compleix la limitació imposada per la Norma EA-
95, definida com: 

u
x

d

W
M σσ ≤=

''  (Eq. 3.11) 

On: 

dM  és el moment flector de càlcul ponderat al punt de comprovació 2 mitjançant 

una aproximació trigonomètrica ( dM =451,70·106 N·mm) 

xW  és el moment resistent de la biga principal en l’eix local x del perfil, tenint en 

compte que el perfil és un HEB 360 ( xW =2399,64·103mm3) 

uσ  és la tensió de límit elàstic que, per un acer S 275 JR, pren per valor 

275N/mm2 

Substituint aquests valors a l’Eq. 3.11, s’obté el següent valor de tensió normal 
deguda a la flexió, verificant que compleix la limitació tensional imposada: 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /275/24,188' σσ  

τ  (N/mm2) és la tensió tangencial en el punt de comprovació 2. Per aquesta tensió, 
cal comprovar també que es compleix la limitació imposada per la Norma EA-95, 
definida com: 

u
x

xd

Ie
SV

ττ ≤
⋅
⋅

=  (Eq. 3.12) 

On: 

dV  és el tallant de càlcul de la secció A definida a la Fig. 3.10 ( dV =279,06·103N) 
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xS  és el moment estàtic de mig perfil en l’eix local x, tenint en compte que la 

secció és un HEB 360 ( xS =1341,57·103mm3) 

e  és el gruix de l’ànima del perfil, tenint en compte que es disposa d’un HEB 360 
(e  =12,5mm) 

xI  és la inèrcia de la biga principal en l’eix local x del perfil, tenint en compte que 

el perfil és un HEB 360 ( xI =43193,5·104mm4) 

uτ  és la tensió tangencial última, definida com 
3
u

u
σ

τ = , que per un acer            

S 275 JR, pren per valor 159N/mm2 

Amb aquest valors, de l’Eq. 3.12 s’obté el valor de la tensió tangencial, 
comprovant que no supera el límit elàstic a tallant: 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /159/34,69 ττ  

Substituint aquestes tensions a l’Eq. 3.10, es calcula el valor de la tensió composta 
existent al punt de comprovació 2: 

2/29,223 mmNco =σ  

Finalment, es pot comprovar de l’Eq 3.9, que el punt de comprovació 2 compleix la 
condició pel perfil seleccionat: 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /275/29,223 σσ  

3.2.2. Comprovació deformacional de la biga principal 

Un cop verificats els requeriments tensionals, amb el perfil seleccionat, cal comprovar 
que la secció compleix les limitacions de deformacions . 

Per això, és necessari comprovar que la biga principal disposada compleix els 
paràmetres de dimensionament de fletxes admissibles, exposats en l’apartat 4.7 de la 
Memòria del present projecte. Un element que pertany a un forjat que suporta envans, la 
fletxa instantània admissible ha de complir la següent condició: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≤ mmLfadm 10;

400
min  (Eq. 3.13) 
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On: 

admf  (mm) és la fletxa instantània admissible 

L  és la llum de la biga principal ( L =7·103mm) 

Per tant, la fletxa instantània admissible, segons l’Eq. 3.13, ha de complir la següent 
limitació: 

( ) mmmmmmfadm 1010;5,17min =≤  

La condició necessària per a que el forjat compleixi els criteris deformacionals 
requerits és la següent: 

bigaadm ff ≥  (Eq. 3.14) 

On: 

admf  (mm) és la fletxa instantània admissible 

bigaf  (mm) és la fletxa instantània de la biga principal 

Per obtenir la fletxa instantània de la biga principal, calculada amb la hipòtesi d’estat 
límit de servei (ELS), s’estudien les deformacions d’aquesta, tal i com es mostra en la Fig. 
3.11. 

 

Figura 3.11 Deformació de la biga principal metàl·lica 

Es llegeixen els desplaçaments verticals dels nodes 1739 i 1742, corresponents a les 
unions amb els perfils dels pilars, i a el punt de desplaçament màxim de la biga principal. A 
partir d’aquests valors, s’obté la fletxa relativa del perfil metàl·lic, tal i com es mostra en la 
Taula 3.2. 
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Taula 3.2 Desplaçaments verticals dels nodes i fletxa relativa 

Segons el valor mostrat en la Taula 3.2, la fletxa instantània de la biga principal és de 
0,92 mm. Llavors, segons la condició necessària expressada en l’Eq. 3.14, la biga principal 
compleix els requeriments deformacionals. 

Compleixmmfmmf bigaadm ⎯→⎯=≥= 92,000,10  

3.2.3. Comprovació tensional de la biga principal amb aplicació Excel 

La comprovació de l’estat tensional del perfil es realitza amb l’aplicació informàtica 
Excel desenvolupada en el despatx. Aquesta aplicació calcula les tensions de les seccions 
sotmeses a moment flector i a esforç tallant, tant en el punt d comprovació 1, on només es té 
en compte les tensions degudes al moment, com en el punt de comprovació 2, on s’efectua 
la comprovació de la tensió combinada. 

 

Figura 3.12 Comprovació tensional de la biga principal amb aplicació Excel 
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Com es pot observar, la comprovació realitzada amb el full de càlcul Excel 
proporciona els mateixos resultats que les comprovacions manuals dutes a terme 
anteriorment. 

3.3. Pilar metàl·lic 

En el present apartat es realitza el dimensionament d’una pilar metàl·lic, tenint en  
compte l’estat tensional al qual es troba sotmesa la secció més desfavorable. El pilar que es 
selecciona per realitzar aquest dimensionament es troba situat entre els forjats de sostre 
planta baixa (SPB) i el sostre planta primera (SP1), amb una longitud de 4m. Els seus eixos 
locals es representen en la Fig. 3.13. 

 

Figura 3.13 Secció del pilar metàl·lic 

3.3.1. Comprovació tensional del pilar 

Per a comprovar que el pilar compleix les limitacions tensionals a que es troba 
sotmès, s’especifiquen els esforços en les diferents seccions d’estudi, per a la hipòtesi més 
desfavorable de l’estat límit últim (ELU). Aquestes sol·licitacions, extretes del programa Risa 
3D, es poden observar en la Fig. 3.14: 

 

Figura 3.14 Esforços a què està sotmès el pilar metàl·lic 
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La comprovació de l’estat tensional del perfil es realitza per la secció més 
desfavorable, corresponent a la secció A definida en la Fig. 3.14. 

En aquesta secció, el perfil es troba sotmès a esforç axil i moment flector en les dues 
direccions. Per tant, cal efectuar les comprovacions tensionals a compressió composta tenint 
en compte aquests esforços. 

Pel càlcul de tensions de suports sotmesos a aquests tipus de sol·licitacions, és 
necessari un coeficient que té compte el fenomen vinclament del pilar. Aquest coeficient de 
vinclament (ω ) es determina mitjançant l’esveltesa mecànica de la secció, definida com: 

i

k
i i

L
=λ  (Eq. 3.15) 

On: 

iλ  és l’esveltesa mecànica del pilar en l’eix i 

kL  (mm) és la longitud de vinclament del pilar. Aquesta longitud es determina de la 

següent manera: 

LLk ⋅= β  (Eq. 3.16) 

On: 

β  és un paràmetre pel càlcul de la longitud de vinclament. En el cas d’estudi es 

considera β =1, ja que és l’opció més desfavorable per a un element amb cap 

dels seus extrems lliures. 

L  és la longitud del pilar ( L =4000mm) 

Substituint els valors en l’Eq. 3.16, s’obté el valor de la longitud de vinclament, 
que, pel cas d’estudi, és considera idèntica en les dues direccions: 

mmLk 4000=  

ii (mm) és el radi de gir en l’eix i de la secció 

Per tant, és necessari calcular l’esveltesa mecànica, per a cada direcció del pilar, 
utilitzant el radi de gir corresponent. 
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Per a un perfil HEM 450, es tenen els següents radis de gir per a cada direcció: 

mmix 198=  

mmix 9,75=  

Substituint aquests radis de gir en l’Eq. 3.15, es determinen les següents esvelteses 
mecàniques: 

2,20=xλ  

7,52=yλ  

Considerant que, per a trobar el coeficient de vinclament és necessària la màxima de 
les esvelteses obtingudes en les dues direccions, es pot determinar la següent equació: 

( )yx λλλ ;max=  (Eq. 3.17) 

On: 

λ  és la màxima de les esvelteses mecàniques del pilar 

xλ  és l’esveltesa mecànica del pilar en l’eix x ( xλ =20,2) 

yλ  és e l’esveltesa mecànica del pilar en l’eix y ( yλ =52,7) 

Aplicant aquestes dades a l’Eq. 3.17, s’obté que l’esveltesa mecànica necessària per 
trobar el coeficient de vinclament és la següent: 

537,52 ≈=λ  

Segons l’apartat 3.2 de la Norma EA-95, el coeficient de vinclament (ω ) és funció de 
l’esveltesa mecànica del perfil, tal i com s’observa en la Taula 3.3. 
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Taula 3.3 Coeficient de vinclament (ω ) en funció de l’esveltesa mecànica per a l’acer S 275 JR 

Com es pot veure en la Taula 3.3, introduint el valor de les desenes de l’esveltesa 
mecànica a la primera columna, i les unitats a la primera fila, es determina que el coeficient 
de vinclament del pilar. Aquest és igual a 1,15. 

La comprovació tensional d’un perfil sotmès a compressió composta ha de verificar 
que, amb la secció disposada, no es supera el límit elàstic. Aquesta comprovació tensional 
es determina segons l’apartat 3.2 de la Norma EA-95, de la següent manera: 

u
y

dy

x

dx
d W

M
W
M

A
N σωσ ≤++⋅=  (Eq. 3.18) 

On: 

dN  és l’axil de càlcul de la secció A ( dN =1555,59·103N) 

A  és l’àrea del pilar ( A =335,4·102mm2) 

ω  és el coeficient de vinclament del pilar (ω =1,15) 

dxM  és el moment flector de càlcul en l’eix x ( dxM =317,70·106 N·mm) 

xW  és el moment resistent del pilar en l’eix x del perfil ( xW =5501·103mm3) 
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dyM  és el moment flector de càlcul en l’eix y ( dyM =204,30·106 N·mm) 

yW  és el moment resistent del pilar en l’eix y del perfil ( xW =1260·103mm3) 

uσ  és la tensió de límit elàstic que, per un acer S 275 JR, pren per valor 275N/mm2 

Substituint aquests valors a l’Eq. 3.18, s’obté el valor de la tensió deguda a la 
compressió composta de la secció, verificant que compleix la limitació tensional imposada: 

CompleixmmNmmN u ⎯→⎯=≤= 22 /275/24,273 σσ  

3.3.2. Comprovació tensional del pilar amb aplicació Metalica 2004 

La comprovació de l’estat tensional del perfil es realitza amb l’aplicació informàtica 
Metalica 2004 desenvolupada en el despatx. Aquesta aplicació calcula les tensions de les 
seccions metàl·liques sotmeses a sol·licitacions de compressió simple i compressió 
composta.  

En aquest cas, s’utilitza l’aplicació introduint-hi l’esforç axil i els moments flectors en 
els dos sentits. D’aquesta manera es comprova la secció del pilar sotmetent-la a compressió 
composta, tenint en compte l’efecte del vinclament. 

 

Figura 3.15 Comprovació tensional del pilar amb aplicació Metalica 2004 
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Com es pot observar, la comprovació realitzada amb l’aplicació Metallica 2004, 
proporciona els mateixos resultats que les comprovacions manuals dutes a terme 
anteriorment. 
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