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Resum 

El present Annex correspon als càlculs de les alternatives i comprovacions 
estructurals que es realitzen en el present projecte.  

Aquests consisteixen en fer un anàlisi crític sobre aspectes que, habitualment, no són 
primordials en el càlcul i el disseny de l’estructura, bé sigui per requeriments fixes del client, 
perquè la normativa sortint no els té en compte o per la no contemplació de processos 
constructius influents en els elements resistents. 

Així doncs, els estudis realitzats per a dur a terme el què s’ha exposat, són els 
següents: 

 Alternatives estructurals per al compliment de la normativa de resistència al foc  

 Estudi del fimbreig d’un forjat 

 Estudi de l’efecte de l’alternança de càrregues sobre l’estructura 

 Estudi del comportament de les encavallades en el seu procés constructiu 

Els esforços i les deformacions dels elements estructurals per a les diferents 
alternatives i comprovacions s’obtenen mitjançant el programa RISA 3D, mentre que el seu 
dimensionament es duu a terme amb l’aplicació Metálica 2004 i un full Excel de comprovació 
de seccions sotmeses a esforços de moment i tallant. 
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1. Alternatives estructurals per al compliment de la 
normativa de resistència al foc 

En aquest apartat es realitza l’estudi i la comparativa de les diferents opcions 
estructurals per al compliment de la normativa de resistència al foc, per a una RF-120, en el 
cas de forjats de llosa mixta amb xapa nervada. 

Les diferents solucions existents per al compliment de dita normativa, segons els 
paràmetres requerits, són: 

 Aïllar el forjat amb un fals sostre resistent al foc. 

 Projectar el forjat, així com els perfils metàl·lics que el suporten, amb un 
recobriment d’alta adherència com la vermiculita. 

 Dissenyar un forjat col·laborant amb armadura addicional. 

La manera de procedir per fer aquesta comparativa és, inicialment, fer un estudi local 
de les càrregues que suposen per a l’estructura les diferents solucions adoptades. 
Posteriorment, es fa un redimensionat de l’estructura metàl·lica segons els canvis soferts en 
l’estat de càrregues de l’edifici. I finalment, es fan uns amidaments i un pressupost per tal de 
poder comparar les diferents alternatives. Els preus dels materials s’obtenen de la base de 
dades de l’institut de tecnologia de Catalunya (ITEC), mentre que les característiques dels 
perfils metàl·lics s’obtenen del promptuari del grup Arcelor. 

Per tal d’agilitzar l’exercici, s’ha simplificat la comparativa a l’estudi del forjat sostre 
planta primera (SP1) i als pilars que el suporten. 

1.1. Fals sostre resistent al foc 

1.1.1. Descripció 

El fals sostre resistent al foc és l’alternativa adoptada per al compliment de la 
normativa, en el present projecte, segons els requeriments del client. 

El fals sostre triat correspon a un sistema Pladur, que és una placa de guix laminat 
formada per una làmina de guix natural recoberta amb dues cel·luloses multi-fulla especials i 
amb una capa de fibra de vidre a l’interior. Aquest va subjectat a l’estructura mitjançant uns 
perfils auxiliars que s’uneixen al forjat, tal i com es pot observar a la Fig. 1.1. 
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Amb aquest sistema, la resistència al foc aconseguida és funció del número de 
plaques de Pladur que es col·loquin en paral·lel, o sigui, del gruix de placa acumulat. 

 

Figura 1.1 Fals sostre sistema “Pladur” 

1.1.2. Càrrega associada 

Segons el catàleg Pladur, per tal de complir una RF-120 és necessari col·locar 4 
plaques del tipus FOC-15. Així doncs, segons la Taula 1.1, la càrrega de fals sostre és la 
següent: 

222 /50/48/1244 mkgmkgmkgqq làmina sostrefals ≈=⋅=⋅=  

 

Taula 1.1 Taula de propietats del fals sostre segons catàleg “Pladur” 

Com que l’alternativa del fals sostre és la utilitzada en el projecte, no és necessari 
variar les càrregues aplicades en el model de càlcul. 

1.1.3. Dimensionament 

El forjat necessari per aquesta solució és una llosa mixta amb xapa nervada de 12 
cm de cantell. El dimensionament dels perfils que el suporten és el propi de l’estudi global de 
l’edifici. En la Fig. 1.2, es pot apreciar una imatge dels perfils en el sostre planta primera 
(SP1) per aquesta alternativa. 
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Figura 1.2 Perfils de SP1 amb l’alternativa de fals sostre 

1.1.4. Amidaments i pressupost 

Per aquesta alternativa, els elements a amidar són els perfils metàl·lics, desglossats 
en corretges, bigues principals i pilars, el forjat col·laborant de 12 cm de cantell i el fals sostre 
tipus Pladur. En la Taula 1.2 es mostra un resum dels amidaments obtinguts. 
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Taula 1.2 Amidaments de l’alternativa amb fals sostre 

I per últim, la Taula 1.3 mostra el pressupost final per al compliment de la normativa 
de resistència al foc amb una RF-120 mitjançant un fals sostre resistent. 

 

Taula 1.3 Pressupost de l’alternativa amb fals sostre 

1.2. Recobriments projectats de vermiculita 

1.2.1. Descripció 

La vermiculita d’alta adherència és una alternativa que proporciona una solució per al 
compliment de la normativa de resistència al foc.  
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Consisteix en la projecció d’aquesta substància ignífuga al llarg de tots els elements 
que no tinguin una resistència al foc adient, creant així, un recobriment extra capaç de 
garantir una RF-120 en tots els elements projectats. En les següents figures es poden 
observar imatges d’un esquema de la solució, del procés d’imprimació i de l’aspecte de 
l’estructura un cop projectada la vermiculita. 

          

Figures 1.3 i 1.4 Esquema de l’alternativa amb vermiculita i procés d’imprimació 

 

Figura 1.5 Aspecte de l’estructura un cop projectada la vermiculita 

1.2.2. Càrrega associada 

El tret característic més important d’aquesta alternativa és que permet una protecció 
contra el foc sense afegir càrrega a l’estructura. Així doncs, s’ha de recalcular el model sense 
els 50 kg/m2 que aporta la solució del fals sostre en les càrregues permanents de tot el forjat. 

1.2.3. Dimensionament 

El forjat necessari per aquesta solució és una llosa mixta amb xapa nervada de 12 
cm de cantell. El dimensionament dels perfils que el suporten és realitza tenint en compte el 
nou estat de càrregues. En la Fig. 1.6, es pot apreciar una imatge dels perfils en el sostre 
planta primera (SP1) per aquesta alternativa. 
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Figura 1.6 Aspecte de l’estructura amb l’alternativa de projecció amb vermiculita 

En general, es disminueix un grau en tots els perfils respecte la solució amb fals 
sostre resistent al foc. 

1.2.4. Amidaments i pressupost 

Per aquesta alternativa, els elements a amidar són els perfils metàl·lics, desglossats 
en corretges, bigues principals i pilars, el forjat col·laborant de 12 cm de cantell i tota la 
superfície de material a projectar per vermiculita. En la Taula 1.4 es mostra un resum dels 
amidaments obtinguts. 
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Taula 1.4 Amidaments de l’alternativa amb projecció de vermiculita 
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I per últim, la Taula 1.5 mostra el pressupost final per al compliment de la normativa 
de resistència al foc amb una RF-120 mitjançant la projecció del elements resistents amb 
vermiculita d’alta adherència. 

 

Taula 1.5 Pressupost de l’alternativa amb projecció amb vermiculita 

1.3. Forjat col·laborant amb armadura addicional 

1.3.1. Descripció 

La última alternativa que hi ha per al compliment de la normativa de resistència al foc 
és dissenyar un forjat col·laborant amb armadura addicional capaç de garantir una RF-120. 
Aquesta solució té l’inconvenient que no protegeix del foc a l’estructura metàl·lica sobre la 
que recolza el forjat. D’aquesta manera, també és necessari projectar amb vermiculita tots 
els perfils metàl·lics que actuen de suport. En la Fig. 1.7 es mostra una descripció de les 
parts del forjat col·laborant. 

 

Figura 1.7 Forjat col·laborant 
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L’armadura del forjat de llosa mixta amb xapa nervada es distribueix, tal i com 
s’indica en la Fig. 1.8, 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. 

   

Figura 1.8 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. 

1.3.2. Càlcul del forjat col·laborant 

En aquest apartat es realitza el càlcul del forjat col·laborant mitjançant criteris de 
resistència al foc. Segons Garcia i Marimon (2004, capítol 5), un forjat de llosa mixta amb 
xapa nervada ha de complir els següents tres criteris: 

 Aïllament tèrmic (I) 

És la capacitat d’evitar l’augment excessiu de la temperatura en la cara de la llosa 
no exposada directament al foc. 

 Estanquitat (E) 

És la capacitat d’impedir el pas de les flames i dels gasos calents a través de les 
fissures que es puguin haver format en el forjat. Però, com que la posada en obra 
de les lloses garanteix que les juntes estan segellades adequadament mitjançant 
les xapes metàl·liques, se suposa que el pas de les flames i dels gasos calents 
no es produeix. D’aquesta manera, se suposa que si el forjat col·laborant 
compleix el criteri d’aïllament, també compleix el d’estanquitat. 
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 Resistència (R) 

És la capacitat de resistir l’efecte de les accions mentre dura l’exposició a 
l’incendi, a més d’evitar el col·lapse o les deformacions excessives. 

Llavors, per tal de fer el càlcul del forjat i de la seva armadura addicional és necessari 
definir unes dades inicials i verificar els criteris d’aïllament tèrmic i de resistència. Per tant, 
per l’estat de càrrega més desfavorable del forjat sostre planta primera (SP1), el 
dimensionament del forjat és el següent: 

1.3.2.1. Dades inicials 

Les dades inicials necessàries per el càlcul són les següents: 

Acer B500S: fsy,20ºC = 500 N/mm2 

Formigó C25/30: fc,20ºC = 25 N/mm2 

Llum en direcció de l’armadura del forjat: L = 2,33 m 

Resistència al foc requerida: RF120 

1.3.2.2. Criteri d’aïllament tèrmic 

Per garantir el compliment del criteri d’aïllament tèrmic, el forjat col·laborant ha de 
tenir un gruix eficaç mínim (heff,MIN) en funció del temps de resistència al foc requerit. Aquest 
gruix eficaç mínim és la mitjana aritmètica del gruix variable que presenta el forjat a causa de 
la forma nervada de la xapa metàl·lica. 

 

Taula 1.6 Gruixos eficaços mínims en funció de la resistència al foc 

Segons la Taula 1.6, per a una RF-120, el gruix eficaç mínim és el següent: 

3120 hh
MINeff −=         (Eq. 1.1) 
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On: 

h3 és el gruix del paviment existent en el forjat amb un màxim de 20 mm. Com que 
els paviments disposats en el projecte són superiors a aquesta xifra, es pren un gruix 
de paviment de 20 mm. Llavors, de l’Eq. 1.1 és determina el gruix eficaç mínim: 

mmh
MINeff 100=  

El valor del gruix eficaç propi del forjat col·laborant considerat ve donat per les 
següents equacions: 

mmh    i    
h
h

     si    
ll
ll

hhh 1eff 405,15,0
1

2

31

21
21 ≥≤⎟⎟
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On h1, h2, l1, l2 i l3 són les dimensions pròpies del forjat col·laborant definides segons 
la Fig. 1.9. 

 

Figura 1.9 Definició de les dimensions del forjat col·laborant 

A partir de la Fig. 1.10, extreta del catàleg de perfils per a forjats col·laborants “Haircol 
59”, s’obtenen els paràmetres necessaris pel càlcul del gruix eficaç mínim del forjat. 

 

Figura 1.10 Dimensions del forjat col·laborant 

El cantell mínim que ha de tenir un forjat col·laborant per complir una RF-120 és de 
13 cm. Llavors, les dimensions per a un forjat col·laborant d’aquest cantell són les següents: 
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h1 = 71 mm 

h2 = 59 mm 

l1 = 121 mm 

l2 = 58 mm 

l3 = 84 mm 

Per que el forjat compleixi el criteri d’aïllament tèrmic, s’ha de complir la següent 
condició: 

MINeffeff hh ≥          (Eq. 1.4) 

Degut a que 5,1
1

2 ≤
h
h

i mmh 401 > , s’utilitza l’Eq. 1.2 per tal de determinar el valor del 

gruix eficaç del forjat: 

mmheff 8,96=  

Aquest valor de heff no compleix l’Eq. 1.4, cosa que indica que el cantell del forjat no 
és suficient per complir el criteri d’aïllament tèrmic. 

Per tant, s’augmenta el gruix de la llosa del forjat col·laborant, amb el que resulta un 
cantell de 14 cm. Les dimensions per a un forjat col·laborant d’aquest cantell són les 
següents: 

h1 = 81 mm 

h2 = 59 mm 

l1 = 121 mm 

l2 = 58 mm 

l3 = 84 mm 

A l’igual que en el cas anterior, es compleix que 5,1
1

2 ≤
h
h

i mmh 401 > , i per tant, 

s’utilitza l’Eq. 1.2 per tal de determinar el valor del gruix eficaç del forjat: 

mmheff 8,106=  
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Aquest valor de heff sí que compleix l’Eq. 1.4, verificant així el criteri d’aïllament tèrmic 
amb un forjat col·laborant de 14 cm de cantell. 

1.3.2.3. Criteri de resistència 

El criteri de resistència requereix que la capacitat de la llosa de suportar les 
càrregues per a les quals ha estat dissenyada, es mantingui durant un temps d’exposició al 
foc determinat. El compliment d’aquest criteri es pot analitzar mitjançant la teoria plàstica 
elemental, a partir del càlcul de l’estat límit de ruïna per a cadascun dels sistemes estàtics 
que es poden considerar en el disseny de les lloses, tal i com es pot veure en la Taula 1.7. 

 

Taula 1.7 Estats límits de ruïna i verificació del criteri de resistència per als diferents sistemes estàtics 

De les expressions de verificació del criteri de resistència que apareixen en la Taula 
1.7, cal definir els paràmetres següents: 

 +
RdM ,θ  (kN·m/m) és el valor absolut del moment resistent positiu després de 

l’exposició a l’incendi normalitzat. 

 −
RdM ,θ  (kN·m/m) és el valor absolut del moment resistent negatiu després de 

l’exposició a l’incendi normalitzat. 

 q (kN/m2) és la càrrega uniforme que actua sobre la llosa durant l’incendi. 
Aquesta inclou el pes propi del forjat (G), les càrregues permanents (CP) i la 
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sobrecàrrega d’ús (Q) per a la qual s’ha dissenyat el forjat a temperatura ambient. 
Així doncs, q és determina de la següent manera: 

)( QCPGq ++⋅= κ        (Eq. 1.5) 

On: 

κ és un factor de càrrega obtingut a partir de càlculs comparatius, de valor 0,85. 

G és determina segons la Taula 1.8 extreta del catàleg de perfils per a forjats 
col·laborants “Haircol 59”.  

 

Taula 1.8 Taula de pesos propis del forjat segons catàleg “Haircol 59” 

D’aquesta manera, per a un forjat col·laborant de 14 cm de cantell amb un gruix 
de xapa de 0,75 mm, el pes propi és el següent: 

266,2
m
kNG =  

CP i Q  corresponen a l’estat de càrrega Arxius, expressat en l’apartat 4.3.1.3 de 
l’Annex A del present document, i prenen per valor: 

200,1
m
kNCP =  

240,8
m
kNQ =  

Llavors, de l’Eq. 1.5, es té que la càrrega uniforme que actua sobre la llosa durant 
l’incendi és la següent: 

225,10
m
kNq =  
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 L (m) és la llum en direcció de l’armadura del forjat. 

Per al cas de llosa continua amb n trams, hi ha dos estudis a realitzar: tram extrem i 
tram intermedi, amb armadura a negatiu i a positiu en ambdós casos. 

a) Tram extrem 

Per l’estudi del tram extrem de la llosa continua, segons la Taula 1.7, s’ha de verificar 
el següent criteri de resistència: 

8
5,0

2

,,
LqMM RdRd
⋅

≥⋅+ −+
θθ        (Eq. 1.6) 

Amb: 

m
mkNLQCPGLq ⋅

=
⋅++⋅

=
⋅ 98,6

8
)(

8

22 κ   

Per tal de determinar el moment resistent negatiu després de l’exposició a l’incendi 

normalitzat ( −
RdM ,θ ), és necessari obtenir l’àrea per metre d’acer real de l’armadura a 

negatiu. Aquesta s’obté mitjançant la següent equació: 

1000
4

· 2

, d
A negs

⋅

∅
=

π         (Eq. 1.7) 

On: 

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

d (mm) és la distància entre armadures 

Per tal de trobar aquests dos paràmetres, s’ha de calcular l’àrea d’acer necessària a 
negatiu per tal que la llosa absorbeixi el moment en la zona de suports. Aquesta, 
s’obté de la Taula 1.9, extreta del catàleg de perfils per a forjats col·laborants “Haircol 
59”. 
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Taula 1.9 Taula d’armadures (cm2/m) sobre suports intermedis amb una xapa de gruix 0,75 mm. 

Per un forjat col·laborant de 14 cm de cantell i una llum en la direcció de les 
armadures de 2,33 m, es té una quantia d’acer de 1,46 cm2/m. 

Si es considera que per cada metre es disposen 5 rodons, cosa que indica que la 
distància entre armadures d és 200 mm, es té que l’àrea necessària de cada rodó de 
l’armadura a negatiu (As,neg,necessària) és 29,2 mm2. Per tant, amb la següent equació es 
determina el diàmetre de l’armadura a negatiu de la llosa: 

mm
A necessarianegs 1,6

4 ,, =
⋅

=∅
π

      (Eq. 1.8) 

El diàmetre considerat de l’armadura és 8 mm. Llavors, segons l’Eq. 1.7, l’àrea per 
metre d’acer real de l’armadura a negatiu és: 

m
mmA negs

2

, 33,251=   

La Fig. 1.11 mostra un àbac que proporciona el valor del moment resistent negatiu 

després de l’exposició a l’incendi normalitzat ( −
RdM ,θ ), en funció de l’àrea per metre 

d’acer real de l’armadura a negatiu (As,neg) i del gruix eficaç mínim (heff,MIN) del forjat 
col·laborant. 
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Figura 1.11 Àbac de càlcul del moment resistent negatiu per a una RF-120 

Llavors, segons la Fig. 1.11 i els resultats obtinguts amb anterioritat, s’obté el valor 
del moment resistent negatiu després de l’exposició a l’incendi normalitzat: 

m
mkNM Rd
⋅

=− 8,θ  

Un cop calculat aquest valor, és necessari trobar el valor del moment resistent positiu 

després de l’exposició a l’incendi normalitzat ( +
RdM ,θ ) per tal de calcular l’armadura 

addicional que augmenta la resistència del forjat en situació d’incendi, en cas de 
necessitar-la. 

Així doncs, de l’Eq. 1.6, s’aïlla el terme del moment resistent positiu, de la següent 
manera: 

m
mkNMLqM RdRd
⋅

=⋅−=⋅−
⋅

= −+ 98,285,098,65,0
8 ,

2

, θθ  

Es comprova que sí és necessari disposar de l’armadura addicional (As,pos). Aquesta 
s’obté de l’àbac de càlcul (Fig. 1.12), que retorna el valor d’aquest armat en funció del 

moment resistent positiu en situació d’incendi ( +
RdM ,θ ) i del cantell total del forjat. 
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Figura 1.12 Àbac de càlcul de l’armadura addicional per a una RF-120 

Finalment, segons la Fig. 1.12, i per un cantell de forjat de 14 cm amb un intereix de 
nervis de la xapa (s) de 200 mm, és necessari disposar una armadura addicional d’un 
rodó de diàmetre 6 mm cada sinus. 

b) Tram intermedi 

En quant al tram extrem de la llosa continua amb armadura de positius i negatius, 
segons la Taula 1.7, s’ha de verificar el següent criteri de resistència: 

8

2

,,
LqMM RdRd
⋅

≥+ −+
θθ        (Eq. 1.9) 

Amb: 

m
mkNLQCPGLq ⋅

=
⋅++⋅

=
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Utilitzant el mateix desenvolupament que en el tram extrem, es té que el valor del 
moment resistent negatiu després de l’exposició a l’incendi normalitzat és: 
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m
mkNM Rd
⋅

=− 8,θ  

Amb aquest valor, és necessari trobar el valor del moment resistent positiu després 

de l’exposició a l’incendi normalitzat ( +
RdM ,θ ) per tal de trobar l’armadura addicional 

que augmenta la resistència del forjat en situació d’incendi, en cas de necessitar-la. 

Així doncs, de l’Eq. 1.9, s’aïlla el terme del moment resistent positiu, de la següent 
manera: 

m
mkNMLqM RdRd
⋅

−=−=−
⋅

= −+ 02,1898,6
8 ,

2

, θθ  

Amb aquest resultat, es demostra que 
8

2

,
LqM Rd
⋅

≥−
θ , cosa que significa que no és 

necessària armadura addicional en cas d’incendi. 

1.3.3. Càrrega associada 

La diferència principal d’aquesta solució amb l’alternativa del fals sostre és que se 
substitueix el fals sostre resistent al foc per un augment del cantell del forjat col·laborant de 
12 cm a 14 cm.  

Segons l’apartat 1.3.2.3, la càrrega associada a un forjat de llosa mixta de xapa 
nervada de 14 cm de cantell és de 2,66 kN/m2. En canvi, la càrrega associada al forjat 
col·laborant de 12 cm, expressat en l’apartat 4.3.1.3 de l’Annex A del present document, és 
de 2,18 kN/m2. Això suposa un augment aproximat de 0,50 kN/m2 en el pes propi de 
l’estructura, que coincideix exactament amb l’estalvi de càrrega que es produeix al no 
disposar del fals sostre resistent al foc. 

1.3.4. Dimensionament 

En l’apartat anterior s’ha comprovat que, de forma global, es mantenen les càrregues 
aplicades en l’edifici. D’aquesta manera, el dimensionament dels perfils del forjat és 
exactament el mateix que en l’alternativa de fals sostre resistent al foc, tal i com es mostra en 
la Fig. 1.13. 
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Figura 1.13 Aspecte de l’estructura amb l’alternativa de forjat col·laborant amb armadura addicional 

1.3.5. Amidaments i pressupost 

Per aquesta alternativa, els elements a amidar són els perfils metàl·lics, desglossats 
en corretges, bigues principals i pilars, el forjat col·laborant de 14 cm de cantell i tota la 
superfície de material a projectar per vermiculita. En la Taula 1.10 es mostra un resum dels 
amidaments obtinguts. 
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Taula 1.10 Amidaments de l’alternativa de forjat col·laborant amb armadura addicional 

I per últim, la Taula 1.11 mostra el pressupost final per al compliment de la normativa 
de resistència al foc amb una RF-120 mitjançant un forjat col·laborant amb armadura 
addicional. 



Pàg. 26  Annex C 

 

 

Taula 1.11 Pressupost de l’alternativa de forjat col·laborant amb armadura addicional 

1.4. Comparació de les diferents alternatives 

La comparació, des del punt de vista econòmic, de les tres alternatives per al 
compliment de la normativa de la resistència al foc, mostra que la solució més adequada és  
la del disseny d’un forjat col·laborant amb armadura addicional capaç de resistir per ell 
mateix els requeriments d’una RF-120. El cost total d’aquesta alternativa és 127.110 €, 
mentre que la solució amb fals sostre resistent i amb projecció de vermiculita d’alta 
adherència valen 140.742 € i 142.975 €, respectivament. Això mostra un estalvi de 13.632 € 
de la solució del forjat col·laborant resistent en front de la del fals sostre, utilitzada en el 
projecte per requeriments del client. 

Però, la solució més rendible econòmicament té l’inconvenient que deixa l’estructura 
vista. Si per criteris estètics, no es volgués que això fos així, s’hauria d’instal·lar un fals sostre 
no resistent al foc que encariria el pressupost. En canvi, amb la solució adoptada del fals 
sostre resistent al foc, aquest aspecte estètic ja queda resolt. 

Per altra banda, la solució de fals sostre resistent presenta l’inconvenient que, tot i 
ser registrable, el seu elevat pes dificulta les operacions de manteniment de les instal·lacions. 

En quant a l’alternativa de projecció amb vermiculita, dir que l’avantatge que té 
enfront de les altres dues solucions és que no afegeix pes a l’estructura i que és la més 
ràpida d’execució. En canvi, com s’ha comentat amb anterioritat, és la més cara de totes les 
alternatives. 
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2. Estudi del fimbreig d’un forjat 

En aquest apartat es realitza l’estudi del fimbreig d’un forjat segons les 
consideracions indicades en la Norma “DB-SE-Acero”. La intenció és realitzar unes 
comprovacions contemplades en el nou codi tècnic de l’edificació, d’aplicació imminent, que 
no contemplen les normatives amb les que s’ha calculat l’estructura del present projecte. 

Les vibracions es donen en estructures amb accions variables o accions periòdiques 
d’alternança ràpida, tals com la circulació de persones, en forjats de massa reduïda recolzats 
sobre bigues de grans llums i rigideses petites. Aquestes vibracions poden provocar ruptures 
per fatiga de l’estructura o influir negativament en la resistència última d’aquesta, així com 
afectar el confort dels usuaris de l’edifici, el comportament dels elements no estructurals i el 
funcionament d’equips i instal·lacions. 

2.1. Càlcul de les vibracions en forjats 

Per saber si les vibracions transitòries afecten negativament a l’estructura és 
necessari determinar tres factors: 

 Freqüència d’oscil·lació (f) 

 Acceleració màxima inicial (a0) 

 Amortiment (ξ) 

2.1.1. Freqüència d’oscil·lació 

La freqüència d’oscil·lació d’un forjat és analitzada mitjançant un mètode dinàmic 
capaç de representar les característiques elàstiques i inercials de l’estructura. Per a un forjat 
amb dos nivells de bigues metàl·liques, tals com els de corretges que suporten el forjat i que 
recolzen sobre jàsseres perpendiculars, el càlcul de la freqüència s’assimila al d’un sistema 
de molles, de la següent manera: 

2
,1

2
,1

2
,1

111

jascorsis fff
+=  (Eq. 2.1) 

On: 

sisf ,1  (Hz) és la freqüència pròpia del primer mode de vibració del sistema (forjat) 
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corf ,1  (Hz) és la freqüència pròpia del primer mode de vibració de la corretja, 

considerant indeformables les jàsseres perpendiculars sobre les que recolza 

jasf ,1  (Hz) és la freqüència pròpia del primer mode de vibració de la jàssera 

El càlcul del primer mode de vibració, tant de la corretja, com de la jàssera, es 
realitza considerant la biga birecolzada. La Norma “DB-SE-Acero” insta a realitzar aquest 
càlcul considerant que la biga és mixta, o sigui, que la llosa del forjat col·laborant i els perfils 
metàl·lics treballen conjuntament, independentment del mètode de construcció del forjat i 
sense tenir en compte si existeix una connexió entre aquests.  

Degut a que aquesta afirmació és discutible, en el present projecte es considera que 
els elements encarregats de resistir i absorbir les vibracions són, únicament, els perfils 
metàl·lics que aguanten el forjat. Aquesta metodologia implica que el càlcul de la freqüència 
d’oscil·lació és més desfavorable que el que exposa la Norma “DB-SE-Acero”. Aquest s’obté 
mitjançant l’Eq. 2.2: 

41 2 Lm
IE

f ba

⋅
⋅

⋅=
π  (Eq. 2.2) 

On: 

1f  (Hz) és la freqüència d’oscil·lació de la biga 

aE  (N/m2) és el mòdul d’elasticitat de l’acer 

bI  (m4) és la inèrcia del perfil 

m  (kg/m) és la massa per unitat de longitud del forjat sota la hipòtesi de càrrega 
quasipermanent de l’estat límit de servei 

L  (m) és la llum de la biga birecolzada 

El càlcul de la massa per unitat de longitud sota la consideració d’hipòtesi de càrrega 
permanent es realitza de la següent manera: 

licsmetàlperfilsPPsUSCPPPm ·2 )( +⋅⋅Ψ++=  (Eq. 2.3) 

On: 

PP  (kg/m2) és el valor del pes propi del forjat 
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CP  (kg/m2) és el valor de les càrregues permanents 

US  (kg/m2) és el valor de la sobrecàrrega d’ús 

licsmetàlperfilsPP ·  (kg/m) és el valor del pes propi del perfil 

s  (m) és la distància entre bigues 

2Ψ  és el coeficient de simultaneïtat per a la sobrecàrrega d’ús. Aquest pren per valor 

0,6, tal i com es pot veure en la Taula 2.1: 

 

Taula 2.1 Coeficients de simultaneïtat 

2.1.2. Acceleració màxima inicial 

L’acceleració màxima inicial de la vibració és funció de l’impuls I (N·s) corresponent a 
la passa d’una persona circulant pel forjat. Aquesta es calcula de la següent manera: 

M
If

a sis ⋅⋅⋅
⋅= ,1

0

2
9,0

π
 (Eq. 2.4) 

On: 

0a (m/s2) és l’acceleració màxima inicial 

sisf ,1  (Hz) és la freqüència pròpia del primer mode de vibració del sistema (forjat) 

I  és l’impuls corresponent a la passa d’una persona, de valor 67 N·s 

M  (kg) és la massa vibrant eficaç, que es determina mitjançant la següent equació: 

bLmM ⋅⋅= 67,0  (Eq. 2.5) 

On: 
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m  (kg/m2) és la massa per unitat de superfície del forjat en oscil·lació sota la 
hipòtesi de càrrega quasipermanent de l’estat límit de servei 

bL  (m2) és la superfície ponderada del forjat 

El càlcul de la massa per unitat de superfície sota la consideració d’hipòtesi de 
càrrega quasipermanent es realitza de la següent manera: 

USCPPPm ⋅Ψ++= 2  (Eq. 2.6) 

On: 

PP  (kg/m2) és el valor del pes propi del forjat 

CP  (kg/m2) és el valor de les càrregues permanents 

US  (kg/m2) és el valor de la sobrecàrrega d’ús 

2Ψ  és el coeficient de simultaneïtat per a la sobrecàrrega d’ús, de valor 0,6. 

Per altra banda, la superfície ponderada per a forjats amb dos nivells de bigues 
es determina de la següent manera: 

jasjas
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sis
corcor

cor

sis Ls
f
f

Ls
f
f

bL ⋅⋅⎟
⎟
⎠

⎞
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⎜
⎝
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

2

,1
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2

,1

,1  (Eq. 2.7) 

On: 

sisf ,1  (Hz) és la freqüència pròpia del primer mode de vibració del sistema (forjat) 

corf ,1  (Hz) és la freqüència pròpia del primer mode de vibració de la corretja 

jasf ,1  (Hz) és la freqüència pròpia del primer mode de vibració de la jàssera 

cors  (m) és la distància entre corretges 

jass  (m) és la distància entre corretges 

corL  (m) és la llum de la corretja 
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jasL  (m) és la llum de la jàssera 

2.1.3. Amortiment 

L’amortiment d’un forjat és la capacitat que té aquest per absorbir les vibracions 
produïdes fins al punt, que aquestes, no són perjudicials per a l’estructura ni pel confort dels 
usuaris que fan ús de l’edifici. 

Aquest ve donat en forma de percentatge i depèn de les característiques de la 
construcció, el gruix i el pes de la llosa del forjat, i l’existència d’elements com envans, 
paviments, falsos sostres, mobiliari, etc. 

Per al cas d’estudi, es té que el forjat consta de paviments i fals sostre, però no 
d’envans. Sota aquesta consideració i segons la Norma “DB-SE-Acero”, el percentatge 
d’amortiment (ξ) és del 6%. 

2.2. Criteri de verificació 

El criteri de verificació del nivell de vibracions d’un forjat es realitza mitjançant la 
gràfica de la Fig. 2.1. Aquesta mostra els límits d’acceptació de les vibracions, tan continues, 
com transitòries, en funció de la freqüència d’oscil·lació, l’acceleració màxima inicial 
(expressada com a percentatge de la gravetat) i el percentatge d’amortiment. 

 

Figura 2.1 Límits d’acceptació de les vibracions 
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Aquesta verificació consisteix en comprovar que el punt de tall entre la freqüència 
d’oscil·lació i l’acceleració màxima inicial normalitzada amb la gravetat, estigui per sota de la 
corba d’amortiment, que en el cas d’estudi és de ξ=6%. 

2.3. Estudis de les vibracions 

Els estudis de les vibracions es realitzen sobre 4 localitzacions representatives de 
l’estructura metàl·lica del forjat sostre planta primera (SP1),  mostrats en la Fig. 2.2. 

 

Figura 2.2 Punts d’estudi de les vibracions de l’estructura metàl·lica del forjat sostre planta primera (SP1) 

Per a realització dels càlculs de la freqüència d’oscil·lació i de l’acceleració màxima 
inicial, s’ha dissenyat un full de càlcul basat en les equacions definides en l’apartat 2.1 del 
present document. 

a) Estudi 1 

L’estudi 1 correspon a l’estudi de les vibracions d’una corretja IPE 330 i d’una jàssera 
principal HEB 400. Les dades inicials i els valors obtinguts de la freqüència 
d’oscil·lació del sistema i el percentatge de la gravetat de l’acceleració inicial màxima 
es mostren en la Fig. 2.3. 

1 

2
3

4
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Figura 2.3 Dades i resultats de l’estudi 1 de les vibracions del forjat SP1 

Llavors, amb els resultats de la freqüència d’oscil·lació del sistema i de l’acceleració 
màxima inicial normalitzada amb la gravetat, es realitza, mitjançant la Fig. 2.4, la 
comprovació de si les vibracions per aquesta part del forjat són acceptables: 

 

Figura 2.4 Verificació de les vibracions per a l’estudi 1 
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Com s’observa en la Fig. 2.4, el punt de tall entre la freqüència d’oscil·lació i 
l’acceleració màxima inicial està per sota de la corba d’amortiment del 6%. Per tant, 
es verifica el criteri d’acceptació de les vibracions per a l’estudi 1. 

b) Estudi 2 

L’estudi 2 correspon a l’estudi de les vibracions d’una corretja IPE 300 i d’una jàssera 
principal HEB 360. Les dades inicials i els valors obtinguts de la freqüència 
d’oscil·lació del sistema i el percentatge de la gravetat de l’acceleració inicial màxima 
es mostren en la Fig. 2.5. 

 

Figura 2.5 Dades i resultats de l’estudi 2 de les vibracions del forjat SP1 

Llavors, amb els resultats de la freqüència d’oscil·lació del sistema i de l’acceleració 
màxima inicial normalitzada amb la gravetat, es realitza, mitjançant la Fig. 2.6, la 
comprovació de si les vibracions per aquesta part del forjat són acceptables: 
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Figura 2.6 Verificació de les vibracions per a l’estudi 2 

Com s’observa en la Fig. 2.6, el punt de tall entre la freqüència d’oscil·lació i 
l’acceleració màxima inicial està per sota de la corba d’amortiment del 6%. Per tant, 
es verifica el criteri d’acceptació de les vibracions per a l’estudi 2. 

c) Estudi 3 

L’estudi 3 correspon a l’estudi de les vibracions d’una corretja HEA 650 i d’una 
jàssera principal IPE 360. Les dades inicials i els valors obtinguts de la freqüència 
d’oscil·lació del sistema i el percentatge de la gravetat de l’acceleració inicial màxima 
es mostren en la Fig. 2.7. 
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Figura 2.7 Dades i resultats de l’estudi 3 de les vibracions del forjat SP1 

Llavors, amb els resultats de la freqüència d’oscil·lació del sistema i de l’acceleració 
màxima inicial normalitzada amb la gravetat, es realitza, mitjançant la Fig. 2.8, la 
comprovació de si les vibracions per aquesta part del forjat són acceptables: 

 

Figura 2.8 Verificació de les vibracions per a l’estudi 3 
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Com s’observa en la Fig. 2.8, el punt de tall entre la freqüència d’oscil·lació i 
l’acceleració màxima inicial està per sota de la corba d’amortiment del 6%. Per tant, 
es verifica el criteri d’acceptació de les vibracions per a l’estudi 3. 

d) Estudi 4 

L’estudi 4 correspon a l’estudi de les vibracions d’una corretja IPE 360 i d’una jàssera 
principal HEB 300. Les dades inicials i els valors obtinguts de la freqüència 
d’oscil·lació del sistema i el percentatge de la gravetat de l’acceleració inicial màxima 
es mostren en la Fig. 2.9. 

 

Figura 2.9 Dades i resultats de l’estudi 4 de les vibracions del forjat SP1 

Llavors, amb els resultats de la freqüència d’oscil·lació del sistema i de l’acceleració 
màxima inicial normalitzada amb la gravetat, es realitza, mitjançant la Fig. 2.10, la 
comprovació de si les vibracions per aquesta part del forjat són acceptables: 
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Figura 2.10 Verificació de les vibracions per a l’estudi 4 

Com s’observa en la Fig. 2.10, el punt de tall entre la freqüència d’oscil·lació i 
l’acceleració màxima inicial està per sota de la corba d’amortiment del 6%. Per tant, 
es verifica el criteri d’acceptació de les vibracions per a l’estudi 4. 
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3. Estudi de l’efecte de l’alternança de càrregues 
sobre l’estructura 

L’alternança de càrregues sobre l’estructura és realitza en situacions on la 
sobrecàrrega d’ús és elevada. Aquesta situació consisteix en descompensar les càrregues 
variables, provocant així un augment de les sol·licitacions en alguns dels elements resistents. 
D’aquesta manera, s’estudia una situació més desfavorable que la prevista amb totes les 
càrregues aplicades. 

Les parts de l’edifici escollides per fer aquest estudi, considerades com les més 
desfavorables per l’efecte de l’alternança de càrregues sobre l’estructura, són el voladís en el 
forjat sostre planta primera (SP1) i la llosa de formigó armat en la zona de la plaça pública 
del forjat sostre planta soterrani (SPS). 

Per a cada estudi es comproven dues situacions de càrrega diferents: una total i una 
parcial. Els resultats de cada un d’aquests es comparen amb els resultats obtinguts sense 
l’efecte de l’alternança de càrregues. 

3.1. Voladís 

Per a l’estudi de l’efecte de l’alternança de càrregues sobre el voladís en el forjat 
sostre planta primera (SP1) es realitzen dues situacions de càrrega diferenciades:  

 Situació de càrrega total 

 Situació de càrrega parcial 

Ambdues situacions, se’ls hi afegeix la sobrecàrrega de vent en la direcció 
desfavorable del voladís. D’aquesta manera s’assoleix la distribució de càrrega més 
desfavorable per a aquesta part de l’edifici. 

3.1.1. Situació de càrrega total 

3.1.1.1. Distribució de les càrregues 

La situació de càrrega total és aquella on la sobrecàrrega d’us està aplicada en tot 
l’àmbit del voladís, deixant la resta de la planta sense aquest tipus de càrrega. La distribució 
d’aquesta en el forjat sostre planta primera (SP1) s’observa en la Fig. 3.1. 
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Figura 3.1 Distribució de la sobrecàrrega d’ús en la situació de càrrega total 

3.1.1.2. Comprovació dels elements resistents 

Per tal d’analitzar l’efecte de l’alternança de càrregues sobre l’estructura amb una 
situació de càrrega total, es realitzen dos tipus de comparacions: una de l’estat tensional de 
la corretja més desfavorable i l’altre de les deformacions del voladís. 

a) Estat tensional de la corretja 

La comprovació de l’estat tensional es realitza sobre la corretja més sol·licitada, 
mostrada en la Fig. 3.2. 

 

Figura 3.2 Corretja sobre la que es realitza la comprovació tensional 
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Per veure l’efecte de l’alternança de càrregues, s’extreuen els diagrames d’esforços 
d’aquesta corretja en aquesta situació de càrrega i en la situació de càrrega normal. 
Aquests es mostren en les següents figures. 

     

Figures 3.3 i 3.4 Diagrames d’esforços en la situació de càrrega d’alternança i situació de càrrega normal 

Com es pot comprovar, tot i provocar l’alternança de càrregues, els esforços a que 
està sotmesa la corretja sota aquesta hipòtesi de càrrega (Fig. 3.3, a l’esquerra) són 
menors dels que està sotmesa quan la sobrecàrrega d’ús està aplicada a tota la 
planta (Fig. 3.4, a la dreta). Per tant, es comprova que l’alternança de càrregues amb 
aquesta situació no té cap efecte negatiu per a les corretges del voladís. 

b) Deformacions del voladís 

Per a comprovar les deformacions en el voladís s’estudia la biga principal més 
desfavorable, mostrada en les següents figures. 

 

Figura 3.5 Biga principal sobre la que es realitza la comprovació de deformacions 
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Figura 3.6 Vista de perfil de la biga principal sobre la que es realitza la comprovació de deformacions 

Per tal de comparar les deformacions entre les dues situacions de càrrega es 
llegeixen els desplaçaments verticals dels nodes 1805 i 1808 i s’obté la fletxa relativa 
del voladís, tal i com es mostra en la Taula 3.1. 

 

Taula 3.1 Desplaçaments verticals dels nodes del voladís i fletxa relativa 

Com es pot comprovar, els desplaçaments dels nodes en la situació de càrrega 
d’alternança són menors que en la situació de càrrega normal. En canvi, la fletxa 
relativa del voladís és major en la situació d’alternança. Aquest fet és degut a que el 
desplaçament del node 1805, que correspon a la unió amb el pilar, és 
significativament menor a causa que la resta del forjat no té aplicada la sobrecàrrega 
d’ús. De totes maneres, la diferència entre les fletxes es pot considerar negligible, 
cosa que indica que la situació d’alternança de càrregues proposada no afecta 
negativament a l’estructura. 

3.1.2. Situació de càrrega parcial 

3.1.2.1. Distribució de les càrregues 

La situació de càrrega parcial és aquella on la sobrecàrrega d’us només està 
aplicada en la zona central del voladís, deixant la resta de la planta sense aquest tipus de 
càrrega. La distribució d’aquesta en el forjat sostre planta primera (SP1) s’observa en la Fig. 
3.7. 
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Figura 3.7 Distribució de la sobrecàrrega d’ús en la situació de càrrega parcial 

3.1.2.2. Comprovació dels elements resistents 

Per tal d’analitzar l’efecte de l’alternança de càrregues sobre l’estructura amb la 
situació de càrrega parcial, es realitzen dos tipus de comparacions: una de l’estat tensional 
de la corretja més desfavorable i l’altre de les deformacions del voladís. 

a) Estat tensional de la corretja 

La comprovació de l’estat tensional es realitza sobre la corretja més sol·licitada, 
mostrada en la Fig. 3.8. 

 

Figura 3.8 Corretja sobre la que es realitza la comprovació tensional 
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Per veure l’efecte de l’alternança de càrregues, s’extreuen els diagrames d’esforços 
d’aquesta corretja en aquesta situació de càrrega i en la situació de càrrega normal. 
Aquests es mostren en les Fig. 3.9 i 3.10. 

    

Figures 3.9 i 3.10 Diagrames d’esforços en la situació de càrrega d’alternança i situació de càrrega normal 

Com es pot comprovar, tot i provocar l’alternança de càrregues, els esforços a que 
està sotmesa la corretja sota aquesta hipòtesi de càrrega (Fig. 3.9, a l’esquerra) són 
menors dels que està sotmesa quan la sobrecàrrega d’ús està aplicada a tota la 
planta (Fig. 3.10, a la dreta). Per tant, es comprova que l’alternança de càrregues 
amb aquesta situació no té cap efecte negatiu per a les corretges del voladís. 

De totes maneres, s’observa que el moment positiu de la corretja amb la situació 
d’alternança es superior al de la corretja amb la situació normal. Aquest fet és degut a 
que la deformació d’aquesta és significativament superior a causa del repartiment de 
la càrrega. 

b) Deformacions del voladís 

Per a comprovar les deformacions en el voladís s’estudia la biga principal més 
desfavorable, mostrada en les Fig. 3.11 i 3.12. 
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Figura 3.11 Biga principal sobre la que es realitza la comprovació de deformacions 

 

Figura 3.12 Vista de perfil de la biga principal sobre la que es realitza la comprovació de deformacions 

Per tal de comparar les deformacions entre les dues situacions de càrrega es 
llegeixen els desplaçaments verticals dels nodes 1805 i 1808 i s’obté la fletxa relativa 
del voladís, tal i com es mostra en la Taula 3.2. 

 

Taula 3.2 Desplaçaments verticals dels nodes del voladís i fletxa relativa 
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Els desplaçaments dels nodes en la situació de càrrega d’alternança parcial són 
menors que en la situació de càrrega normal, cosa que indica que la situació 
d’alternança de càrregues proposada no afecta negativament a l’estructura. 

3.2. Llosa de formigó 

De la mateixa manera que en l’estudi del voladís, per a l’efecte de l’alternança de 
càrregues sobre la llosa de formigó de la zona de la plaça pública en el forjat sostre planta 
soterrani (SPS), es realitzen dues situacions de càrrega diferenciades:  

 Situació de càrrega total 

 Situació de càrrega parcial 

3.2.1. Situació de càrrega total 

3.2.1.1. Distribució de les càrregues 

La situació de càrrega total és aquella on la sobrecàrrega d’us està aplicada en 
l’àmbit exterior de la llosa de la plaça pública, deixant la resta de la planta sense aquest tipus 
de càrrega. La distribució d’aquesta en el forjat sostre planta soterrani (SPS) s’observa en la 
Fig. 3.13. 

 

Figura 3.13 Distribució de la sobrecàrrega d’ús en la situació de càrrega total 
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3.2.1.2. Comprovació dels elements resistents 

Per tal d’analitzar l’efecte de l’alternança de càrregues sobre l’estructura amb la 
situació de càrrega total, es realitzen dos tipus de comparacions: una de l’estat tensional de 
la llosa de formigó i l’altre de les deformacions de la llosa de formigó en la zona més 
desfavorable. 

a) Estat tensional de la llosa 

La comprovació de l’estat tensional de la llosa es realitza comparant els moments en 
les dues direccions mitjançant els mapes d’isovalors extrets del programa Risa 3D. 

En les Fig.3.14 i 3.15 es mostren els isovalors de moment en l’eix x corresponents a 
la hipòtesi de càrrega amb alternança i normal, respectivament. 

 

Figura 3.14 Isovalors de moment en l’eix x per a la hipòtesi de càrrega amb alternança 
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Figura 3.15 Isovalors de moment en l’eix x per a la hipòtesi de càrrega normal 

Comparant les dues figures, s’observa com el moment positiu màxim és major en la 
hipòtesi d’alternança. Aquest es situa en la zona on la llosa està carregada. En canvi, 
el moment negatiu màxim és major en la hipòtesi de càrrega normal, tal i com es pot 
veure en la zona de suports més desfavorable. Aquests fets vénen donats degut a 
que l’alternança de càrregues proposada fa baixar la corba del diagrama de moments 
en la direcció x en les zones de la llosa on s’aplica la sobrecàrrega d’ús. 

Pel que fa als esforços en l’altre direcció, en les Fig. 3.16 i 3.17 es mostren els 
isovalors de moment en l’eix y corresponents a la hipòtesi de càrrega amb alternança 
i normal, respectivament. 
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Figura 3.16 Isovalors de moment en l’eix y per a la hipòtesi de càrrega amb alternança 

 

Figura 3.17 Isovalors de moment en l’eix y per a la hipòtesi de càrrega normal 
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Comparant les dues figures s’observa que l’efecte de l’alternança de càrregues sobre 
el moment en aquesta direcció és menys significatiu que sobre el moment en direcció 
x. Es pot veure que el moment positiu màxim és lleugerament superior quan hi ha 
alternança, però el moment negatiu màxim és sensiblement inferior.  

b) Deformacions de la llosa 

Per a comprovar les deformacions de la llosa de formigó de la plaça pública, 
s’estudia la zona més desfavorable, mostrada en les Fig. 3.18 i 3.19. 

 

Figura 3.18 Deformada de la llosa 

 

Figura 3.19 Vista en planta de la zona de la llosa més desfavorable 
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Per tal de comparar les deformacions entre les dues situacions de càrrega 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 3.3. 

 

Taula 3.3 Desplaçaments verticals dels nodes i fletxa activa relativa 

Com es pot comprovar, la situació estudiada d’alternança de càrregues no té efectes 
negatius sobre la deformació de la llosa de formigó, ja que les diferències dels 
desplaçaments horitzontals dels nodes i de la fletxa activa relativa entre les dues 
hipòtesis de càrrega són menyspreables. 

3.2.2. Situació de càrrega parcial 

3.2.2.1. Distribució de les càrregues 

La situació de càrrega parcial és aquella on la sobrecàrrega d’us està aplicada en la 
zona més desfavorable, en quant a tensions i deformacions, de la llosa de formigó de la 
plaça pública, deixant la resta de la planta sense aquest tipus de càrrega. La distribució 
d’aquesta en el forjat sostre planta soterrani (SPS) s’observa en la Fig. 3.20. 

 

Figura 3.20 Distribució de la sobrecàrrega d’ús en la situació de càrrega parcial 
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3.2.2.2. Comprovació dels elements resistents 

Tal i com s’ha procedit en la situació de càrrega total, per analitzar l’efecte de 
l’alternança de càrregues sobre l’estructura amb la situació de càrrega parcial, es realitzen 
dos tipus de comparacions: una de l’estat tensional de la llosa de formigó i l’altre de les 
deformacions de la llosa de formigó en la zona més desfavorable. 

a) Estat tensional de la llosa 

La comprovació de l’estat tensional de la llosa es realitza comparant els moments en 
les dues direccions mitjançant els mapes d’isovalors extrets del programa Risa 3D. 

En les Fig. 3.21 i 3.22 es mostren els isovalors de moment corresponents a la 
hipòtesi de càrrega amb alternança en l’eix x i en l’eix y, respectivament. 

 

Figura 3.21 Isovalors de moment en l’eix x per a la hipòtesi de càrrega amb alternança 
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Figura 3.22 Isovalors de moment en l’eix y per a la hipòtesi de càrrega amb alternança 

Comparant aquests valors amb els resultants de la situació d’alternança de càrrega 
total (mostrats en les Fig. 3.14 i 3.16) i de la situació de càrrega normal (mostrats en 
les Fig. 3.15 i 3.17), s’observa que es repeteixen els mateixos efectes que en el cas 
anterior, però localitzats en la zona on es concentra la càrrega. 

b) Deformacions de la llosa 

En el cas de les deformacions, s’estudia la mateixa zona que en l’alternança de 
càrrega total. En la figura 3.23 es mostra la deformació amb aquesta situació de 
càrrega. 
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Figura 3.23 Deformada de la llosa 

Per a comprovar l’efecte de l’alternança de càrregues parcial en les deformacions de 
la llosa de formigó de la plaça pública, es comparen aquestes amb les obtingudes de 
la situació de càrrega normal, llegint 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 3.4. 

 

Taula 3.4 Desplaçaments verticals dels nodes i fletxa activa relativa 

De la mateixa manera que en la situació d’alternança de càrregues total, la situació 
estudiada no té efectes negatius sobre la deformació de la llosa de formigó, ja que 
les diferències dels desplaçaments horitzontals dels nodes i de la fletxa activa relativa 
entre les dues hipòtesis de càrrega són menyspreables. 

 



Disseny i càlcul de l’estructura de la biblioteca del centre cultural “els Costals” a Castellbisbal 
Càlculs de les alternatives i comprovacions estructurals  Pàg. 55 

 

4. Estudi del comportament de les encavallades 
durant el procés constructiu 

L’anàlisi estructural en fase constructiva es realitza en edificis que presenten 
singularitats que poden afectar el comportament local o global dels elements resistents 
durant el seu muntatge.  

L’estructura de l’edifici presenta una singularitat en forma de voladís de 7 metres 
subjectat per un sistema de tres encavallades. Al llarg de la fase constructiva, el voladís està 
recolzat per un sistema de puntals en el seu extrem. A més, es disposen puntals en aquelles 
zones on els pilars presenten discontinuïtats. Aquest fet fa variar el comportament global de 
l’edifici i afecta directament en el tipus d’esforços a que estan sotmeses les encavallades. 

Per a realitzar l’estudi del comportament de les encavallades durant el procés 
constructiu és necessari definir els següents aspectes: 

 Descripció del procés constructiu 

 Accions considerades 

4.1. Descripció del procés constructiu 

En aquest apartat es realitza una breu descripció del procés constructiu de l’edifici 
per tal de contextualitzar i justificar la modelització d’aquest per a l’estudi del comportament 
de les encavallades. 

El procés constructiu consta de les següents 4 fases: 

 Inicialment, es construeix la fonamentació de l’edifici, amb tot el que comporta: 
moviment de terres, execució de les sabates, murs de contenció, soleres i 
arrancada dels pilars de formigó armat. 

 Seguidament, es construeixen els forjats de formigó armat del sostre planta 
soterrani (SPS). 

 Posteriorment, s’executa l’estructura metàl·lica, així com els forjats col·laborants, 
de la resta de plantes de l’edifici, realitzant apuntalaments en la zona del voladís i 
allà on els pilars metàl·lics presenten discontinuïtats. 
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 Finalment, un cop executats tots els forjats, es retiren els puntals del voladís i de 
la resta de les plantes, i es realitzen els acabats de l’edifici, tals com paviments, 
envans, fals sostre, façana, etc. 

Aquest procés constructiu intenta minimitzar el temps d’actuació dels puntals, degut a 
que aquests solen ser llogats a empreses externes i suposen un cost addicional al projecte. 
A part, el fet de retirar els puntals abans de construir els elements no estructurals, evita 
l’aparició d’esquerdes i possibles fissuracions, causades per les deformacions reals de 
l’edifici, en envans, paviments i falsos sostres. 

4.2. Accions considerades 

Les accions considerades per realitzar aquest estudi vénen condicionades 
directament pel procés constructiu de l’edifici. Així doncs, tenint en compte que el sistema de 
puntals es manté al llarg del procés d’execució dels forjats col·laborants de totes les plantes, 
fins a la fase d’instal·lació dels elements constructius no estructurals, les càrregues aplicades 
en el model són les següents: 

 Pes propi de l’estructura metàl·lica 

 Pes propi dels forjats col·laborants 

 Sobrecàrrega d’ús de 1kN/m2 deguda als operaris i a la possible acumulació de 
material d’obra 

No es consideren càrregues permanents, ja que els elements constructius no 
s’instal·len fins haver retirat el sistema d’apuntalament, ni les sobrecàrregues de vent, ja que 
no estan executats els tancaments on aquest hi incideix. 

4.3. Estudi de les encavallades 

Per realitzar l’estudi de les encavallades al llarg de la seva posada en servei, es 
necessari descriure la seva funció i el seu comportament, així com el tipus de modelització 
que es duu a terme per a simular la conducta de l’edifici amb els puntals aplicats durant la 
fase constructiva. 
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4.3.1. Descripció de les encavallades 

En el present projecte hi ha disposades tres encavallades que compleixen la funció 
d’aguantar el voladís de 7 metres i salvar zones on els pilars de façana presenten 
discontinuïtats.  

Dues de les encavallades estan disposades en la direcció del voladís, i l’altre, en 
direcció perpendicular a elles. La seva distribució es pot observar en la Fig. 4.1. 

 

Figura 4.1 Distribució en planta de les encavallades 

Les encavallades són un element estructural assimilable a una biga metàl·lica de 
gran cantell. Són compostes per dos cordons, un superior i un inferior, units per muntants 
verticals i diagonals.  

Aquestes estan dissenyades per a que, en fase de servei, els muntants diagonals, 
que tenen una llum major, treballin a tracció i els muntants verticals ho facin a compressió. La 
raó d’aquest disseny és intentar minimitzar els efectes del fenomen del vinclament en els 
perfils sotmesos a compressió, ja que es força a que aquesta sol·licitació es doni en 
elements de menor llum. 

El problema de les encavallades en la fase constructiva és que, tot i que la càrrega 
suportada és menor que en la fase de servei, el comportament local d’aquestes pot variar, 
fent que siguin els muntants diagonals els que treballin a compressió, i per tant, sotmesos a 
un vinclament no tingut en compte en el càlcul de l’estructura. A més d’aquests cas, també 
és necessari comprovar que els cordons no tinguin la mateixa problemàtica en algun dels 
trams, i que els perfils que segueixen a un puntal no absorbeixin més compressió de la que 
són capaços de resistir. 
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Per altra banda, degut a que les càrregues en fase constructiva són menors que en 
fase de servei, i al fet de l’existència dels puntals, no cal dur a terme la comprovació de les 
deformacions, ja que aquestes sempre seran menors que les obtingudes en el càlcul de 
l’estat límit de servei de l’edifici. 

4.3.2. Modelització de l’estructura 

Per a la modelització de l’edifici en fase constructiva s’ha procurat simular l’efecte 
dels puntals sobre l’estructura, sense tenir en compte el disseny ni el dimensionament 
d’aquests. En les següents figures s’indiquen els puntals considerats en el model: 

   

Figura 4.2 Puntals en encavallada 1 

 

Figura 4.3 Puntals en encavallada 2 

E1-P1 E1-P2 

E1-P3 

E3-P1 

E2-P1 

E3-P4 
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Figura 4.4 Puntals en encavallada 3 

Es considera que tots els puntals treballen a compressió pura. En el present projecte 
no es realitza el disseny ni el càlcul d’aquests. Però sí que es faciliten les dades necessàries 
per tal que l’empresa encarregada de la instal·lació dels puntals sigui capaç de realitzar un 
correcte disseny d’aquests. Les dades en qüestió són la reacció en el peu, per a la hipòtesi 
d’estat límit últim, i la longitud de cadascun d’ells: 

a) Puntals Encavallada 1 
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b) Puntals Encavallada 2 
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c) Puntals Encavallada 3 
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4.3.3. Comprovació tensional de l’estructura 

Per comprovar que el dimensionament dels perfils de les encavallades calculats en 
fase de servei és adequat, es realitza l’estudi tensional de cadascuna d’elles per a les 
condicions de contorn i les càrregues que fixa el procés el procés constructiu. 

Aquest estudi es duu a terme amb la hipòtesi de càlcul d’estat límit últim, considerant 
les càrregues definides amb anterioritat. El càlcul dels esforços es realitza amb el programa 
Risa 3D, que com a criteri de signes, utilitza les magnituds positives per a les compressions i 
les negatives per a les traccions.  

En quant a la comprovació dels perfils metàl·lics de les encavallades, s’utilitza 
l’aplicació Metálica 2004, que dimensiona perfils sotmesos a tensions combinades d’axil i de 
moment en les dues direccions, tenint en compte el fenomen del vinclament en cas d’existir 
compressions. 

a) Encavallada 1 

Per a dur a terme la comprovació d’aquesta encavallada, es necessari presentar el 
dimensionament de l’estructura realitzat mitjançant la hipòtesi de càrrega d’estat límit 
últim en fase de servei. Aquest es pot observar en la Fig. 4.5. 
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Figura 4.5 Perfils encavallada 1 

En les següents figures en mostren els diagrames d’esforços axil i moment flector 
dels perfils metàl·lics corresponents a l’encavallada 1 per a la fase constructiva. 

 

Figura 4.6 Diagrama d’axils (kN) de l’encavallada 1 en la fase constructiva 
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Figura 4.7 Diagrama de moments (kN·m) de l’encavallada 1 en la fase constructiva 

Observant els diagrames i els resultats extrets del programa de càlcul, es comprova 
que, tant els muntants diagonals, com els verticals, no varien el seu comportament 
respecte el càlcul en fase de servei. O sigui, que els perfils amb major llum (els 
muntants diagonals) segueixen treballant a tracció en tots els casos, i els perfils amb 
menor llum (els muntants horitzontals) segueixen treballant a compressió. 

En canvi, sí que s’observa que els perfils verticals situats a continuació d’un puntal 
absorbeixen més esforç axil a compressió del que ho feien en fase de servei. Donat 
aquest fet, es realitza la comprovació tensional del més desfavorable d’aquests, 
mostrat en la Fig. 4.8. 

 

Figura 4.8 Perfil a comprovar tensionalment 
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Els esforços a què està sotmès aquest perfil i la seva comprovació tensional es 
poden observar en les següents figures. 

 

Figura 4.9 Esforços del perfil a comprovar tensionalment 

 

Figura 4.10 Comprovació tensional del perfil i dimensionament d’aquest 
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Com s’observa en la Fig. 4.10, el tipus de perfil capaç d’absorbir els esforços a que 
està sotmès l’element és un HEB 200, mentre que en el disseny de l’estructura està 
prevista la utilització d’un HEB 300. Per tant, el perfil compleix els requeriments en 
fase constructiva. 

b) Encavallada 2 

Per a dur a terme la comprovació d’aquesta encavallada, es necessari presentar el 
dimensionament de l’estructura realitzat mitjançant la hipòtesi de càrrega d’estat límit 
últim en fase de servei. Aquest es pot observar en la Fig. 4.11. 

 

Figura 4.11 Perfils encavallada 2 

En les següents figures en mostren els diagrames d’esforços axil i moment flector 
dels perfils metàl·lics corresponents a l’encavallada 2 per a la fase constructiva. 

 

Figura 4.12 Diagrama d’axils (kN) de l’encavallada 2 en la fase constructiva 
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Figura 4.13 Diagrama de moments (kN·m) de l’encavallada 2 en la fase constructiva 

Observant els diagrames i els resultats extrets del programa de càlcul, es comprova 
que en aquesta encavallada sí que hi ha perfils que canvien el tipus d’esforç a que 
estan sotmesos en fase de servei. Concretament, hi ha varis muntants diagonals que 
passen a treballar de tracció a compressió. 

Llavors, es realitza la comprovació tensional del muntant diagonal més desfavorable, 
o sigui, el que està sotmès a una compressió major. Aquest es mostra en la Fig. 4.14. 

 

Figura 4.14 Muntant diagonal a comprovar tensionalment 

Els esforços a què està sotmès aquest muntant diagonal i la seva comprovació 
tensional es poden observar en les següents figures. 
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Figura 4.15 Esforços del muntant diagonal a comprovar tensionalment 

 

Figura 4.16 Comprovació tensional del muntant diagonal i dimensionament d’aquest 

Com s’observa en la Fig. 4.16, el tipus de perfil capaç d’absorbir els esforços a que 
està sotmès l’element és un HEB 120, mentre que en el disseny de l’estructura està 
prevista la utilització d’un HEB 260. Per tant, el perfil compleix els requeriments en 
fase constructiva. 
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c) Encavallada 3 

Per a dur a terme la comprovació d’aquesta encavallada, es necessari presentar el 
dimensionament de l’estructura realitzat mitjançant la hipòtesi de càrrega d’estat límit 
últim en fase de servei. Aquest es pot observar en la Fig. 4.17. 

 

Figura 4.17 Perfils encavallada 3 

En les següents figures en mostren els diagrames d’esforços axil i moment flector 
dels perfils metàl·lics corresponents a l’encavallada 3 per a la fase constructiva. 

 

Figura 4.18 Diagrama d’axils (kN) de l’encavallada 3 en la fase constructiva 
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Figura 4.19 Diagrama de moments (kN·m) de l’encavallada 3 en la fase constructiva 

Observant els diagrames i els resultats extrets del programa de càlcul, es comprova 
que en aquest cas, tant els muntants diagonals, com els verticals, tampoc varien el 
seu comportament respecte el càlcul en fase de servei. O sigui, que els perfils amb 
major llum (els muntants diagonals) segueixen treballant a tracció en tots els casos, i 
els perfils amb menor llum (els muntants horitzontals) segueixen treballant a 
compressió. 

Però, de la mateixa manera que en l’encavallada 1, s’observa que els perfils verticals 
situats a continuació d’un puntal absorbeixen més esforç axil a compressió del que 
ho feien en fase de servei. Donat aquest fet, es realitza la comprovació tensional del 
més desfavorable d’aquests, mostrat en la Fig. 4.20. 

 

Figura 4.20 Perfil a comprovar tensionalment 

Els esforços a què està sotmès aquest perfil i la seva comprovació tensional es 
poden observar en les següents figures. 
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Figura 4.21 Esforços del perfil a comprovar tensionalment 

 

Figura 4.22 Comprovació tensional del perfil i dimensionament d’aquest 

Com s’observa en la Fig. 4.22, el tipus de perfil capaç d’absorbir els esforços a que 
està sotmès l’element és un HEB 160, mentre que en el disseny de l’estructura està 
prevista la utilització d’un HEB 300. Per tant, el perfil compleix els requeriments en 
fase constructiva. 
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