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GEOMETRIA DEL PÒRTIC ESTUDIAT

DETALLS UNIONS
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El pòrtic estudiat no només es considera el més representatiu de l’estructura 
sinó que és el que suma més particularitats. 
S’estudia un dels edificis d’obra nova que acull el programa de sala polivalent, 
despatxos i sala de ball. L’estructura metàl·lica d’obra nova pretén ser una rein-
terpretació moderna de l’estructura colindant existent. 

Aquesta estructura metàl·lica consta de pòrtics de 3m amb pilars HEB-300 i 
forjat de xapa col·laborant tipus Haircol 6+6cm. Per evitar haver d’apuntalar du-
rant l’execució del forjat s’opta per la variant amb xapa de 1mm de gruix. 

A la planta baixa hi trobem un apeuament que queda recollit per una biga 
longitudinal IPE-600, considerada hiperestàtica per estar encastada a un mur 
de formigó en els seus dos extrems. 

A la planta primera i segona s’opta per tallar el forjat per tenir una zona a tripe 
altura. Aquest espai només queda interromput per les bigues passants. Com el 
forjat col·laborant queda distribuït amb la greca perpendicular no es considera 
necessari haver de recollir amb cap biga l’extrem d’aquest forjat. 

Per últim la coberta, a dos aigües es resol amb un parell de bigues Fink d’alça-
da 1.80m en el seu sentit. 

(-) Compressió, (+) Tracció
Axils màxims (envolvent ELU)

Per a la obtenció dels valors presentats s’ha utilitzat SAP2000 per a modelar el pòrtic en 2D. Es presenten a continua-
ció els valors emprats per a la modelització de les càrregues. Per a aquest càlcul no s’han considerat accions acciden-
tals.

- Accions permanents:
 Guix laminat 0.25 kN/m2
 Instal·lacions  0.1   kN/m2
 Façana lleugera 1      kN/m2
 Paviment  1      kN/m2
A més a més del pes propi de l’estructura

L’acer que es proposa és S-355, obtenint d’aquesta manera una estructura que treballa molt holgada amb uns coefi-
cients d’aprofitament baixos que són decisius a l’hora de tenir un bon comportament a foc. La disposició de la xapa 
nervada protegeix l’ala superior de les bigues, que no queden exposades en el coeficient de massivitat. Es poden consi-
derar uns 30 minuts només  per la disposició i característiques intrínseques de les bigues i uns altres 30 minuts addicio-
nals pel baix nivell tensional de l’estructura. La pintura intumescent que es col·loqui serà la resta dels minuts necessaris 
per a l’estructura menys aquests 60minuts de resistència pròpia de l’acer. 

Com s’ha pogut veure hi ha tres tipus de perfils en l’estructura, IPE-240, IPE-
600 i HEB-300. Aquests s’uneixen mitjançant soldadures en angles, i en al-
guns punts s’han reforçat amb xapes soldades per rigiditzar les unions.
També es pot veure la unió de la IPE-600 del sostre de planta baixa que va 
unida al mur per arriostrar l’estintolament.

- Accions variables:
 Vent sobre la coberta 0.77 kN/m2
 Neu sobre la coberta  1      kN/m2
 Zones sense obstacles com vestíbuls (PB) 5 kN/m2
 Zones amb taules i cadires (P+1)  3 kN/m2
 Zones d’aglomeració (P+2)   5 kN/m2

No es presenten els resultats no 
rellevants
Tallants màxims (envolvent ELU)

No es presenten els resultats no relle-
vants
Flectors màxims (envolvent ELU)
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