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2. Estructura de la nau industrial 

Els elements estructurals amb funció portant, així com l’estructura principal de coberta i els 

seus suports, i també la secundària (corretges), es realitzaran íntegrament d’elements de 

formigó prefabricat de la casa “Hormipresa”. Per tant, el seu disseny i càlcul estaran 

estipulats pels sistemes de fabricació i constructius d’aquesta empresa. 

 

2.1. Característiques del formigó prefabricat 

La ferotge competitivitat que hi ha en el sector de la construcció fa que sigui necessari 

conèixer els productes més adients que hi ha al mercat. 

Les construccions amb prefabricat de formigó presenten una sèrie d’avantatges que 

aporten un valor afegit a l’hora de ser més competitiu. 

La prefabricació es basa en la industrialització de la construcció. Això és l'aplicació de les 

tècniques de producció en instal·lacions fixes d'alt rendiment, amb elevats nivells de control 

i qualitat, que condueixen, no només a millors el producte, si no també a millors preus. 

A continuació s’especifiquen les característiques més importants d’aquests elements:  

 

2.1.1. Seguretat 

La seguretat és un factor bàsic en el món de la construcció. Les estructures de formigó 

prefabricat asseguren una notable reducció del risc. Les possibilitats de patir qualsevol 

accident durant les obres són menors, ja que els materials arriben preparats de fàbrica, 

assegurant un muntatge còmode i ràpid.  

D’aquesta forma, activitats com la col·locació de l’acer i l’encofrat es realitzen fora de l'obra, 

i en instal·lacions controlades. L'estudi previ de totes les peces i processos també beneficia 

aquesta reducció dels riscos, i comporta una major efectivitat de les mesures de protecció 

col·lectiva i individual.  
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2.1.2. Qualitat en el procés de fabricació 

La fabricació d’elements de formigó prefabricat es tracta d’un procés totalment 

industrialitzat, permetent una producció eficient, controlada i estandarditzada.  

En fase de disseny, el formigó prefabricat afavoreix la previsió, anticipació i adaptació a les 

situacions posteriors en obra. La producció en fàbrica permet, a part d’estandarditzar els 

processos, especialitzar i qualificar la mà d'obra, augmentant els estàndards de qualitat i 

seguretat.  

A més, els fabricants d’elements prefabricats de formigó inverteixen en projectes 

d’investigació per millorar els seus productes, i també la tecnologia d’aquests i de les 

plantes de producció, per tal d’aprofitar al màxim les característiques d’aquest material i fer-

lo més ignífug, resistent als istmes, impactes, atacs químics i biològics, vibracions, oxidació, 

etc. 

 

2.1.3. Rapidesa en la construcció 

El muntatge en obra dels elements prefabricats és ràpid, ja que els materials arriben 

preparats de fàbrica per a la seva col·locació. Això fa que el termini d’obres es redueixi 

notablement, ja que, a més, les peces duen incorporats uns codis de barres que les 

identifiquen.  

A part, la fabricació i l’apilament en instal·lacions industrials permet programar el 

subministrament mentre es condiciona el terreny. Una vegada en obra, s'eliminen les 

esperes per a enduriment, factor que permet simultaniejar diverses activitats o muntatges. 

D'altra banda, els processos són menys sensibles davant de possibles inclemències 

meteorològiques (pluja, vent, fred, calor extrems, etc.)  
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2.1.4. Control dels materials 

L''optimització de les dosificacions permet millorar les propietats de cada material i adaptar 

el disseny als requeriments de cada projecte.   

En aquest s’utilitzarà Formigó Pretesat (HP), que permet majors llums i redueix el pes dels 

elements, el que es tradueix en estructures més senzilles i costos optimitzats.   

 

2.1.5. Resistència al foc 

L'excel·lent resposta del formigó davant el foc, amb valors RF de fins a 240, evita els 

processos ignífugs, d’aplicació obligatòria en altres materials. Així es redueix el cost de 

construcció i s’augmenta la seguretat de les instal·lacions. Utilitzant el prefabricat de 

formigó, el client es beneficia amb un menor cost en assegurances d'incendis i una major 

taxació bancària.  

 

2.1.6. Disseny 

El prefabricat de formigó permet una gran flexibilitat en el disseny, ja que en els processos 

de fabricació el material es pot tallar a mida, pintar, fer-lo suau al tacte, i multitud d’opcions 

per tal que es pugui dissenyar tal i com es desitja, i també sigui adaptable a l’entorn.  

 

2.1.7. Medi ambient 

És un material sostenible amb el medi ambient, ja que en el seu procés de fabricació es 

reutilitzen els residus. Aquest procés és industrialitzat i controlat, i, per tant, té com a 

conseqüència el major aprofitament de les matèries i de l'energia emprades. També permet 

optimitzar el dimensionament de les peces, o millorar la resistència al foc sense tractaments 

químics, reduint tant els costos com l’impacte ambiental.  

També es pot reciclar el prefabricat de formigó per posteriors usos. A més, els seus 

elements no emeten components tòxics i, fins i tot, redueix el CO2 de l’atmosfera gràcies a 
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un producte de la superfície de l’estructura que atrapa les partícules i les allibera a 

l’atmosfera amb la pluja, un cop ja no existeix cap efecte nociu. 

D'altra banda, s'ha demostrat que la massa tèrmica del formigó contribueix a una major 

eficiència energètica reduint el consum i el cost en climatització.  

 

2.1.8. Aposta a llarg termini 

Els elements de formigó prefabricats es mantenen intactes al llarg del temps, sense 

necessitat de ser sotmesos a tractaments per protegir-los d’efectes externs. De fet, a 

mesura que passen els anys el material es torna més resistent, ja que, a més, no presenta 

deformacions produïdes per dilatacions tèrmiques. Si es desitja fer una ampliació a partir 

d’una infraestructura ja construïda, és pot realitzar fàcilment i sense afectar la sòlida 

estructura que el caracteritza.  

 

Per tant, el prefabricat de formigó és una opció ecològica, segura, tecnològicament 

avançada, resistent i de qualitat, característiques indispensables per la construcció amb 

formigó del futur. 

 

2.2. Descripció estructural de la nau  

L’únic element estructural no prefabricat serà la fonamentació, que es formigonarà in-situ. 

El seu disseny i estructura estaran ben definits, per tal d’encaixar perfectament els pilars 

prefabricats en el calze de la sabata.  

La nau constarà de quaranta-vuit pilars quadrats, de 50 cm de costat, i de deu pilars, també 

quadrats, de 40 cm de costat. Tots ells formant una unió encastada amb la fonamentació.  

Els pilars de 50 cm de costat s’agruparan en 4 línies longitudinals de pilars (la direcció més 

llarga de la nau), i formaran pòrtics cada 7,00 m (pòrtics centrals). Els pòrtics extrems 

distaran entre ells 7,55 m. Aquests també constaran de pilars entremitjos, per tal de donar 

major rigidesa a l’estructura en front de les càrregues de vent que reben les façanes.  
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Es formaran així espais diàfans en l’interior dels tres establiments industrials. Únicament els 

pilars de 40 cm de costat es situaran en el seu interior, i serviran per crear els forats 

necessaris per a les escales, els muntacàrregues i els ascensors. 

Tots aquests pilars suportaran, per mitjà de mènsules, les jàsseres per a forjats de la sèrie 

pesant, amb una ala de 15 cm, on es recolzaran les plaques alveolars.  

Els tres establiments industrials de la nau estaran formats per Planta Baixa (PB) + Planta 

Entresolat (PE). Els forjats de PB estaran constituïts per un paviment de formigó, o solera, 

reforçat amb fibres metàl·liques. Els forjats de PE, situats a 5,40 m d’alçada, estaran 

constituïts per plaques alveolars amb un cantell capaç de resistir una sobrecàrrega d’ús 

estimada de 1.000 kg/m2. 

En el cap dels pilars, de la tipologia forquilla, es recolzaran les jàsseres de coberta de 

secció en forma de “T”. I sobre aquestes jàsseres es col·locaran les corretges formant un 

pendent del 5%, per tal de muntar els perfils de coberta tipus “sandvitx”. 

Per últim, els plafons de tancament seran de dos tipus. Les parets divisòries que separen 

els tres establiments industrials, on es realitzen diferents activitats, estaran formades per 

plaques alveolars de 25 cm de gruix, i una amplada de 120 cm.  

Els tancaments exteriors de la nau es realitzaran mitjançant plafons del tipus motlle en 

disposició horitzontal. Només s’utilitzaran els plafons verticals per tal de situar correctament 

els forats de façana allà on toquen. Els plafons tipus motlle tindran un gruix de 20 cm, i una 

amplada variable que s’ajustarà al disseny de la façana. 
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Les característiques dels materials utilitzats en l’estructura són les següents: 

 

ELEMENT TIPUS RESISTÈNCIA 

CARACTERÍSTICA  

[N/mm2] 

COEFICIENT 

DE 

MINORACIÓ 

NIVELL       

DE  

CONTROL 

RECOBRIMENT 

NOMINAL     

[mm] 

Acer actiu 

Acer passiu 

Mallat 

Y 1860 S7 

B-500-S 

B-500-T 

fyk > 1.637 

fyk > 500 

fyk > 500 

1,15 

1,15 

1,15 

Normal 

Normal 

Normal 

- 

- 

- 

Pilars 

Jàsseres 

Placa alveolar 

Capa de 

compressió 

HA-35/F/20/IIa 

HP-50/F/20/IIa 

HP-50/S/12/IIa 

HA-25/F/12/IIa 

fck > 35 

fck > 50 

fck > 50 

fck > 25 

1,50 

1,50 

1,50 

1,50 

Estadístic 

Estadístic 

Estadístic 

Estadístic 

25 

20 

20 

25 

 

Tot seguit es descriuran més exhaustivament els diferents elements que formen l’estructura 

de la nau. 
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3. Sistema de fonamentació. Fonament amb calze 

“Hormipresa” ha dissenyat un sistema d’unió d’encastament perfecte entre l’element pilar 

prefabricat i el fonament, evitant així punxonaments, i podent-se dissenyar com si es 

tractés d’un fonament tradicional. A més, d’aquesta manera s’estableix la transmissió total 

del moment flector obtingut en la base de l’estructura cap a la fonamentació.  

Les seves mides seran variables depenent de les càrregues, i s’indicaran en l’Annex D 

amb la resta dels càlculs corresponents. 

 

            Armat tipus de la connexió del pilar prefabricat amb la sabata – C = 80 cm. 

 

Representació del conjunt i caixó d’encastament de xapa grecada per la formació del calze. 
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4. Pilars i mènsules 

4.1. Pilars 

La nau constarà de quaranta-vuit pilars quadrats de 50 cm de costat, i de deu pilars, també 

quadrats, de 40 cm de costat. Tots ells tindran els cantells bisellats. 

La unió entre els pilars i la fonamentació serà de tipus encastada, tal com s’ha comentat en 

l’apartat anterior. 

Les seves longituds seran variables. Aquestes dependran del nivell de fonamentació, que 

va canviant segons la ubicació de cada pilar en planta, degut al pendent de la parcel·la. I 

també dependran en quina de les quatre línies longitudinals de pilars es trobi l’element 

estudiat. S’ha de tenir en compte que la Nau B es troba 1,00 m per sobre de les altres 

dues. 

D’altra banda, els pilars de 50x50 cm van del nivell de fonamentació fins a coberta, mentre 

que els de 40x40 cm van del nivell de fonamentació fins a Planta Entresolat. 

El formigó utilitzat en els pilars d’aquest projecte serà el HA-35/F/20/IIa, i l’acer serà del 

tipus B-500-S. 

 

4.1.1. Tipologia de base de pilar per connectar amb  el fonament 

La tipologia utilitzada serà l’encastament ranurat, que s’introduirà en el caixó de xapa 

grecada que forma el calze de la fonamentació. 

 

4.1.2. Tipologia de cap de pilar 

Hi hauran dues tipologies de cap de pilar: 

� Els pilars de 40x40 cm constaran d’un cap de pilar pla, on es recolzaran les jàsseres 

per a forjat que formen els forats d’escales, muntacàrregues i ascensors. 
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� La tipologia utilitzada en els pilars de 50x50 cm serà la forquilla, ja que ofereix la 

unió ideal amb la jàssera de coberta de secció en “T”.  

El recolzament d’aquestes jàsseres sobre el cap de pilar es realitza sempre amb sistemes 

elastomèrics normalitzats. 

Representació d’un pilar tipus de 50x50 cm (cotes en cm): 

                                                                  

                                                                                          Encastament ranurat 

 

En la longitud [L] del pilar es considera la distància que hi ha des de la base de 

l’encastament ranurat fins la part superior del cap en forma de forquilla. La seva secció 

quedarà definida pels paràmetres AxB. 

El càlcul de l’armat dels pilars està especificat en l’Annex E d’aquest projecte. 

Cap de pilar en forma 

de forquilla 
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4.2. Mènsules 

Les mènsules són l’element sobre el qual es recolzen les jàsseres per a forjats. Es podran 

situar a qualsevol alçada del pilar, i amb el número que sigui necessari.  

 

4.2.1. Tipologia, dimensions i situació de les mèns ules 

 

            Tipologia utilitzada i dimensions                     Posició possible de mènsules                

                                            

Les mènsules podran adoptar quatre possibles posicions. Aquestes es definiran amb els 

nombres 1, 2, 3 i 4, tal com s’observa en la representació anterior, respectant els criteris 

orientatius dels plànols d’estructura. 

D’altra banda, hi hauran dos tipus de mènsules. Les denominades generals, que són les 

que suporten la major càrrega de les jàsseres per a forjats i de les jàsseres rectangulars; i 

les denominades d’anti-bolcada, que tal com indica el seu nom, realitzen la funció 

d’estabilitzar les jàsseres per a forjats. 

Les mènsules generals tindran unes dimensions de 20x20x25 cm, i les anti-bolcada en 

tindran unes de 15x15x20 cm. 
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Després, la constant variable tindrà un valor de 47 cm en pilars quadrats de 50 cm de 

costat, i de 37 cm en els de 40 cm de costat, indiferentment de si són mènsules generals o 

anti-bolcada.  

(*) En els pilars P44 i P47 (quadrats de 40 cm de costat), aquesta variable tindrà unes 

dimensions de 18,50 cm, per tal d’ajustar la mènsula al forat d’escala.  

A continuació es mostra una taula amb les característiques de cada pilar i de les mènsules 

que el conformen: 

 

PILAR 

[REF] 

SECCIÓ      

[cmxcm] 

LONGITUD 

[m] 

MÈNSULA ANTI-BOLCADA 

15X15X20                

UNITATS I POSICIÓ 

MÈNSULA GENERAL 

20X20X25                

UNITATS I POSICIÓ 

P1 50x50 12,25 1 – Posició 2 1 – Posició 3 

P2-P5 50x50 11,15 1 – Posició 2 2 – Posicions 1 i 3 

P6 50x50 11,15 1 – Posició 2 1 – Posició 1 

P7 50x50 12,15 1 – Posició 2 1 – Posició 3 

P8-P9 50x50 12,15 1 – Posició 2 2 – Posicions 1 i 3 

P10-P11 50x50 12,15 1 – Posició 2 2 – Posicions 1 i 3 

P12 50x50 12,15 1 – Posició 2 1 – Posició 1 

P13 40x40 6,85 1 – Posició  4 1 – Posició 2 

P14 40x40 6,85 2 – Posicions 2 i 4  

P15 40x40 6,75 2 – Posicions 2 i 4  

P16 40x40 6,75 1 – Posició  4 1 – Posició 2 

P17 50x50 12,78  1 – Posició 4 

P18 50x50 12,78 1 – Posició 4 1 – Posició 3 
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P19 50x50 12,78 1 – Posició 4 2 – Posicions 1 i 3 

P20-P21 50x50 11,68 1 – Posició 4 2 – Posicions 1 i 3 

P22 50x50 11,68 1 – Posició 4 1 – Posició 1 

P23 50x50 12,68 1 – Posició 4 1 – Posició 3 

P24-P26 50x50 12,68 1 – Posició 4 2 – Posicions 1 i 3 

P27 50x50 12,68 1 – Posició 4 1 – Posició 1 

P28 50x50 12,68  1 – Posició 4 

P29 50x50 12,68  2 – Posicions 2 i 3 

P30-P31 50x50 12,68 1 – Posició 2 2 – Posicions 1 i 3 

P32-P38 50x50 11,58 1 – Posició 2 2 – Posicions 1 i 3 

P39 50x50 11,58  2 – Posicions 1 i 2 

P40-P41 40x40 5,60 2 – Posicions 2 i 4  

P42 50x50 12,45  2 – Posicions 2 i 4 

P43 50x50 11,35  2 – Posicions 2 i 4 

P44 40x40 6,70 2 – Posicions 2(*) i 4  

P45 40x40 6,70 1 – Posició 4 1 – Posició 2 

P46 40x40 5,60 1 – Posició 4 1 – Posició 2 

P47 40x40 5,60 2 – Posicions 2(*) i 4  

P48 50x50 11,93  2 – Posicions 3 i 4 

P49 50x50 11,93 1 – Posició 4 1 – Posició 1 

P50 50x50 11,93  2 – Posicions 3 i 4 
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P51-P53 50x50 11,93 1 – Posició 4 2 – Posicions 1 i 3 

P54-P55 50x50 10,83 1 – Posició 4 2 – Posicions 1 i 3 

P56 50x50 10,83  2 – Posicions 1 i 4 

P57 50x50 10,83 1 – Posició 4 1 – Posició 3 

P58 50x50 10,83  2 – Posicions 1 i 4 

 

Qualsevol altra especificació sobre aquest apartat es pot trobar en el plànols d’estructura 

corresponents, en l’Annex G. 
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5. Jàsseres per a forjats 

Les jàsseres per a forjats són les encarregades de suportar les plaques alveolars, que 

conformen els forjats de Planta Entresolat, i les seves sobrecàrregues d’ús.  

En aquest projecte s’utilitzaran les de la sèrie pesant. Aquestes tenen una ala de 15 cm, on 

es recolzen les plaques alveolars; cantells bisellats; i els caps o extrems preparats per a 

realitzar una correcta unió amb els pilars. 

Seran de formigó pretesat del tipus HP-50/F/20/IIa, amb acer passiu del tipus B-500-S, i 

actiu del Y 1860 S7. Poden portar armadura d’espera per formigonar el cap superior. 

La secció tipus, en funció dels paràmetres [A], [B], [C], [D] i [L] és la següent: 

 

 

 

L’estructura de la nau estarà formada per quatre tipus diferents de jàsseres per a forjats: 

 

REFERÈNCIA TIPUS DE JÀSSERA A [cm] B [cm] C [cm] D [cm] 

1 Jàssera Lateral 65x20+50x30 30 20 65 50 

2 Jàssera Lateral 55x50+40x30 30 50 55 40 

3 Jàssera Lateral 65x40+50x50 50 40 65 50 

4 Jàssera Lateral 55x40+40x50 50 40 55 40 
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El paràmetre [L] dependrà de la distància entre pilars. De totes formes, el total de metres 

lineals de cada tipus de jàssera serà: 

� 1 - Jàssera Lateral 65x20+50x30: 127,70 ml. 

� 2 - Jàssera Lateral 55x50+40x30: 23,60 ml. 

� 3 - Jàssera Lateral 65x40+50x50: 129,20 ml. 

� 4 - Jàssera Lateral 55x40+40x50: 24,70 ml. 

Les seves característiques mecàniques són les següents: 

 

REF PES PROPI 

[kg/ml] 

MOMENT ÚLTIM 

[m·kN] 

TALLANT ÚLTIM 

[kN] 

RIGIDESA TOTAL 

[m2·kN] 

ESTABILITAT AL 

FOC 

1 700 785,25 475,50 189.904 R 120 (EF-120) 

2 988 1.715,50 630,95 760.968 R 120 (EF-120) 

3 1.275 1.605,15 875,50 650.675 R 120 (EF-120) 

4 1.050 1.655,50 765,00 725.926 R 120 (EF-120) 

 

Hi ha una altra jàssera que s’utilitzarà en aquest nivell (forjat de Planta Entresolat). És 

l’anomenada Jàssera Rectangular 40x40.  

Serà de formigó pretesat del tipus HP-50/F/20/IIa, amb acer passiu del tipus B-500-S, i 

actiu del Y 1860 S7, igual que les anteriors. 

La seva funció serà la de servir de recolzament per a les escales de formigó armat, i també 

la de travar (fins a cert punt, ja que l’estructura és totalment isostàtica) els pilars dels pòrtics 

extrems de la Nau C. 

La seva secció serà de 40x40 cm, i en la pàgina següent s’observa una representació de 

l’element. 
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El paràmetre [L] dependrà de la distància entre pilars. De totes formes, el total de metres 

lineals de jàssera serà: 

� 5 - Jàssera Rectangular 40x40: 39,00 ml. 

Les seves característiques mecàniques són les següents: 

 

REF PES PROPI 

[kg/ml] 

MOMENT ÚLTIM 

[m·kN] 

TALLANT ÚLTIM 

[kN] 

RIGIDESA TOTAL 

[m2·kN] 

ESTABILITAT AL 

FOC 

5 400 134,50 52,25 42.670 R 120 (EF-120) 

 

Els recolzaments de tots aquests tipus de jàsseres es realitzaran sempre a través de 

bandes elastomèriques flexibles, que defineixen l’enllaç articulat entre els diferents 

elements, i el posterior comportament isostàtic de l’estructura. 

Qualsevol altra especificació sobre aquest apartat es pot trobar en el plànol d’estructura 

referent a les jàsseres per a forjats, en l’Annex G. 
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6. Forjats de plaques alveolars 

6.1. Fabricació 

Les plaques “Hormipresa” es fabriquen en llargues pistes metàl·liques, amb cantells 

bisellats, utilitzant màquines automàtiques d’última generació basades en el sistema 

“slipform”. Les plaques són armades segons la càrrega demanada, i tallades per serres 

automàtiques a les longituds adequades un cop assolida la resistència esperada. 

 

6.2. Materials 

Les plaques “Hormipresa” estan fabricades amb formigó pretesat del tipus HP-50. Els 

tendons pretesats són, en general, cables o filferros d’acer de gran qualitat del tipus 

Y1570C a Y1860C (fmàx des de 1570 a 1860 N/mm2), i de diàmetres ø 5 mm, ø 9,50 mm, 

ø 12,90 mm i ø 15,20 mm. Normalment les plaques tenen només armadura longitudinal, 

únicament en grans plaques per a grans càrregues i llums importants, es fabriquen 

també amb armadura transversal i de tallant. 

 

6.3. Disseny 

Un forjat de plaques “Hormipresa” proporciona una estructura homogènia i rígida. 

Aquestes plaques estan calculades en el Centre de Càlcul de l’empresa. Per a qualsevol 

situació de càrrega i de llum, el Departament Tècnic dóna la solució adient. 

Més detalls de càlculs i de col·locació poden ser facilitats per “Hormipresa” en 

documentació annexa. Per cada obra es facilita una memòria de càlcul extensiva. Totes 

les plaques poden ser dissenyades per situacions estàtiques i dinàmiques. 
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6.4. Proves tipus 

Tots els tipus de plaques “Hormipresa” han estat assajats en proves de càrrega tipus i 

totes disposen de les Autoritzacions d’Ús del Ministeri de Foment. Aquestes plaques 

també estan avalades per un segell “CIETAN” de qualitat, que concedeix “l’Instituto 

Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento (IETCC)”. 

 

6.5. Accessoris i forats 

Totes les plaques de gran cantell (> 25 cm.) arriben a l’obra amb els alvèols tapats amb 

taps sintètics per evitar la penetració del formigó en el rebliment de juntes i capes de 

compressió. Els forats que s’han de fer en les plaques poden ser d’acord amb les 

instruccions que es donen més endavant. Si en algunes seccions del forjat no es poden 

utilitzar plaques alveolars, aquestes poden ser substituïdes per elements especials. 

 

6.6. Talls esbiaixats 

Els sistemes de tall “d’Hormipresa” permeten talls no ortogonals en els caps de les 

plaques, normalment de 30º fins 90º per a forjats esbiaixats. 

 

6.7. Acabats 

La cara inferior de la placa té un acabat llis de pista metàl·lica amb cantells bisellats. La 

cara superior normalment és amb acabat llis de màquina o ranurat per millorar 

l’adherència entre la placa i la capa de formigó feta in situ. Aquesta cara pot tenir alguna 

petita ondulació. 
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6.8. Aïllament acústic 

Les proves realitzades indiquen que les plaques alveolars “Hormipresa” donen un 

excel·lent aïllament acústic. Les dades sobre aquest aïllament es mostraran en les 

característiques tècniques de les plaques utilitzades que es mostren a continuació.  

 

6.9. Resistència al foc 

Les plaques “Hormipresa”  poden tenir d’una REI 60 a una REI 240 en funció del tipus de 

placa i de les proteccions addicionals que s’utilitzin. Existeixen molts assaigs i 

experiments sobre la resistència al foc de les plaques. 

 

6.10. Control de qualitat 

“Hormipresa” utilitza un avançat sistema de control de qualitat basat en la normativa 

europea que garanteix una qualitat molt constant. La capacitat de càrrega de les plaques, 

les toleràncies, penetració de cables, etc., es mesuren seguint les prescripcions del 

segell de qualitat “CIETAN” de “l’Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y el 

Cemento”. Es segueixen també les instruccions de qualitat de “l’Asociación para la 

Investigación y Desarrollo de Placas Alveolares (AIDEPLA)”, associació de la que 

“Hormipresa”  n’és membre fundador. 
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6.11. Tipus de plaques utilitzades en els forjats 

6.11.1. Forjats Naus A i B – Placa Alveolar C-120/3 0 
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6.11.2. Forjat Nau C – Placa Alveolar T-120/53 
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Aquestes plaques estan calculades per a resistir una sobrecàrrega d’ús màxima de 1.000 

kg/m2, amb les llums corresponents de cada establiment industrial (10,50 m en les Naus 

A i B, i 14,82 m en la C).  

Els forjats de les Naus A i B tindran una capa de compressió de 5 cm, amb un mallat de 

20x20 ø5-5. El forjat de la C tindrà una capa de compressió de 7 cm, amb un mallat 

superior de 20x20 ø5-5, i un d’inferior de 15x30 ø6-6. 

A més, en els forjats de les Naus A i B es col·locarà una barra ø12 en totes les juntes. En 

el forjat de la C s’introduirà una del ø16. L’acer d’aquestes barres serà del tipus B-500-S. 

Les plaques alveolars utilitzades en el projecte estan fabricades amb formigó pretesat del 

tipus HP-50/S/12/IIa, amb acer passiu del tipus B-500-S, i actiu del Y 1860 S7. 

 El formigó utilitzat en la capa de compressió és l’armat del tipus HA-25/F/12/IIa, i el tipus 

d’acer del mallat serà el B-500-T.  

D’aquesta forma, el pes propi total dels forjats (plaques alveolars+capa de compressió) 

serà el següent: 

� Pes propi forjat Naus A i B: 570 kg/m2. 

� Pes propi forjat Naus C: 951 kg/m2. 

Qualsevol altra especificació sobre aquest apartat es pot trobar en el plànol d’estructura 

corresponent al forjat de Planta Entresolat, en l’Annex G.  

 

6.12. Plaques tallades i forats 

La mida normal d’ample de les plaques és de 120 cm. Es poden subministrar plaques de 

les següents mides sota comanda especial, tal i com s’observa en la pàgina següent. 

(NOTA) Totes les cotes de les representacions que es mostren a continuació es troben 

expressades en cm. 
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           Placa Alveolar tipus C de cantell 30        Placa alveolar tipus T de cantell 53 

 

 

També es podran realitzar els següents encaixos màxims: 
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6.13. Càrregues lineals i puntuals 

Un forjat realitzat amb plaques alveolars “Hormipresa”, amb les juntes plenes amb un 

formigó de qualitat tipus HA-25, distribueix perfectament les càrregues lineals i puntuals 

que puguin existir. Les taules de distribució que es presenten a continuació, estan 

basades en experimentacions fetes per la “FIB”., i recollides en la norma europea “prEN 

1168” i en la norma espanyola “EFHE”.  

“Hormipresa” disposa d’un programa de càlcul matricial iniciat pel Dr. Arquitecte R. Gerra 

Fontana i desenvolupat pels Serveis Tècnics “d’Hormipresa”. Aquest programa és 

aplicable a tot el ventall de productes. 



ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LA NAU INDUSTRIAL                                                                    Pàg. 27 

 

Si el forjat disposa d’una capa de compressió armada, la distribució de càrregues millora 

sensiblement. 

 

6.13.1. Distribució de càrregues lineals 
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6.13.2. Distribució de càrregues puntuals 
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6.14. Toleràncies dimensionals de les plaques alveo lars 

6.14.1. Cantell de la placa 

La tolerància entre el cantell teòric [H] i el valor mitjà dels cantells [Hi], mesurats en l’eix 

dels alvèols i en l’eix de les ànimes, serà: 

� Per H ≤ 150 mm:                    mmH
H

mm i
i

10
6

5

6

1 <−<−
∑

=  

� Per H ≥ 400 mm:                   mmH
H

mm i
i

15
6

15

6

1 <−<−
∑

=  

� Per 150 mm < H < 400 mm: interpolar linealment  

Mètode d’assaig: Es realitzaran sis mesures [Hi] en una de les seccions transversals 

extremes de la placa (tres sobre l’eix dels alvèols i tres sobre l’eix dels nervis). Les 

parelles de mesures (alvèol/nervi) correspondran a zones pròximes a ambdós extrems de 

la secció, i a la zona central d’aquesta. Es calcularà el valor mitjà d’aquestes mesures, i 

es comparà amb el valor teòric. 

 

6.14.2. Gruix de les ànimes 

La tolerància entre el gruix de l’ànima de cada nervi individualment [bi], i del conjunt de 

tots ells respecte el valor teòric [b], serà: 

� En qualsevol nervi:                                mmbbi 10−>−  

� En el conjunt de tots els nervis:         mmbbi 20−>−∑∑  

Mètode d’assaig: Es mesurarà el gruix mínim de l’ànima, en cadascun dels alvèols, d’una 

de les seccions extremes de la placa. Es compararà cada valor individual, així com la 

suma total, amb els valors permesos. 



Pàg. 30                                                                                                                                        ANNEX C  

 

6.14.3. Gruix de l’ala 

La tolerància entre el gruix de l’ala, tant superior com inferior, de cada alvèol 

individualment [hi], i del seu valor mitjà respecte el valor teòric [h], serà: 

� En qualsevol alvèol:                              mmhhmm i 1510 ≤−≤−  

� En el conjunt de tots els alvèols:                 mmh
h

i
i

5
3

3

1 −>−
∑

=  

Mètode d’assaig: Es mesurarà en una de les seccions transversals extremes de la placa 

el gruix mínim, superior i inferior, de l’ala de tres dels alvèols. Es calcularà el valor mitjà 

per a l’ala superior i inferior per separat. Es compararan els valors individuals, així com 

els dos valors mitjans, amb els valors teòrics. 

 

6.14.4. Longitud de la placa 

La longitud de la placa [L], no diferirà respecte de la teòrica en ±25 mm.  

Mètode d’assaig: Es mesurarà un dels extrems de la placa. Es compararà el valor 

obtingut amb el valor permès. 

 

6.14.5. Amplada de la placa 

Per a lloses amb mesura estàndard, l’amplada de la placa [B] no diferirà respecte de la 

teòrica en ±5 mm.  

Mètode d’assaig: Es mesurarà un dels extrems de la placa. Es compararà el valor 

obtingut amb el valor permès. 
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6.14.6. Ortogonalitat de la placa 

La diferència entre les dimensions de les dues diagonals de la cara superior de la placa 

no serà superior a 25 mm.  

Mètode d’assaig: Es mesuraran les dues diagonals de la cara superior de la placa. Es 

compararà la diferència entre ambdues longituds amb el valor permès. 

 

6.14.7. Posició de l’armadura de pretesat en direcc ió vertical 

Per a qualsevol tipus de cable o filferro de la cara inferior o de tracció, la tolerància entre 

la distància des de l’eix del cable a la cara inferior de la placa [ci], i la distància teòrica [c], 

serà:  

� Per a H ≤ 200 mm:                     |ci – c| < 10 mm 

� Per a H > 200 mm:                     |ci – c| < 15 mm 

Essent [H] el cantell total de la placa. 

Per al conjunt de l’armadura inferior o de tracció, la tolerància entre la distància del centre 

de gravetat del conjunt a la cara inferior de la placa, i la distància teòrica [cg], serà de ± 

H/40 el cantell total teòric de la placa. 

Mètode d’assaig: Es mesurarà la distància des de l’eix de cada cable al paràmetre inferior 

de la placa. En el cas que existeixin armadures de diàmetres diferents, s’obtindrà la 

mitjana ponderada. Es compararan els valors individuals, i el valor mitjà, amb els valors 

teòrics. 

 

6.14.8. Recobriment dels cables 

En relació a qualsevol superfície (superior, inferior, lateral o alvèol), l’armadura tindrà un 

recobriment igual o superior a l’indicat a la instrucció “EHE-08” vigent.  
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Mètode d’assaig: Es mesurarà el recobriment de cada cable respecte de la superfície 

més propera (superior, inferior, lateral o alvèol), en l’extrem de la placa. Es comparà cada 

valor individual amb el valor permès. 

 

6.14.9. Lliscament de l’armadura pretesa 

El valor màxim de lliscament de l’armadura pretesa a tracció [S] serà:  

� En qualsevol cable:                                    S ≤1,30 ∆L0 mm  

� Valor mitjà de tots els lliscaments:                Sm ≤ ∆L0 mm  

Essent: ∆L0 = 0,40 lbpd (∑pmo / Ep) (en mm), on:  

� ∑pmo = tensió inicial en el cable;  

� Ep (mòdul de deformació longitudinal) = 200.000 N/mm2;  

� lbpd (límit superior de la longitud de transmissió) = 1,20 lbp;  

� lbp (longitud de transmissió) = ∑b ∅;  

� ∅ = diàmetre nominal.  

Factor [∑b] per a cables i filferros pretesats:  

� Per una resistència del formigó en la transferència de 25 N/mm2 es té un valor [∑b 

= 75].  

Mètode d’assaig: Es mesuraran en un extrem de la placa tots els lliscaments. Es 

calcularà el valor mitjà per a la placa. Es compararà cada valor individual i el valor mitjà 

amb els permesos. 
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6.14.10. Muntatge de plaques 

Les plaques “Hormipresa” estan dissenyades per ser muntades ràpidament i de manera 

fàcil. S’ha d’assegurar de totes maneres un bon accés a l’obra, tant per a la grua mòbil, 

com per als camions articulats de transport. El muntatge es fa de manera ininterrompuda 

i s’utilitzen unes pinces de muntatge amb seguretat especial contra caigudes.   

Normalment les plaques es col·loquen sobre bandes de EPDM o neoprè, o també 

morters anivellats d’alta resistència. 

 

6.14.11. Toleràncies de muntatge 

En el muntatge s’ha de dimensionar correctament la longitud de recolzament [Ls]. Algun 

tipus [a] de diferència de contra-fletxa pot produir-se.  

La longitud mínima real de recolzament recomanada és de 8 cm per a plaques de fins a 

20 cm de cantell, i de 12 cm per a plaques de 25 a 50 cm de cantell.  

La contra-fletxa de les plaques pot donar petites diferències en el gruix de la capa de 

compressió, que s’han de tenir en comte a l’hora de determinar el cantell total del forjat. 

 

� Respecte la capa de compressió: 
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� Diferències de contra-fletxa entre plaques: 
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7. Plafons de tancament 

Són elements de formigó armats i aïllats per realitzar el tancament de l’edifici. 

Es fabriquen en dues tipologies bàsiques: motlle i alveolar, i amb diferents dimensions i 

característiques.  

La seva col·locació pot ser vertical o horitzontal. 

 

7.1. Plafons tipus motlle 

Els tancaments exteriors de la nau es realitzaran mitjançant plafons del tipus motlle en 

disposició horitzontal. Només s’utilitzaran els plafons verticals per tal de situar correctament 

els forats de façana allà on toquen.  

Tindran un gruix de 20 cm, i una amplada variable que s’ajustarà al disseny de la façana.  

Aquest model de plafó s’anomena PM 20, i aquestes són les seves característiques 

tècniques: 

 

TIPUS PES 

[kg/m2] 

LONGITUD MÀX  

 L [m] 

AÏLLAMENT TÈRMIC   

    [kcal/h·ºC·m2] 

AÏLLAMENT 

ACÚSTIC  [dbA] 

RESISTÈNCIA 

AL FOC 

PM 20 400 12,00 0,43 53,50 EI 120 

 

En la pàgina següent es mostra una representació de l’element. Els valors d’algunes de les 

seves variables són aquests: 

� B = 20 cm 

� x (gruix del material aïllant) = 6 cm 

El material aïllant utilitzat és el poliestirè expandit.  
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(NOTA 1) Cotes expressades en cm.  

(NOTA 2) La longitud [L] i l’amplada variaran en funció del disseny de les façanes. En els 

plànols descriptius d’aquestes s’indicaran els seus valors.   

 

7.1.1. Tipologies de portes i finestres 

� Models estàndard: 

 
Cotes en cm. 
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� Models especials, amb [A], [B], [C], [D], [E] i [F] mínim 40 cm:  

 

 

En cas de ser necessari una altra tipologia de portes o finestres, degut al disseny de les 

façanes, es podrà realitzar un encàrrec especial a la casa “Hormipresa”. 

 

7.1.2. Tipologia de cantonades 

El model de cantonada seleccionat en la construcció de la nau serà el cantell rom: 

 

Cotes en cm. 
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7.1.3. Muntatge i fixació dels plafons de motlle ho ritzontals 

A continuació es mostren representacions per indicar el funcionament del muntatge dels 

plafons de motlle en posició horitzontal.  

 

 

Els elements metàl·lics d’ancoratge normalment són d’acer galvanitzat. Estan dimensionats 

per resistir les accions del vent. Els detalls de la fixació s’observen a la pàgina següent: 
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7.1.4. Muntatge i fixació dels plafons de motlle ve rticals 

Només s’utilitzaran els plafons de motlle verticals per tal de situar correctament els forats de 

façana allà on toquen.  

A continuació es mostra una representació per tal d’indicar la unió d’aquests amb el 

paviment. En cap cas aquesta tipologia de plafons recolzarà en la jàssera de coberta, ja 

que la seva funció és únicament la de reomplir els forats que queden per tal de situar 

correctament les obertures de façana. 

 

Aquests plafons s’uniran als horitzontals per mitjà de falses juntes, tal com s’especifica en 

els plànols descriptius de façana, en l’Annex G. 
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7.2. Tancament alveolar 

Les parets divisòries que separen els tres establiments industrials, on es realitzen diferents 

activitats, estaran formades per plaques alveolars de 25 cm de gruix, i una amplada de 120 

cm. Aquestes no tindran obertures. 

En la utilització de les plaques alveolars com a tancament, aquestes van fixades a 

l’estructura amb ancoratges metàl·lics d’expansió, normalment galvanitzats.  

Es col·locaran en posició vertical, i l’acabat exterior podrà ser llis o ratllat. 

El model utilitzat s’anomena MPAR 25, i aquestes són les seves característiques tècniques: 

 

TIPUS PES 

[kg/m2] 

LONGITUD MÀX 

  L [m] 

AÏLLAMENT TÈRMIC   

    [kcal/h·ºC·m2] 

AÏLLAMENT 

ACÚSTIC  [dbA] 

RESISTÈNCIA 

AL FOC 

MPAR 25 221 13,00 1,74 44,00 EI 240 

 

La placa alveolar tindrà les següents mesures i particularitats: 

 

� L’aïllament consistirà en àrid expandit i una cambra d’aire. 

Aquest és el corresponent a la tipologia MPAR. 

� El gruix [B] serà de 25 cm. 

� L’amplada serà de 120 cm. 

� La longitud màxima [L] serà de 13 m. Aquest valor variarà 

segons la situació del tancament.  

� L’extrem de les plaques es perllongarà 1 m per sobre la 

coberta per tal de complir els requeriments del “RSIEI”. 

� Aquests paràmetres es poden observar en els plànols de 

l’estructura on estan especificades les seccions. 
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8. Jàssera de coberta 

Les jàsseres de coberta tindran una secció en “T”, amb els cantells bisellats, i els caps o 

extrems preparats per a realitzar una correcta unió amb els pilars. 

Per tant, aquestes es recolzaran sobre el cap de pilar en forma de forquilla, tal  com s’ha 

comentat anteriorment. El recolzament es realitza sempre amb sistemes elastomèrics 

normalitzats, que defineixen l’enllaç articulat entre els diferents elements, i el posterior 

comportament isostàtic de l’estructura. 

Les jàsseres de coberta carregaran el pes de les corretges i de la coberta de la nau, 

considerada com a lleugera, ja que no excedirà un pes de 100 kg/m2. 

Estan fabricades amb formigó pretesat del tipus HP-50/F/20/IIa, amb acer passiu del tipus 

B-500-S, i actiu del Y 1860 S7. 

L’element utilitzat per a cobrir les sol·licitacions de l’estructura serà la jàssera de coberta T-

50x40, amb la secció tipus següent: 

 

 

El paràmetre [L] serà 7,15 m. Així es necessitaran 40 jàsseres com l’especificada per 

formar part de l’estructura principal de coberta.  
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Les característiques mecàniques de la jàssera de coberta T-50x40 són les següents: 

 

PES PROPI 

[kg/ml] 

MOMENT ÚLTIM 

[m·kN] 

TALLANT ÚLTIM 

[kN] 

RIGIDESA TOTAL 

[m2·kN] 

ESTABILITAT AL 

FOC 

350 212,50 115,25 45.000 R 120 (EF-120) 

 

Qualsevol altre especificació sobre aquest apartat es pot trobar en el plànol d’estructura 

referent a les jàsseres de coberta, en l’Annex G. 
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9. Corretges de coberta 

Les corretges de coberta tindran una secció tubular. Son les encarregades de suportar la 

càrrega del tancament de la coberta, format per plafons tipus “sandvitx”, i de totes les altres 

accions considerades que la influeixen.   

Estan fabricades amb formigó pretesat del tipus HP-50/F/20/IIa, amb acer passiu del tipus 

B-500-S, i actiu del Y 1860 S7. Rebran un tractament antioxidant.  

Hi hauran dos tipus diferents de corretges tubulars. Un per les Naus A i B (Ref.1), i l’altre 

per la C (Ref.2). 

 

REF. TIPUS DE CORRETJA INTEREIX 

MÀXIM [m] 

LONGITUD 

MÀXIMA [m] 

LONGITUD 

REAL [m] 

UNITATS 

1 Corretja Tubular CP-23x30 Segons xapa 12,00 11,01 38 

2 Corretja Tubular CP-35x40 Segons xapa 16,00 15,33 37 

 

Les seves característiques mecàniques són les següents: 

 

REF PES PROPI 

[kg/ml] 

MOMENT ÚLTIM 

[m·kN] 

TALLANT ÚLTIM 

[kN] 

RIGIDESA TOTAL 

[m2·kN] 

ESTABILITAT AL 

FOC 

1 94 65,50 42,60 16.968 REI 30 

2 186 128,75 79,75 29.258 REI 30 

 

Qualsevol altre especificació sobre aquest apartat es pot trobar en el plànol d’estructura 

referent a les corretges de coberta, en l’Annex G. 
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A continuació es pot observar el detall de la fixació de la corretja a la jàssera de coberta: 
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10. Coberta tipus “sandvitx” 

De corretja tubular a corretja tubular, situades a diferents intereixos, es col·locarà xapa 

metàl·lica d'acer amb acabats galvanitzats.  

El perfil utilitzat per a realitzar el tancament de coberta serà el ACL-39C de la casa 

“Acieroid”.  

L'aïllament de coberta es farà col·locant plafons tipus "sandvitx" de xapa, en l’interior dels 

quals es situarà llana de roca i aire.  

Les lluernes seran de policarbonat amb cambra d'aire.  

Aquestes seran les característiques principals i necessàries que han de complir els plafons:  

� Coberta "sandvitx" utilitzant el perfil interior, amb un pendent del 5%. 

� Gruix de la secció: 0,70 mm, amb els valors estàtics que s'observen en les fitxes 

que es mostren a continuació del catàleg “d'Acieroid”. 

� La xapa constarà de tres suports en les corretges tubulars de coberta. 

� La fixació entre la xapa i les corretges es realitzarà al cim del nervi, i a tots els 

nervis. D’aquesta forma s’aconsegueix una major estanquitat, encara que es perd 

certa resistència.   

� La resistència mínima de cada fixació serà de 6,00 kN.  

� Les càrregues ascendents màximes (depressió normal del vent) a les que estaran 

sotmesos els plafons de coberta seran de1,80 kN/m2. I les càrregues descendents 

màximes (sobrecàrrega útil), seran de 1,70 kN/m2. Aquests valors serveixen per 

triar el gruix òptim del perfil, segons les taules que es mostren a continuació. 

Les característiques mecàniques i altres dades d'interés sobre els plafons es poden 

trobar en les fitxes que s’observen a continuació del catàleg “d'Acieroid”. 
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