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RESUM 

 

El present projecte de fi de carrera presenta el procediment de validació d’un conjunt de 

dissenys proposats per a lloses mixtes, caracteritzats per incloure el sistema de connexió 

entre xapa d’acer i formigó que es descriu a la sol·licitud de patent P200801846, i l’elecció 

de l’òptim en funció de dos objectius.  

El primer objectiu és aconseguir assolir la màxima llum en un forjat col·laborant format per 

un únic vano de tal manera que, durant la construcció d’una estructura que inclogui aquest 

element, es pugui prescindir dels puntals i les bigues que, habitualment, cal utilitzar com a 

suport i sustentació. El segon objectiu és competir amb forjats col·laborants que es 

comercialitzen actualment observant si s’aconsegueix millorar les prestacions que ofereixen 

aquests últims. 

Al final d’aquest projecte s’obtenen dos dissenys de llosa mixta, un per cada objectiu marcat. 

Per arribar aquí, és necessari recórrer una sèrie d’etapes, les quals constitueixen el nucli del 

projecte.  

Primer s’exposen les característiques i el comportament de les lloses mixtes i es defineixen 

els condicionants existents a l’hora de dissenyar-les. Posteriorment, es plantegen les 

propostes de geometria per als dissenys i es crea una eina de càlcul que permet determinar 

les propietats i els resultats que aquests ofereixen i arribar a la geometria òptima en funció 

de l’objectiu. Un cop aconseguit això, s’avalua la validesa dels dissenys proposats 

comparant les seves característiques i prestacions amb les d’altres forjats existents en el 

mercat fent les corresponents valoracions econòmiques. Finalment, s’escull el millor disseny 

per assolir el primer objectiu definit i el millor per al segon i s’exposen les conclusions 

extretes com a conseqüència de tot el procés realitzat.  

El projecte inclou una memòria descriptiva del procediment seguit i dels resultats 

aconseguits juntament amb els annexos necessaris per completar-la. 
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1 GLOSSARI 

Símbol Descripció Unitats 

Ab Àrea de la secció bruta de la xapa perfilada mm2 

Ac Secció del formigó contingut en la llosa mm2 

Ac acum Secció del formigó contingut en la llosa considerant acumulació mm2 

Aeff +
 Àrea eficaç d’una secció sotmesa a flexió positiva que s’abonyega mm2 

Aeff -
 Àrea eficaç d’una secció sotmesa a flexió negativa que s’abonyega mm2 

Aeq Àrea de la secció d’acer equivalent a la secció del formigó mm2 

Afiss Àrea de la secció de l’armadura contra la fissuració del formigó  

 col·locada finalment en la llosa mm2 

Afiss min Àrea de la secció de l’armadura contra la fissuració mínima necessària mm2 

An Àrea de la secció neta de la xapa perfilada mm2 

Anv Àrea de la secció del nervat de la base del perfil mm2 

As Suma de les seccions dels elements d’acer continguts en el forjat mm2 

Aw Àrea de la secció de la mitja el·lipse del perfil mm2 

Cp Perímetre crític de la superfície d’aplicació de càrregues en la llosa mm 

CRd,c Coeficient per al formigó en el càlcul de la resistència a esforç tallant    - 

E Mòdul d’elasticitat de l’acer N/mm2 

Ecm Mòdul d’elasticitat secant mig per a càrregues instantànies del formigó N/mm2 

G Pes superficial de la xapa perfilada i del formigó en fase d’execució kN/m2 

Ge Mòdul d’elasticitat transversal de l’acer N/mm2 

Gf Pes propi superficial del forjat en fase de servei kN/m2 

I Moment d’inèrcia d’àrea mm4 
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Ic Moment d’inèrcia de la secció de la base del perfil (flexió positiva) mm4 

Ic eff Moment d’inèrcia de la secció de la base del perfil a flexió negativa mm4
 

Id Moment d’inèrcia de la secció de la paret del nervi (si no s’abonyega) mm4 

Id trac Moment d’inèrcia de la secció de la longitud sotmesa a tracció en  

 la paret lateral del nervi (quan hi ha abonyegament) mm4 

Id eff 1 Moment d’inèrcia de la secció de l’extrem superior de la longitud 

 comprimida en la paret lateral del nervi (quan hi ha abonyegament) mm4 

Id eff 2 Moment d’inèrcia de la secció de l’extrem inferior de la longitud 

 comprimida en la paret lateral del nervi (quan hi ha abonyegament) mm4 

Ie Moment d’inèrcia de la secció del sostre del perfil (flexió negativa) mm4 

Ie eff Moment d’inèrcia de la secció del sostre del perfil (flexió positiva) mm4
 

Ielp Moment d’inèrcia d’una mitja el·lipse de la base del perfil mm4 

If Moment d’inèrcia de la part foradada en els laterals del nervi mm4 

Ino fiss Moment d’inèrcia de la secció de la llosa (si no es fissura el formigó) mm4 

Ifiss Moment d’inèrcia de la secció de la llosa (si es fissura el formigó) mm4 

Im Moment d’inèrcia mitjà (considerant fissuració i no fissuració) de la  

 secció de la llosa mm4 

In Moment d’inèrcia de la secció neta de la xapa perfilada mm4 

Inervi Moment d’inèrcia d’un nervi del sostre del perfil vers l’eix del nervat mm4 

Inervat Moment d’inèrcia del nervat del sostre del perfil respecte el seu eix mm4 

Inv Moment d’inèrcia del nervat de la base del perfil respecte el seu eix mm4 

Iona Moment d’inèrcia d’una ona del sostre del perfil vers l’eix de l’ondulat mm4 

Iondulat Moment d’inèrcia de l’ondulat del sostre del perfil respecte el seu eix mm4 

Io Moment inèrcia de l’element equivalent a l’ondulat o nervat del perfil mm4 

Io eff Moment d’inèrcia eficaç de l’element equivalent a l’ondulat o al nervat mm4 
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Ipla Moment d’inèrcia de les parts planes del nervat el·líptic mm4 

Iw Moment d’inèrcia de la mitja el·lipse del perfil mm4 

Kσ Factor d’abonyegament d’un element d’acer sotmès a compressió    - 

L Llum de vano (distància longitudinal entre recolzaments) m 

L1 Llum de vano escollida per la llosa d’un sol tram m 

L2 Llum de vano escollida per la llosa de dos trams m 

L3 Llum de vano escollida per la llosa de tres trams m 

Lpl Longitud del perfil de xapa perfilada mm 

MEd
+
 Moment flector positiu generat per les càrregues kNm 

MEd
-
 Moment flector negatiu generat per les càrregues kNm 

MRd
+
 Moment flector resistent positiu de la xapa perfilada kNm 

MRd
-
 Moment flector resistent negatiu de la xapa perfilada kNm 

MSd
+
 Moment flector resistent positiu de la llosa mixta kNm 

MSd
-
 Moment flector resistent negatiu de la llosa mixta kNm 

Nc Esforç de compressió en el formigó de la llosa mixta en funció de la  

 profunditat (per a flexió negativa) kN 

Ncf Esforç de compressió en el formigó de la llosa mixta en funció de la 

 profunditat (per a flexió positiva) kN 

Np Força resultant a tracció en la secció de la llosa kN 

Ns Resistència de les armadures de negatius kN 

Q Càrrega superficial considerada sobre la xapa perfilada 

 en la comprovació de la resistència en fase constructiva kN/m2 

Q1 Càrrega superficial de valor 0,75 kN/m2 considerada sobre la xapa 

 perfilada en la comprovació de la resistència en fase constructiva kN/m2 
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Q2 Càrrega superficial de valor 1,5 kN/m2 considerada sobre la xapa 

 perfilada en la comprovació de la resistència en fase constructiva kN/m2 

Qpunt Càrrega puntual admissible en la llosa segons la comprovació de  

 la resistència a punxonament kN 

Qús Càrrega superficial considerada sobre la llosa mixta que cal calcular 

 a partir de la resistència en fase de servei kN/m2 

RA Reacció en el recolzament ‘A’ kN 

RB Reacció en el recolzament ‘B’ kN 

RB’ Fracció de la reacció en el recolzament ‘B’ corresponent al vano AB kN 

RB’’ Fracció de la reacció en el recolzament ‘B’ corresponent al vano BC kN 

RC Reacció en el recolzament ‘C’ kN 

RC’ Fracció de la reacció en el recolzament ‘C’ corresponent al vano BC kN 

RC’’ Fracció de la reacció en el recolzament ‘C’ corresponent al vano CD kN 

RD Reacció en el recolzament ‘D’ kN 

S Moment estàtic de la secció de la llosa mixta mm3 

VRd,min ext Esforç tallant resistent mínim del forjat en els recolzaments exteriors kN 

VRd,ext Esforç tallant resistent del forjat en fase en els recolzaments exteriors kN 

VRd,min int Esforç tallant resistent mínim del forjat en els recolzaments interiors kN 

VRd,int Esforç tallant resistent del forjat en fase en els recolzaments interiors kN 

Wb Mòdul resistent d’una secció sotmesa a flexió mm3 

 

a Semieix horitzontal de la mitja el·lipse mm 

anv Semieix horitzontal de les mitges el·lipses del nervat mm 

apl Amplada de cadascuna de les ones del sostre mm 

b Amplada total de la xapa perfilada (i del forjat col·laborant) mm 
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binf Amplada inferior de la base d’un nervi de la llosa mm 

bm Amplada mitjana de la base d’un nervi de la llosa mm 

bnv Amplada resultant del nervat del perfil mm 

bsup Amplada superior d’un nervi de la base de la llosa mm 

ceff Amplada eficaç de la base del perfil quan pateix abonyegament mm 

ceff1 i ceff2 Amplada eficaç dels extrems de la base del perfil quan s’abonyega mm 

cpl Amplada de la base del perfil mm 

dcomp Longitud comprimida de la paret lateral del nervi mm 

deff Longitud eficaç de la paret lateral del nervi mm 

deff1 Longitud eficaç de l’extrem superior de la paret lateral del nervi mm 

deff2 Longitud eficaç de l’extrem inferior de la paret lateral del nervi mm 

dp’ Distància de la vora superior de la llosa al c.d.m.  de la xapa mm 

dp’’ Distància de la vora superior de la llosa a l’armadura de negatius mm 

dpl Longitud de cadascuna de les parets laterals del nervi mm 

dsup Distància entre l’eix de les armadures de negatius i la cara superior 

 de la llosa mixta mm 

eeff Amplada eficaç del sostre del perfil quan pateix abonyegament mm 

eeff1 i eeff2 Amplada eficaç dels extrems del sostre del perfil quan s’abonyega mm 

epl Amplada de la part superior (sostre) del perfil mm 

fck Resistència característica a compressió del formigó N/mm2 

fctk 0,05 Valor característic (quantil 0,05) de la resistència a tracció del formigó N/mm2 

fctk 0,95 Valor característic (quantil 0,95) de la resistència a tracció del formigó N/mm2 

fctm Valor mig de la resistència a tracció del formigó N/mm2 

fpl Longitud de la part buidada en els laterals del nervi mm 
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fy Límit elàstic de l’acer de la xapa perfilada N/mm2 

fyk Límit elàstic (valor característic) de l’acer de les armadures N/mm2 

g Pes propi lineal de la llosa mixta en fase d’execució kN/m 

g’ Pes propi lineal (majorat) de la llosa mixta en fase d’execució kN/m 

gf Pes propi lineal del forjat en fase de servei kN/m 

gf ‘ Pes propi lineal (majorat) del forjat en fase de servei kN/m 

gfiss Pes de l’armadura d’acer contra la fissuració kN/m 

gs Pes propi lineal de la xapa perfilada kN/m 

gc Pes propi lineal del formigó kN/m 

h Altura total (cantell) de la llosa mixta mm 

hc acum Altura màxima del formigó considerant acumulació mm 

hc min Altura mínima del formigó contingut en la llosa mm 

hc màx Altura màxima del formigó contingut en la llosa mm 

hs Altura màxima del perfil de xapa d’acer mm 

jpl Longitud de les ones o dels nervis dels sostre del perfil mm 

k Coeficient aplicat en el càlcul de la fletxa en forjats de múltiples vanos     - 

k* Coeficient per al càlcul de la resistència a tallant (depèn de distància ‘dp’)     - 

k1 Coeficient relatiu a la geometria de la llosa mixta     - 

k2 Coeficient relatiu a la quantia entre l’acer i el formigó de la llosa     - 

mpl Alçada de les ones o dels nervis del sostre del perfil mm 

n Coeficient d’equivalència entre el mòdul d’elasticitat de l’acer i el mòdul 

 d’elasticitat secant mig per a càrregues instantànies del formigó     - 

nfiss Nombre de barres corrugades equivalents a l’armadura contra la  

 fissuració del formigó col·locada en la llosa mixta    - 

npl Nombre d’ones o de nervis en el sostre del perfil mm 
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oeff Amplada eficaç de l’element equivalent a l’ondulat o al nervat del sostre  

 en el perfil trapezoïdal ondulat (quan s’abonyega) mm 

oeff1 i oeff2 Amplada eficaç dels extrems de l’element equivalent a l’ondulat o al 

 nervat del sostre en el perfil trapezoïdal ondulat (quan s’abonyega) mm 

opl Amplada de tot l’ondulat o de tot el nervat del sostre del perfil mm 

q Càrrega lineal aplicada sobre la xapa perfilada en la fase constructiva kN/m 

q’ Càrrega lineal (majorada) aplicada sobre la xapa en la fase constructiva kN/m 

q1 Càrrega lineal de valor 0,75 kN/m2 considerada sobre la xapa perfilada 

 en la comprovació de la resistència en fase constructiva kN/m 

q1’ Càrrega lineal (majorada) de valor 0,75 kN/m2 considerada sobre la 

 xapa en la comprovació de la resistència en fase constructiva kN/m 

q2 Càrrega lineal de valor 1,5 kN/m2 considerada sobre la xapa perfilada 

 en la comprovació de la resistència en fase constructiva kN/m 

q2’ Càrrega lineal (majorada) de valor 1,5 kN/m2 considerada sobre la 

 xapa en la comprovació de la resistència en fase constructiva kN/m 

qús Càrrega lineal considerada sobre la llosa mixta que cal calcular 

 a partir de la resistència en fase de servei kN/m 

qús’ Càrrega lineal (majorada) considerada sobre la llosa mixta que cal 

 calcular a partir de la resistència en fase de servei kN/m 

rpl Radi de les ones del sostre del perfil mm 

ru Radi d’unió entre les parts que formen la xapa perfilada mm 

s Longitud del solapament entre perfils de la llosa mm 

sfiss Distància de separació entre les barres equivalents a l’armadura  

 d’acer contra la fissuració del formigó disposada en la llosa mixta mm 

snv Amplada de les parts planes del nervat del perfil mm 

t Gruix de la xapa perfilada (comptant el recobriment de galvanitzat) mm 

tb,eff Gruix efectiu de la xapa perforada mm 
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teq Gruix equivalent d’un element de la xapa perfilada mm 

upl Amplada de la part plana dels nervis del perfil trapezoïdal nervat mm 

vmin Coeficient per a la resistència del formigó a l’esforç tallant    - 

wpl Longitud de la mitja el·lipse del perfil mm 

xpl Profunditat del formigó comprimit (posició de l’eix neutre de la llosa) mm 

xinf Altura del centre de masses de la secció de la llosa considerant  

 que no es produeix fissuració en el formigó mm 

xnv Longitud de les mitges el·lipses del nervat mm 

xsup Altura del centre de masses de la secció de la llosa considerant 

 que es produeix fissuració en el formigó mm 

yc.d.m Altura de la posició del centre de masses d’un determinat element mm 

yeff + Altura del centre de masses de la secció eficaç per a flexió positiva mm 

yeff - Altura del centre de masses de la secció eficaç per a flexió negativa mm 

yfor Altura de la posició del centre de masses de la secció de formigó mm 

ymax Altura de la fibra de la secció més allunyada del centre de masses mm 

ynv Alçada de les mitges el·lipses del nervat mm 

ypl Alçada de la mitja el·lipse del perfil mm 

z Distància entre el parell de forces format per la resultant a tracció  

 i la resultant a compressió que actuen en la secció de la llosa mixta mm 

 

αs Coeficient de dilatació tèrmica de l’acer ºC-1 

β Angle de les ones del sostre del perfil rad 

δ Fletxa de la xapa perfilada d’acer en fase constructiva mm 

δ' Fletxa de la llosa mixta en fase de servei mm 

δadm Fletxa màxima admissible de la xapa perfilada d’acer mm 
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γG Coeficient de majoració de les càrregues permanents    - 

γQ Coeficient de majoració de les càrregues variables    - 

γap Coeficient de minoració de la resistència de l’acer de la xapa perfilada    - 

γc Coeficient de minoració de la resistència del formigó    - 

γs Coeficient de minoració de la resistència de l’acer de les armadures    - 

ϑ Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi rad 

ϕ Relació entre la tensió que pateix la fibra que s’abonyega i el límit elàstic     - 

Ψ Rati de tensions entre els extrems de l’element susceptible d’abonyegar-se   - 

����� Esveltesa d’un element d’acer sotmès a compressió     - 

ρ Factor de correcció de l’abonyegament     - 

ρ∗ext Quantia geomètrica entre l’àrea de la xapa d’acer i de l’armadura de  

 positius i l’àrea de formigó situat per damunt del c.d.m de la xapa     - 

ρ∗int Quantia geomètrica entre l’àrea de les armadures de negatius i l’àrea  

 del formigó situat per sota de l’eix d’aquestes armadures     - 

ρ∗ Valor (de la quantia acer/formigó) mínim entre ρ∗ext i ρ∗int      - 

ρc Densitat del formigó normal kg/m3 

ρLC Densitat del formigó de baixa densitat kg/m3 

ρs Densitat de l’acer de la xapa i les armadures del forjat kg/m3 

Øfiss Diàmetre de les barres de l’armadura contra la fissuració del formigó mm 

ν Coeficient de Poisson de l’acer    - 

τRd Resistència bàsica tangencial del formigó N/mm2 

ζ Relació entre la inèrcia de la mitja el·lipse i la de la zona foradada mm4 
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2 PREFACI 

2.1 Origen i motivació del projecte 

En l’àmbit de la construcció es troba molt estès l’ús d’un tipus d’element estructural conegut 

com a forjat mixt de xapa col·laborant degut als avantatges que presenta respecte altres 

classes de forjats, destacant sobretot un menor pes i cost i una ràpida execució. En general, 

les empreses dedicades a la producció de la xapa perfilada que s’utilitza en aquest sector 

ofereixen uns productes amb característiques i prestacions molt diverses; no obstant, 

analitzant la informació proporcionada en els catàlegs d’aquests elements s’observa que la 

gran majoria té en comú un handicap: necessiten comptar amb apuntalaments durant la 

seva construcció per poder abastar llums de vano majors de tres metres i mig. 

Aquesta limitació en la llum dels vanos dels forjats col·laborants (també anomenats lloses 

mixtes) suposa un inconvenient a l’hora de projectar i edificar construccions que incorporin 

aquests elements, ja que es fa imprescindible incloure una estructura secundaria que 

únicament s’utilitza (per ajudar a suportar esforços) en la fase d’execució de l’obra. 

El comportament dels forjats mixtos de xapa col·laborant (coneguts com a lloses mixtes) 

davant les sol·licitacions a flexió a les que es veuen sotmesos depèn enormement del seu 

grau d’interacció; és a dir, de com es realitza la transmissió d’esforços entre els materials 

que els conformen, que són l’acer i el formigó. Aquest paràmetre permet distingir entre tres 

tipus d’interaccions: total, parcial i nul·la; les quals condicionen el mode de fallida que es 

produirà en una llosa. 

Generalment, la fallida d’aquests forjats es deu al lliscament longitudinal que es produeix 

entre la xapa d’acer i el bloc de formigó i que ve causat pels esforços de flexió. Aquest 

moviment relatiu entre materials provoca que es redueixi la interacció entre l’acer i el formigó 

i que, per tant, aquests deixin de treballar solidàriament. La conseqüència d’aquest fenomen 

pot arribar a ser la inutilitat, o fins i tot, la ruptura de la llosa. 

Actualment, al Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria (RMEE) 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) s’està 

desenvolupant una línia de recerca que té com a finalitat assolir una millora en el 

comportament resistiu d’elements estructurals mixtos sotmesos a flexió. Un dels aspectes 
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concrets de la investigació consisteix en treballar (mitjançant estudis, assajos i 

experimentació en laboratori) amb propostes i dissenys de llosa mixta, alternatius als que 

s’utilitzen habitualment en el món de la construcció, que permeten aconseguir una millor 

interacció entre els materials que la conformen. 

Concretament, els professors Miquel Ferrer Ballester i Frederic Marimon Carvajal (membres 

del RMEE) són els inventors d’un mecanisme específic de connexió entre la xapa metàl·lica i 

el formigó de la llosa, el qual és objecte d’una sol·licitud de patent (P200801846) per part de 

la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) depenent del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aquest mecanisme es 

basa en generar una sèrie de sortints en la xapa orientats de tal manera que, un cop abocat 

el formigó, quedin introduïts en ell i resisteixen els esforços rasants que pateix la llosa mixta. 

Arran d’aquesta línea d’investigació, el RMEE planteja la possibilitat d’elaborar un projecte 

de final d’estudis centrat en l’optimització d’un disseny de llosa mixta que contempli el 

mecanisme de connexió entre l’acer i el formigó definit per la patent anteriorment 

esmentada. Aquesta oportunitat coincideix amb l’interès de l’autor d’aquest text en 

desenvolupar un Projecte de Fi de Carrera (PFC) relacionat amb l’estudi de les estructures i 

la resistència de materials, donant com a resultat la present obra. 

2.2 Antecedents 

Aquest projecte té com a punt de partida els estudis i l’experimentació realitzats per 

membres del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria de 

l’ETSEIB en relació a un nou sistema de connexió entre la xapa d’acer i el formigó dels 

forjats col·laborants (els quals han generat articles d’investigació i la sol·licitud de patent que 

constitueix l’objecte de referència del present treball), així com certs Projectes de Fi de 

Carrera dedicats a l’anàlisi, l’assaig i el càlcul d’aquests tipus d’elements constructius. Dins 

de l’àmbit d’aquests estudis, a data de setembre de 2010, existeix una sèrie de documents 

de diversa índole (tesis doctorals, patents, articles d’investigació, material per a la docència, 

projectes de final d’estudis, etc.) que tracten el tema i que es tenen en consideració a l’hora 

d’elaborar aquest PFC. 
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2.2.1 Tesis doctorals 

La tesi doctoral del professor Miquel Ferrer Ballester (membre del RMEE), titulada Estudio 

numérico y experimental de la interacción entre la chapa de acero y el hormigón para la 

mejora resistente de las losas mixtas frente al deslizamiento longitudinal i llegida l’any 2006, 

presenta l’estudi numèric i experimental de la fallida per lliscament longitudinal de lloses 

mixtes. En ella, es presenta una explicació detallada del comportament a flexió d’aquests 

elements estructurals, fent especial esment a la mecànica de col·laboració entre l’acer i el 

formigó, es defineix un procediment per elaborar models d’elements finits que permetin 

simular numèricament la mecànica d’interacció local (és a dir, en la zona de contacte) entre 

qualsevol geometria de xapa d’acer i formigó i, finalment, es mostren els resultats obtinguts 

en dites simulacions.  

La tesi, a més, descriu la realització d’assajos pull-out i assajos reduïts de flexió, els 

resultats dels quals es tenen en consideració a l’hora d’elaborar aquest projecte, i es 

plantegen nous dissenys i conceptes per millorar la connexió entre l’acer i el formigó de les 

lloses mixtes i evitar, així, el lliscament longitudinal. 

2.2.2 Patents 

La sol·licitud de patent (P200801846) elaborada pels professors Miquel Ferrer Ballester i 

Frederic Marimon Carvajal (ambdós, membres del RMEE de l’ETSEIB) descriu, tal i com ja 

s’ha esmentat a l’apartat 2.1, un innovador sistema de connexió entre la xapa d’acer i el 

formigó de les lloses mixtes que dificulta el lliscament longitudinal entre materials i evita 

l’efecte falca (esforços perpendiculars a la superfície de contacte entre xapa i formigó que 

causen la flexió transversal i la separació d’aquests) provocat per les emboticions que 

inclouen habitualment les xapes metàl·liques. Dit sistema consisteix en trencar, seguint un 

determinat patró, algunes zones de la xapa d’acer per obtenir un conjunt de petites 

protuberàncies que sobresurten abruptament i que van orientades cap a la cara de la xapa 

que ha d’estar en contacte amb el formigó. El que s’aconsegueix, un cop s’ha abocat i 

endurit aquest últim, és que els sortints quedin introduïts en ell i s’encarreguin de resistir els 

esforços rasants (o de separació) que es generen en la interfície dels dos materials quan la 

llosa mixta es troba sotmesa a càrrega. Els principals detalls d’aquesta patent es veuen 

especificats a l’annex A. 
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2.2.3 Articles d’investigació 

Amb motiu de la novena conferència internacional d’estructures mixtes d’acer i formigó i 

híbrides (9th International Conference on Steel Concrete Composite and Hybrid Structures) 

celebrada per la ASCCS (Association for Steel-Concrete Composite Structures) a la ciutat de 

Leeds l’any 2009, els autors de la sol·licitud de patent descrita a l’apartat 2.2.2 van elaborar 

un article (anomenat FEM Modelling of Composite Slabs’ Shear Connection and New 

Friction System Based on Steel Sheet Punching) d’investigació que divulga el contingut 

d’aquesta última, explica les simulacions amb models d’elements finits efectuades per 

determinar la influència que exerceix el disseny geomètric de la xapa en la resistència a 

rasant de la llosa mixta i, finalment, mostra els resultats i les conclusions de dites 

simulacions i dels assajos experimentals fets en relació al nou sistema de connexió entre 

acer i formigó inventat en la sol·licitud patent.  

2.2.4 Projectes de final d’estudis 

Relacionat amb la sol·licitud de patent anteriorment esmentada, existeix un Projecte de Fi de 

Carrera, elaborat pel Sr. Adrián Guerrero Pérez i pel Sr. Pablo Medina Gil i titulat Diseño de 

un perfil de acero para losa mixta y realización de ensayos pull-out para el estudio de un 

nuevo sistema de conexión mecánica entre acero y hormigón, que descriu el disseny d’un 

perfil de xapa d’acer de tipus safata que és apte per ser emprat en la llosa mixta 

especificada en la sol·licitud de patent. El treball també inclou els càlculs necessaris per 

comprovar la validesa del perfil proposat i el procediment de preparació i execució d’uns 

assajos pull-out realitzats per tal de determinar la resistència a esforç rasant longitudinal 

existent en la interconnexió entre la xapa d’acer i el formigó de la llosa. Aquests assajos 

demostren que, amb el sistema de connexió entre acer i formigó presentat a la sol·licitud de 

patent, la resistència a rasant d’aquests elements mixtos es veuen incrementada 

considerablement. 

Un altre PFC relacionat amb el càlcul de perfils de llosa mixta és el del professor Romà Enric 

Suñé Lago, el qual presenta una aplicació informàtica que permet dissenyar i fer les 

comprovacions pertinents del forjat col·laborant que fabrica una empresa determinada del 

sector de la construcció, tot exposant el procediment que cal seguir per poder dur a terme 

una correcta verificació d’aquest element estructural mixt. 
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3 INTRODUCCIÓ 

3.1 Objectiu del projecte 

El mecanisme de connexió entre xapa d’acer i formigó descrit a la sol·licitud de patent 

P200801846 (veure apartat 2.2 dels Antecedents) possibilita fer dissenys de forjats 

col·laborants diferents dels que existeixen actualment. Arran d’això, es decideix elaborar el 

present projecte, el qual té dues finalitats: 

• Determinar el disseny òptim de la geometria d’una llosa mixta que inclogui el 

mecanisme d’interacció presentat en dita sol·licitud de patent. Aquest disseny 

òptim estarà enfocat a assolir la màxima llum en un forjat format per un únic 

vano (suportant una càrrega d’ús de valor no inferior a 5 kN/m2) i serà obtingut 

a partir d’un conjunt de propostes que han de permetre arribar a la solució final. 

• Verificar que els dissenys de llosa mixta proposats representa una millora 

respecte els productes disponibles actualment en el sector de la construcció. 

El procediment de disseny i càlcul dels forjats mixtos de xapa col·laborant plantejats es durà 

a terme seguint les indicacions i els criteris especificats en la normativa europea Eurocodi 4 

(EN 1994: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero), que és la que fa referència 

a les estructures mixtes, i aquelles altres a les que aquesta faci remissió. 

3.2 Abast del projecte 

Aquest projecte té com a punt de partida: primer, les especificacions definides a la sol·licitud 

de patent P200801846, les quals condicionaran els dissenys de llosa mixta a estudiar, i 

segon, la normativa europea Eurocodi 4, que exposa les pautes i el procediment de càlcul a 

seguir per comprovar la validesa de cada disseny complint amb la normativa vigent.  

Per poder assolir l’objectiu final (descrit anteriorment) serà necessari: conèixer què són i 

com treballen els forjats col·laborants i veure quins modes de fallida poden experimentar, 

elaborar diferents propostes de disseny en funció d’una sèrie d’especificacions inicials i 

verificar (a partir dels càlculs i les comprovacions pertinents) quina és la proposta que millors 

resultats dóna. 
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4 CARACTERÍSTIQUES DE LES LLOSES MIXTES 

4.1 Descripció general 

La llosa mixta és un element estructural bidimensional sotmès principalment a esforços de 

flexió que està constituït per un perfil de xapa d’acer conformat en fred (amb un gruix d’entre 

0,75 mm i 1,25 mm) i per formigó. A més, sol incloure armadures d’acer, situades a la part 

superior i inferior de la secció, que actuen com a reforç enfront les sol·licitacions de la llosa 

(veure figura 4.1). 

 

Fig. 4.1  Exemple de llosa mixta. 

El perfil de xapa d’acer pot presentar geometries diverses, tot i que habitualment sol ser 

nervat o arquejat. Compleix dues funcions: primer, durant la fase de construcció de la llosa, 

actua com a encofrat suportant les càrregues derivades d’aquest procés i com a plataforma 

de treball; posteriorment, durant l’etapa de servei (un cop el formigó s’ha endurit), treballa de 

manera solidària amb aquest últim enfront les sol·licitacions permetent, així, l’eliminació total 

o parcial de l’armadura de tracció. A causa d’aquest comportament, la llosa mixta també es 

coneix com forjat mixt de xapa col·laborant o, simplement, forjat col·laborant. 

La construcció dels forjats col·laborants és senzilla i ràpida i consisteix en abocar el formigó 

fresc sobre la xapa, disposada horitzontalment, fins que s’assoleix l’alçada de cantell 

desitjada. Convencionalment, és necessari armar la llosa amb barres d’acer; així, a la part 

inferior de la seva secció transversal es disposa un armat de positius per augmentar la 

resistència i estabilitat de la llosa davant del foc i a la part superior, un armat de negatius per 

ajudar amb els esforços de tracció. A més, com a reforç davant la fissuració causada per la 

retracció i el canvi de temperatura que experimenta el formigó durant el seu enduriment, cal 
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incloure una armadura reticular (també anomenada mallat). La figura 4.2 mostra, en detall, 

una llosa mixta en construcció. 

 

Fig. 4.2  Detall d’una llosa mixta en construcció. 

La llosa mixta es classifica com a forjat unidireccional ja que només flecta de manera 

significativa en una única direcció (tot i patir també flexió transversal, aquesta és molt petita 

en relació amb la principal). És per aquest motiu que, dins dels edificis o construccions, els 

forjats col·laborants es col·loquen de tal manera que les llums de l’estructura (és a dir, les 

separacions entre suports) coincideixin amb la direcció dels nervis de la xapa d’acer que 

forma part de la llosa. 

La funció principal de la llosa mixta és suportar les càrregues que actuen, tant verticalment 

com horitzontal, sobre ella i transmetre-les, juntament amb el seu propi pes, als elements 

sustentadors de l’estructura: bigues, pilars i murs. La figura 4.3 exemplifica com es recolza 

una llosa mixta en una biga, la seva unió s’aconsegueix gràcies a un conjunt de perns 

connectors que ajuden a la correcta transmissió dels esforços. 

        

Fig. 4.3  Llosa mixta recolzada en biga Boyd (dreta) i detall de pern connector (esquerra). 
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4.2 Avantatges i inconvenients respecte els forjats  convencionals 

Des de la seva concepció a finals de la dècada de 1930, el camp d’aplicació de les lloses 

mixtes és cada vegada més extens degut a la seva eficiència i als notables avantatges que 

presenta respecte altres elements estructurals que també s’utilitzen en la construcció (com 

ara el forjat metàl·lic o el de formigó). Aquests avantatges s’exposen a continuació: 

• Proporcionen rigidesa horitzontal a l’estructura, actuant com a diafragma lateral 

i ajudant a la transmissió d’aquest tipus de càrregues, eliminant, així, la 

necessitat d’utilitzar riostes en la fase de construcció. 

• Ofereixen una bona relació entre resistència estructural i pes. Això provoca que 

la totalitat del forjat i l’estructura, en definitiva, resulti més lleugera. S’estalvia 

material i es redueixen costos. A més, el baix pes del forjat col·laborant facilita 

el seu transport, emmagatzematge. 

• Eviten la necessitat de realitzar apuntalaments en l’etapa de construcció 

facilitant el moviment entre plantes i oferint espais més diàfans. Igualment, 

permeten que, un cop acabada, l’estructura gaudeixi d’una àmplia varietat de 

disposicions en planta. 

• La xapa d’acer serveix com a plataforma de treball estable i segura durant la 

fase de construcció del forjat, actuant com a encofrat durant l’abocament i 

l’enduriment del formigó (substitueix, doncs, l’encofrat perdut). S’aconsegueix 

així una major facilitat i rapidesa constructives. 

• El perfil de xapa d’acer també permet eliminar de manera parcial o total 

l’armadura de tracció de la llosa necessària per fer front als moments positius. 

Malgrat els importants avantatges que ofereixen, els forjats col·laborants també presenten 

un inconvenient: el seu comportament davant el foc és pitjor que el dels forjats de formigó. 

Això és deu a que quan la xapa d’acer es veu exposada al foc, disminueix la seva 

resistència als esforços de tracció i, donat que el formigó no és un material apte per 

suportar-los, es produeix el ràpid col·lapse de la llosa mixta. 

Per dotar la llosa mixta d’una millor resistència al foc, les solucions més habituals són: 

disposar armadura d’acer que treballi a tracció o tractar la superfície de la xapa amb 

materials ignífugs. 
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4.3 Aplicacions 

Els forjats mixts de xapa col·laborant estan pensats per suportar càrregues principalment 

estàtiques. No obstant, també són aptes per fer front a aquelles sol·licitacions mòbils, 

repetitives o aplicades de manera sobtada que no superin els valors indicats a la normativa 

vigent sobre accions en l’edificació. S’utilitzen en una àmplia varietat de construccions, com 

ara: 

• Edificis industrials, magatzems i garatges. 

• Vivendes i edificis d’oficines. 

• Edificis en reforma. 

• Poliesportius i centres comercials i d’oci. 

La figura següent (4.4) mostra quatre imatges de construccions on s’utilitzen els forjats 

col·laborants: la nova àrea terminal de l’aeroport d’Alacant (superior esquerra), les oficines 

del Centre Internacional de Premsa (IBC) de la Copa Amèrica de Vela 2007 (Valencia) 

(superior dreta), una nau industrial (inferior esquerra) i un bloc d’apartaments (inferior dreta). 

   

   

Fig. 4.4  Estructures que incorporen lloses mixtes.  
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5 ELEMENTS DE LES LLOSES MIXTES 

5.1 Perfil de xapa d’acer 

5.1.1 Funció i característiques 

Tal i com s’ha especificat anteriorment a l’apartat 4.1, el perfil de xapa d’acer constitueix la 

base de la llosa mixta ja que és l’element sobre el qual s’aboca el formigó fresc esdevenint, 

així, un encofrat permanent, treballant en col·laboració amb aquest i esdevenint, ambdós, un 

element estructural únic. És l’encarregat de resistir els esforços de tracció que actuen a la 

part inferior de la secció de la llosa i de transmetre’ls a les bigues sobre les que es recolza. 

Les tipologies de perfil més adequades i, conseqüentment, més emprades són les nervades 

(formades per una successió de nervis, tal i com s’observa en els dos exemples 

representats a la figura 5.1) i les arquejades perquè són les més eficients. Aquestes 

configuracions s’obtenen a partir del conformat en fred d’una bobina de xapa d’acer 

galvanitzat en continu per immersió en calent. Actualment, s’utilitzen xapes amb un gruix 

comprés entre 0,75 mm i 1,25 mm i amb dues possibles amplades: 1250 mm i 1500 mm. 

 

Fig. 5.1  Exemples de xapa nervada. 

El galvanitzat consisteix a recobrir amb un capa de zinc les dues cares de la xapa perfilada. 

Habitualment, per a aplicacions interiors en ambients no agressius és suficient aplicar un 

recobriment de 275 g/m2 (incloent ambdues cares), el qual atorga un gruix addicional de 

0,02 mm al llarg de les dues superfícies de la xapa (esdevenint un gruix addicional total de 

0,04 mm). 
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5.1.2 Propietats mecàniques 

Donat que està destinat a un ús estructural, les propietats mecàniques que ha de tenir l’acer 

de la xapa perfilada i les exigències que ha de satisfer es troben definides a l’Eurocodi 3 (EN 

1993-1-3), apartats 3.1 i 3.2. Per a aquest projecte, les més rellevants són les següents: 

• Mòdul d’elasticitat E: 210000 N/mm2. 

• Mòdul d’elasticitat transversal Ge: 81000 N/mm2. 

• Coeficient de Poisson ν: 0,3. 

• Coeficient de dilatació tèrmica αs: 1,2 x 10 -5 (ºC)-1. 

• Densitat ρs: 7850 kg/m3. 

• Valor de límit elàstic i de resistència última a tracció especificats a la norma 

UNE-EN 10346:2010 (Productos planos de acero recubiertos en continuo por 

inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro). La taula V.1 mostra 

aquests valors. 

Denominació Límit elàstic (f y) Resistència última (f u) 

S220GD+Z 220 300 

S250GD+Z 250 330 

S280GD+Z 280 360 

S320GD+Z 320 390 

S350GD+Z 350 420 

Taula V.1  Valors de límit elàstic i de resistència última dels acers galvanitzats (en N/mm2). 

5.2 Formigó 

5.2.1 Característiques i qualitat 

El formigó és el material més voluminós i més pesant de la llosa mixta. Donat les males 

prestacions que ofereix davant dels esforços de tracció, habitualment es considera que 

només pot suportar tensions de compressió. Això comporta que sigui necessari reforçar amb 

un conjunt de barres d’acer (anomenat armadura) aquella zona de la secció transversal del 
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formigó que es troba sotmesa a tracció. L’aspecte que ofereix el formigó fresc abocat sobre 

la xapa (fase constructiva de la llosa) i un cop s’ha endurit (fase de servei) es mostra a la 

figura 5.2. 

    

Fig. 5.2  Aspecte del formigó fresc (esquerra) i endurit (dreta). 

En els forjats col·laborats s’utilitzen dos tipus de formigó: de pes normal (propietats definides 

a la norma EN 1992-1-1, apartat 3.1) i de pes lleuger (propietats definides a la norma EN 

1992-1-1, apartat 11.3). La diferència bàsica entre ambdós és el valor de la seva densitat; 

mentre que en el formigó normal aquest valor és únic, en el formigó lleuger està comprés 

dins d’un ampli rang tal i com es mostra a continuació: 

• Densitat del formigó normal ρC: aproximadament 2400-2500 kg/m3. 

• Densitat del formigó lleuger ρLC: entre 1200 kg/m3 i 2000 kg/m3. 

L’Eurocodi 4 indica la qualitat mínima i màxima que pot tenir el formigó (ja sigui normal o 

lleuger) perquè sigui apte per ser emprat en estructures mixtes. Per als formigons normals, 

la qualitat ha d’estar compresa entre C 20/25 i C 60/75 i per als lleugers, entre LC 20/22 i LC 

60/66. Les propietats mecàniques d’un formigó, de les quals se’n parla a continuació, vénen 

determinades per la seva qualitat. 

5.2.2 Propietats mecàniques 

L’Eurocodi 4 especifica els valors de les propietats mecàniques del formigó normal en funció 

de la seva qualitat (EN 1994-1-1, apartat 3.1). No fa el mateix, en canvi, per als formigons 

lleugers degut a l’amplia varietat de densitats que poden tenir. Per a aquest projecte, les 

propietats més rellevants són: la resistència mecànica a compressió, a tracció i el mòdul 

d’elasticitat secant. Els valors de resistència definits són els de la taula V.2. 
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Classe 

formigó  

  
C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 

fctm 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 

fctk 0,05 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 

fctk 0,95 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 

Taula V.2  Classes de formigó, resistència característica a compressió fck (proveta cilíndrica) i 

resistències característiques a tracció fct (en N/mm2). 

La taula V.3 mostra els valors nominals del mòdul d’elasticitat secant mig Ecm corresponents 

a càrregues instantànies per a formigons normals en funció també de la seva qualitat (o 

resistència característica a compressió fck). 

Classe 

Formigó  

(o f ck) 
(12) (16) C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

Ecm 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36 37 

Taula V.3  Valors del mòdul d’elasticitat secant per a càrregues instantànies Ecm (en kN/mm2). 

5.3 Armadures d’acer 

5.3.1 Funció i característiques 

Com s’ha exposat a l’apartat 4.1, els forjats col·laborants inclouen, a l’interior del seu volum 

de formigó, armadures d’acer destinades a reforçar la llosa. Aquestes armadures poden 

estar constituïdes per barres corrugades d’acer disposades en paral·lel i en la direcció 

longitudinal de la llosa mixta o bé per barres electrosoldades entre si de tal manera que 

formen una retícula (anomenada mallat). S’anomenen armadures de positius si estan 

col·locades a la part inferior de la llosa o armadures de negatius si es troben a la part 

superior. 

L’armadura de positius (formada per barres d’acer corrugades disposades a l’interior dels 

nervis de la llosa) està destinada a dotar de major resistència i estabilitat al forjat 

col·laborant en cas que aquest es vegi sotmès a l’acció del foc (el qual provoca una 
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important disminució des les propietats mecàniques de la xapa metàl·lica), tal i com exigeix 

la normativa vigent. 

La llosa mixta sol incloure dues armadures de negatius: primer, un mallat que té com a 

objectiu contrarestar la fissuració que es produeix en el formigó a causa del canvi de 

temperatura i de la retracció que pateix durant el seu enduriment i segon, un conjunt de 

barres longitudinals que s’encarreguen d’absorbir els esforços de tracció en la secció de 

formigó. 

La figura 5.3 mostra un exemple real de la disposició de les armadures d’un forjat 

col·laborant (concretament, s’observa el mallat per combatre la fissuració i l’armadura 

d’estabilitat davant el foc) durant la construcció d’aquest. 

 

Fig. 5.3  Disposició de les armadures durant la construcció del forjat. 

5.3.2 Propietats mecàniques 

S’acostuma a emprar dos tipus d’acers en les armadures dels forjats col·laborants: acer 

B400S, amb un límit elàstic fyk de 400 N/mm2 i, sobretot, l’acer B500S, amb límit elàstic fyk 

de 500 N/mm2. 

5.4 Materials escollits per als forjats a dissenyar  

Els dissenys de forjat col·laborant que es plantegen al llarg d’aquest projecte estan formats 

per materials amb unes baixes propietats (dins del rang de valors que s’utilitza habitualment 

en el sector de la construcció) per tal d’observar amb més facilitat la influència del disseny 

en el comportament de l’element. Els materials són el següents: 
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• Xapa d’acer S280GD+Z d’1 mm. El seu límit elàstic (fy) és de 280 N/mm2 i la 

seva resistència última (fu) és de 360 N/mm2. Té un recobriment superficial de 

galvanitzat de 0,04 mm (considerant ambdues cares). 

• Formigó HA-25/B/10/IIa de densitat 2500 kg/m3. La seva resistència 

característica a compressió (fck) és de 25 N/mm2 i la seva resistència 

característica mitjana a tracció (fctm) és de 2,6 N/mm2. 

• Acer per a les armadures B500S i B500T que té un límit elàstic (fyk) de 500 

N/mm2. 
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6 COMPORTAMENT DE LES LLOSES MIXTES 

6.1 Comportament en funció de la interacció dels ma terials 

Per poder dissenyar eficientment un forjat mixt de xapa col·laborant és imprescindible 

conèixer i entendre com es comporta davant les càrregues externes a les que ha de fer 

front. Donat que es tracta d’un element estructural mixt, està destinat a suportar esforços 

que li provoquen flexió i que causen l’aparició de tensions tangencials en la superfície de 

contacte entre l’acer de la xapa perfilada i el formigó. El comportament del forjat davant 

aquestes tensions tangencials, depèn de la capacitat que tinguin els materials per 

transmetre els esforços rasants. Això es coneix com el grau d’interacció. 

La interacció entre l’acer i el formigó és total quan existeix una adherència perfecta, llavors 

les deformacions longitudinals són les mateixes en la xapa d’acer i en el formigó amb que 

està en contacte. En cas contrari, quan l’adherència no és total, es produeix un lliscament 

longitudinal relatiu entre el perfil metàl·lic i el formigó adjacent i, per tant, la interacció entre 

materials és incompleta. 

En funció del grau d’interacció entre materials (determinat a partir d’assajos normalitzats), la 

llosa mixta tindrà un d’aquests tres tipus de comportament (veure figura 6.1) [1]: 

 

Fig. 6.1  Comportament de la llosa mixta en funció de la interacció entre acer i formigó. 
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• Quan hi ha interacció completa entre l’acer i el formigó, no es produeix 

lliscament entre materials, els esforços rasants horitzontals es transmeten 

totalment, el comportament mixt de la llosa queda garantit i aquesta pot 

treballar al màxim de la seva resistència davant les càrregues aplicades. En 

cas de produir-se, la fallida del forjat pot ser fràgil (sobtada) o dúctil 

(progressiva). 

• Quan hi ha interacció parcial entre l’acer i el formigó, es produeix un lliscament 

limitat entre materials, la transmissió dels esforços rasants no és total i, per 

tant, no s’aconsegueix del tot un comportament mixt. El forjat no és capaç de 

treballar al màxim de la seva capacitat resistent. La fallida pot ser dúctil o fràgil. 

• Quan hi ha interacció nul·la entre l’acer i el formigó, el lliscament entre 

materials no té cap limitació i, pràcticament, no s’aconsegueix transmetre els 

esforços rasants. Es pot considerar que no existeix comportament mixt en la 

llosa i, en conseqüència, la resistència davant les càrregues és baixa. En 

aquest cas, la fallida del forjat és progressiva. 

De la figura 6.1 es dedueix que la rigidesa de la llosa mixta, representada pel tram més 

inclinat de la corba ‘càrrega-fletxa’ (P - δ), és diferent per a cadascun dels comportaments i 

ve condicionada per la interacció dels materials. Quan aquesta última és completa, la 

rigidesa és màxima; quan és nul·la, la rigidesa és mínima i quan és parcial, la rigidesa té un 

valor intermedi. 

6.2 Mecanismes d’interacció entre materials 

Evidentment, el grau d’interacció depèn de com s’hagi realitzat la connexió entre la xapa 

perfilada d’acer i el formigó de la llosa, de com s’aconsegueixi mantenir-los units. 

Actualment, existeixen els següents mecanismes per impedir el lliscament longitudinal i 

assolir, així, la necessària unió entre l’acer i el formigó: 

• Connexió química. Es crea un enllaç químic entre l’acer i el formigó per 

l’enduriment d’aquest últim durant la construcció de la llosa. La resistència que 

proporciona no es té en compte ja que és molt variable i difícil de controlar. 
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• Connexió per fricció. La resistència al lliscament longitudinal s’aconsegueix 

gràcies a les forces normals de contacte existents entre la xapa perfilada i el 

formigó que s’oposen als desplaçaments. A major relleu en la superfície de la 

xapa, més elevades seran les forces de contacte i millor resistència al 

lliscament es tindrà.  

• Connexió per ancoratges mecànics. L’ impediment del lliscament es pot 

aconseguir o bé causant una deformació de la xapa que fa que quedi ancorada 

en el formigó o incorporant connectadors que, travessant la xapa i quedant 

encastats en la llosa, connectin aquesta última amb les bigues de suport. 

• Connexió per emboticions. L’augment de la resistència al moviment relatiu 

entre materials s’aconsegueix provocant unes emboticions en la xapa perfilada 

durant el seu procés de conformat. 

La figura 6.2 mostra els mecanismes de connexió més típics per aconseguir la interacció 

entre l’acer i el formigó en els forjats col·laborants. 

 

Fig. 6.2  Formes típiques de connexió en les lloses mixtes. 
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6.3 Modes de fallida 

Les lloses mixtes poden experimentar els tres modes de fallida (I, II i III), en les seccions 

marcades, que s’indiquen a la figura 6.3 i que es descriuen posteriorment. 

 

Fig. 6.3  Seccions crítiques dels modes de fallida. 

• Fallida per flexió (I). Es produeix quan la interacció entre l’acer i el formigó és 

total. La llosa es veu sotmesa a un moment flector de valor més gran al que és 

capaç de suportar. Es dóna per a llums grans i per a cantells de forjat petits. 

• Fallida per lliscament longitudinal (II). Es deu a un valor excessiu d’esforç 

rasant longitudinal que supera la resistència que proporcionen els mecanismes 

destinats a evitar el lliscament. És el mode de fallida més habitual i té lloc en la 

interfase de la xapa d’acer i formigó al llarg de la longitud de rasant. 

• Fallida per tallant vertical (III). Causada per un valor excessivament alt de 

l’esforç tallant vertical que hi ha a prop del recolzament. És poc habitual, es 

dóna en lloses de gran cantell i de llum petita i sotmeses a grans càrregues. 

La figura 6.4 mostra els dos tipus de ruptura que pot experimentar la llosa mixta. 

 

Fig. 6.4  Seccions crítiques dels modes de fallida. 
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A partir dels tres modes de fallida descrits anteriorment es pot representar la corba de 

resistència (obtinguda mitjançant el mètode semi-experimental m-k) dels forjats mixts de 

xapa col·laborant (figura 6.5) en funció de la longitud de rasant (Ls) i de l’esforç tallant 

vertical (Vt). 

 

Fig. 6.5  Corba de resistència de la llosa mixta. 
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7 LLOSA MIXTA A DISSENYAR 

7.1 Procediment de disseny 

Quan ja es coneix, amb el grau de profunditat que cal, com es comporta una llosa mixta 

davant les accions a les que està destinada a fer front i es disposa de la informació 

necessària en relació als materials que la constitueixen, es pot iniciar el disseny de l’element 

estructural que és objecte d’aquest projecte. Com és natural, tot disseny es troba 

condicionat per unes característiques determinades i està enfocat a assolir uns objectius 

satisfent una sèrie de requeriments. 

L’element clau en el disseny de la llosa mixta és la xapa perfilada d’acer. La geometria que 

tingui aquesta última condiciona la forma i les dimensions que tindrà el conjunt del forjat ja 

que la resta de components es posicionen en funció del perfil metàl·lic. Per tant, el disseny 

de la llosa en global es troba supeditat al disseny particular de la xapa d’acer. 

El procediment que se segueix durant la realització del projecte és el que es detalla a 

continuació. 

Primer, en funció dels condicionants inicials, es planteja i es representa gràficament un 

conjunt reduït de propostes per a la geometria de la xapa d’acer. Tals propostes tenen un 

baix grau de concreció, és a dir, descriuen una forma general, l’aparença que tindrà la xapa, 

el seu aspecte, però no precisen el valor de les seves dimensions. 

Després, mitjançant una eina de càlcul específicament elaborada, s’obtenen i s’avaluen (per 

a cadascuna de les geometries proposades) les prestacions que proporciona la xapa 

perfilada, i la llosa mixta que en resulta, un cop s’hi afegeix el formigó i les armadures 

pertinents. Posteriorment, a partir de dites prestacions i segons els objectius a que es pretén 

assolir, es troba la geometria adequada per a la xapa perfilada (i, en definitiva, per al forjat). 

Finalment, es comparen els resultats obtinguts gràcies a l’eina de càlcul i s’escull, com a 

solució definitiva d’aquest projecte, aquell disseny de forjat que satisfà les necessitats 

plantejades donant millors resultats. 
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7.2 Objectius a satisfer 

El disseny del forjat mixt de xapa col·laborant es realitza amb la intenció de satisfer les 

següents finalitats: 

• Objectiu 1: Aconseguir que el vano d’una llosa mixta constituïda per un sol tram 

tingui la màxima llum possible essent capaç de suportar sempre una càrrega 

d’ús no inferior als 5 kN/m2. 

• Objectiu 2: comprovar que el sistema de connexió entre xapa d’acer i formigó 

que es descriu a la sol·licitud de patent P200801846, permet produir noves 

tipologies de lloses mixtes que milloren les existents actualment al mercat. 

El motiu pel qual s’estableix el primer objectiu és que es vol obtenir una llosa mixta que 

permeti l’eliminació (o si més no, la reducció d’una part) de l’estructura secundària que 

s’utilitza actualment, en el sector de l’edificació, durant les fases de construcció de les 

obres i estructures que inclouen aquests tipus de forjat (d’aquesta manera, s’arribaria a 

tenir un important estalvi econòmic en els seus costos d’execució). 

Per altra banda, el fet que s’obligui el forjat col·laborant a resistir una càrrega d’ús 

mínima de 5 kN/m2 permetrà que dit element pugui ser incorporat en construccions 

susceptibles de ser utilitzades en zones destinades a qualsevol categoria d’ús: zones 

residencials, administratives, comercials, etc. Aquestes categories d’ús estan 

contemplades a l’apartat 3.1.1 del codi tècnic ‘Documento Básico SE-AE. Seguridad 

Estructural Acciones en la Edificación’. 

Pel que fa al segon objectiu, cal fer nous dissenys per a cada forma de perfil 

plantejada a fi de poder-les comparar amb productes emprats en el sector. 

Com a resultat dels dos objectius contemplats, el projecte mostrarà dos dissenys per a 

cada tipus de perfil: un d’ells per satisfer l’objectiu 1 i l’altre per l’objectiu 2. Finalment, 

s’escollirà la geometria òptima per a cadascun dels objectius. 
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7.3 Requeriments 

Un cop definit l’objectiu al que es vol arribar, és necessari saber quins requeriments ha de 

satisfer el forjat col·laborant dissenyat. Tals condicionants fan referència tant a la seva forma 

i dimensions, com a la resistència que ha de tenir davant les càrregues que se li apliquin. 

7.3.1 Geometria del forjat 

Els paràmetres que condicionen la forma i les dimensions del forjat són els següents: 

• La llosa mixta que cal dissenyar és basa en l’invent explicat en la sol·licitud de 

patent P200801846. Dit document fa referència a una xapa perfilada que conté, 

en les parets inclinades dels nervis, un patró d’emboticions perforades que 

actuen com a mecanisme d’interacció entre la xapa d’acer i el formigó. Aquest 

patró de sortints ocupa una amplada de 150 mm (veure figura 7.1 i annex A). 

Per tant, quan es fa el disseny de la xapa, cal tenir en compte que en els 

laterals del nervi s’hi allotjaran les emboticions. 

 

   

Fig. 7.1  Detalls de les emboticions perforades descrites a la sol·licitud de patent. 
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• La forma de la xapa perfilada d’acer ha de ser tal que ajudi a aconseguir el mínim 

cost d’execució per superfície de llosa. Per això, els dissenys plantejats estan basats 

en perfils conformats per un sol nervi (o, com a molt, dos) d’aspecte trapezoïdal o 

arquejat. 

• El gruix de la xapa d’acer ha d’estar comprés entre 0,75 i 1,25 mm ja que aquest és 

el gruix amb què es comercialitza (en bobines). S’escull un gruix d’1 mm. 

• La suma de les longituds de tots els trams de la secció transversal de la xapa 

d’acer no pot superar els 1500 mm ja que el perfil s’obté a partir de bobines 

que tenen aquesta amplada. 

• Per poder menysprear l’efecte que les cantonades arrodonides tenen en la 

resistència de la secció transversal de la xapa perfilada, cal que els radis d’unió 

siguin inferiors a 5 vegades el gruix d’aquesta última i a 0,1 vegades l’amplada 

dels elements contigus a la unió (veure apartat 5.1 de EN 1993-1-3). 

• L’altura mínima del formigó contingut en la llosa (hc màx) ha de ser de 50 mm 

per tal que el forjat pugui ser emprat en bigues mixtes i es pugui considerar que 

actua com a diafragma dins de l’estructura en que es troba. 

7.3.2 Resistència de la xapa 

A l’hora de dissenyar la geometria de la xapa d’acer perfilada es tenen en compte els 

següents aspectes: 

• La fletxa de la xapa perfilada calculada durant la fase constructiva del forjat (és 

a dir, quan el perfil metàl·lic actua d’encofrat del formigó fresc que s’hi ha 

abocat a sobre) no pot superar cap d’aquests dos valors (definits a l’apartat 

7.5.2 de la norma EN 1994-1-1): 

o El quocient entre la llum del vano de la llosa i el valor 180. 

o 20 mm. 

• Durant la fase constructiva, la xapa perfilada d’acer ha de poder suportar els 

següents esforços (indicats a l’apartat 7.3.2.1 de la norma EN 1994-1-1): 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 45 

 

o Si la llum del vano és major de tres metres, cal considerar una primera 

càrrega de 1,5 kN/m2 aplicada al llarg d’un tram de 3 metres de longitud, 

de tal manera que provoqui l’efecte més desfavorable sobre la xapa, i 

una segona càrrega de 0,75 kN/m2 aplicada a la resta de superfície. 

o Si la llum del vano és menor de tres metres és considera una única 

càrrega de 1,5 kN/m2 aplicada a tota la llum del vano. 

7.3.3 Resistència de la llosa mixta 

Pel que fa a la llosa mixta completa (és a dir, considerant ja el conjunt de tots els elements 

que la formen: xapa d’acer, formigó i armadures), els requeriments a satisfer són: 

• Pels motius exposats a l’apartat 7.3.1, el forjat col·laborant ha de poder 

suportar una càrrega d’ús de valor no inferior a 5 kN/m2. En conseqüència, 

caldrà fer les comprovacions pertinents per avaluar que la resistència (segons 

els Estats Límits Últims, E.L.U.) de l’element estructural que s’està projectant 

és suficient per fer front a aquest valor de càrrega. Les comprovacions a fer en 

la llosa són: 

o Moment flector positiu que pot resistir. 

o Moment flector negatiu que pot resistir. 

o Esforç tallant vertical que pot resistir en els seus recolzaments exteriors. 

o Esforç tallant vertical que pot  resistir en els seus recolzaments interiors. 

o Càrrega concentrada màxima que pot resistir per evitar que es produeixi 

punxonament. 

• Degut a que la llosa mixta que es vol dissenyar es basa en l’invent descrit en la 

sol·licitud de patent P200801846, (on es contempla un nou mecanisme 

d’interacció entre la xapa d’acer i el formigó que dóna una elevada resistència 

davant els esforços rasants longitudinals apareguts en la interfície d’aquests 

materials), el disseny del forjat no està supeditat a aquest tipus d’esforç i el 

present projecte no inclou la comprovació de la resistència de la llosa davant 

aquestes tensions tangencials que provoquen el lliscament entre els materials. 
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• Tampoc es pretén comprovar la resistència i l’estabilitat de la llosa mixta davant 

el foc, per això no s’inclou ni es considera l’armadura de protecció contra 

aquest agent. Això permet analitzar amb més precisió l’eficiència dels forjats 

col·laborants dissenyats. 

• La fletxa de la llosa mixta calculada en la fase de servei no pot superar el valor 

resultant de dividir la llum del vano entre 250 (es decideix agafar un divisor més 

restrictiu que el fixat en l’apartat 4.2.2 de la norma EN 1993-1-1).  
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8 DISSENYS PROPOSATS SEGONS L’OBJECTIU 1 

8.1 Formes proposades per al perfil 

Com s’ha comentat a l’apartat 7.1, la forma definitiva de la llosa mixta ve condicionada per la 

geometria que tingui la xapa perfilada d’acer. És per això, tot el procés de disseny del forjat 

col·laborant s’inicia amb el perfil metàl·lic. En relació als perfils, tal i com s’exposava a 

l’apartat 7.3.1, la intenció és que estigui formats per un únic nervi a fi de tenir una amplada 

superior a la dels perfil comercialitzats actualment. Per aquesta raó, les formes bàsiques 

contemplades per a la xapa d’acer es basen en la figura d’un trapezi i de mitja el·lipse. 

En concret, es plantegen un total de sis dissenys per al perfil metàl·lic. Els quatre primers 

tenen una forma eminentment trapezoïdal i els dos restants tenen com origen la meitat d’una 

el·lipse. El nom que reben tals propostes són: perfil trapezoïdal simple, perfil trapezoïdal 

doble, perfil trapezoïdal ondulat, perfil trapezoïdal nervat, perfil el·líptic simple i perfil el·líptic 

nervat (veure figura 8.1). 

 

Fig. 8.1  Croquis de la forma dels sis dissenys plantejats per a la xapa perfilada. 
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8.2 Perfil trapezoïdal simple dissenyat en funció d e l’objectiu 1 

8.2.1 Forma bàsica i elements del perfil 

La xapa perfilada presenta una figura, semblant a un trapezi amb una base més ampla que 

el seu costat superior, en la qual es defineixen els següents paràmetres (identificats a la 

figura 8.2): base del perfil (cpl), paret lateral del nervi (dpl), sostre del perfil (epl) i angle 

d’inclinació de les parets dels nervis (ϑ). 

 

Fig. 8.2  Parts del perfil trapezoïdal simple. 

En la part central de les parets laterals del nervi és on s’han de realitzar (tal i com especifica 

la sol·licitud de patent ja comentada) les emboticions perforades que connecten el formigó i 

la xapa. A efectes de càlcul, aquesta part (de 150 mm de longitud) es considera com una 

zona buida, com es pot observar a la figura 8.3 on es mostra un tram d’un metre del perfil.  

 

Fig. 8.3  Perforacions en la xapa (esquerra) i partes buides equivalents. 

8.2.2 Restriccions del disseny 

A l’hora de trobar el millor disseny de la xapa perfilada existeixen les següents restriccions: 

• Base del perfil: valor de l’amplada comprés entre els 100 mm i els 400 mm. 
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• Altura del perfil: no pot superar els 400 mm. 

• Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi: comprés entre 0º i 80º. 

• Pes total de la llosa mixta: no pot superar els 500 kg/m2. 

8.2.3 Característiques geomètriques del disseny 

Un cop fets els càlculs descrits a l’annex E, es fa palès que per obtenir la màxima llum en un 

forjat d’un vano, la geometria del perfil trapezoïdal simple ha de ser la de la figura 8.4. Per 

conèixer amb més detall aquest disseny, veure el plànol 1.1.1. 

 

Fig. 8.4  Geometria del perfil trapezoïdal simple per a tenir la màxima llum en un vano. 

8.2.4 Prestacions del disseny 

Amb la geometria de la xapa perfilada que es descriu a la figura 8.4 s’obté la llosa mixta que 

es pot observar a la figura 8.5, la qual ofereix les prestacions que es detallen a la taula 

VIII.1. 
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Fig. 8.5  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal simple per a l’objectiu 1. 

Amplada Pes xapa Pes formigó Pes mallat Pes llosa L lum vano Càrrega d’ús 

(mm) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (m) (kN/m2) 

828,720 14,208 468,557 0,803 483,569 3,335 15,289 

Taula VIII.1  Prestacions de la llosa mixta del perfil trapezoïdal simple per l’objectiu a 1. 

La llosa mostrada té una alçada total de 450 mm, incorpora un mallat per combatre la 

fissuració del formigó format per barres de 6 mm separades entre si 250 mm. Es poden 

veure les dimensions d’aquest element a la figura 8.6 i, amb més detall, al plànol 1.1.2. 

 

Fig. 8.6  Geometria de la llosa mixta del perfil trapezoïdal simple per a l’objectiu 1. 
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8.2.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el cost estimat de la xapa 

d’acer és de 10,86 €/m2 i el del formigó és de 14,06 €/m2. En conjunt, el cost dels materials 

és de 24,92 €/m2 i el cost de muntatge és de 63,94 €/m2. El cost total d’execució del forjat 

ascendeix a 88,86 €/m2. 

8.3 Perfil trapezoïdal doble dissenyat en funció de  l’objectiu 1 

8.3.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Es tracta d’un perfil format per dos trapezis units un al costat de l’altre (com es pot veure a la 

figura 8.7). Els elements que el formen són: base del perfil (cpl), paret lateral del nervi (dpl), 

sostre del perfil (epl) i angle d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ). 

 

Fig. 8.7  Paràmetres del perfil trapezoïdal doble. 

Un cop fetes les perforacions en les parets laterals del nervi (al llarg d’un tram de 150 mm), 

l’aspecte que presenta una longitud d’un metre del perfil doble trapezoïdal és el que es veu a 

la figura 8.8. També es mostra la zona buida equivalent a les emboticions perforades.  

 

Fig. 8.8  Perforacions en la xapa (esquerra) i parts buides equivalents. 
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8.3.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que s’apliquen en aquest perfil a l’hora de troba el millor disseny són les 

mateixes que per al perfil trapezoïdal simple. 

8.3.3 Característiques geomètriques del disseny 

Després de fer els càlculs de l’annex F, per obtenir la màxima llum en un forjat d’un vano, la 

geometria del perfil trapezoïdal doble ha de ser la de la figura 8.9. Per conèixer amb més 

detall aquest disseny, veure el plànol 1.2.1. 

 

Fig. 8.9  Geometria del perfil trapezoïdal doble per a tenir la màxima llum en un vano. 

8.3.4 Prestacions del disseny 

Amb la geometria de la xapa perfilada descrita a la figura 8.9 s’obté la llosa mixta que es pot 

observar a la figura 8.10, la qual ofereix les prestacions que es detallen a la taula VIII.2. 

 

Fig. 8.10  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal doble per a l’objectiu 1. 
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Amplada Pes xapa Pes formigó Pes mallat Pes llosa L lum vano Càrrega d’ús 

(mm) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (m) (kN/m2) 

705,055 16,700 481,795 0,944 499,440 3,315 3,818 

Taula VIII.2  Prestacions de la llosa mixta del perfil trapezoïdal doble per l’objectiu a 1. 

La llosa mostrada té una alçada total de 286,84 mm, incorpora un mallat per combatre la 

fissuració del formigó format per barres de 6 mm separades entre si 200 mm. Es poden 

veure les dimensions d’aquest element a la figura 8.11 i, amb més detall, al plànol 1.2.2. 

 

Fig. 8.11  Geometria de la llosa mixta del perfil trapezoïdal doble per a l’objectiu 1. 

8.3.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el cost estimat de la xapa 

d’acer és de 12,76 €/m2 i el del formigó és de 14,45 €/m2. En conjunt, el cost dels materials 

és de 27,21 €/m2 i el cost de muntatge és de 63,94 €/m2. El cost total d’execució del forjat 

ascendeix a 91,15 €/m2. 

8.4 Perfil trapezoïdal ondulat dissenyat en funció de l’objectiu 1 

8.4.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Aquest disseny es basa en el perfil trapezoïdal simple però es caracteritza per incorporar un 

ondulat en la seva part superior (veure figura 8.12). Els elements que el formen són: base 
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del perfil (cpl), paret lateral del nervi (dpl), sostre del perfil (epl), nombre d’ones en l’ondulat 

(npl), amplada de les ones (apl), radi de les ones (rpl), angle de les ones (β) i angle 

d’inclinació de les parets laterals del nervi (ϑ). 

 

Fig. 8.12  Paràmetres del perfil trapezoïdal ondulat. 

A la figura 8.13 es poden veure les emboticions perforades fetes en les parets del nervi en 

un tram d’un metre del perfil i com queda el disseny considerant les zones buides que 

equivalen a les parts foradades.  

 

Fig. 8.13  Perforacions en la xapa (esquerra) i parts buides equivalents. 

8.4.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que s’apliquen en aquest perfil a l’hora de troba el millor disseny són les 

mateixes que per al perfil trapezoïdal simple. A més, per no dificultar la seva fabricació es 

decideix que l’amplada de les ones (apl) sigui superior a 50 mm.  
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8.4.3 Característiques geomètriques del disseny 

Després de fer els càlculs de l’annex G, per obtenir la màxima llum en un forjat d’un vano, la 

geometria del perfil trapezoïdal ondulat ha de ser la de la figura 8.14. Per conèixer amb més 

detall aquest disseny, veure el plànol 1.3.1. 

 

Fig. 8.14  Geometria del perfil trapezoïdal ondulat per a tenir la màxima llum en un vano. 

8.4.4 Prestacions del disseny 

Amb la geometria de la xapa perfilada descrita a la figura 8.14 s’obté la llosa mixta que es 

pot observar a la figura 8.15, la qual ofereix les prestacions que es detallen a la taula VIII.3. 

 

Fig. 8.15  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal ondulat per a l’objectiu 1. 



Pàg. 56  Memòria 

 

 

Amplada Pes xapa Pes formigó Pes mallat Pes llosa L lum vano Càrrega d’ús 

(mm) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (m) (kN/m2) 

893,198 13,182 416,460 0,993 430,637 4,832 5,397 

Taula VIII.3  Prestacions de la llosa mixta del perfil trapezoïdal ondulat per l’objectiu a 1. 

La llosa mostrada té una alçada total de 420,92 mm, incorpora un mallat per combatre la 

fissuració del formigó format per barres de 6 mm separades entre si 200 mm. Es poden 

veure les dimensions d’aquest element a la figura 8.16 i, amb més detall, al plànol 1.3.2. 

 

Fig. 8.16  Geometria de la llosa mixta del perfil trapezoïdal ondulat per a l’objectiu 1. 

8.4.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el cost estimat de la xapa 

d’acer és de 10,07 €/m2 i el del formigó és de 12,49 €/m2. En conjunt, el cost dels materials 

és de 22,56 €/m2 i el cost de muntatge és de 63,94 €/m2. El cost total d’execució del forjat 

ascendeix a 86,50 €/m2. 

8.5 Perfil trapezoïdal nervat dissenyat en funció d e l’objectiu 1 

8.5.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Aquest disseny es basa també en el perfil trapezoïdal simple però es caracteritza per 

incorporar un nervat en la seva part superior (veure figura 8.17). Els elements que el formen 
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són: base del perfil (cpl), paret lateral del nervi (dpl), sostre del perfil (epl), nombre de nervis 

en el nervat (npl), alçada dels nervis (mpl), amplada dels nervis (upl) i angle d’inclinació de les 

parets laterals del nervi (ϑ). 

 

Fig. 8.17  Paràmetres del perfil trapezoïdal nervat. 

A la figura 8.18 es poden veure les emboticions perforades fetes en les parets del nervi en 

un tram d’un metre del perfil i com queda el disseny considerant les zones buides que 

equivalen a les parts foradades.  

 

Fig. 8.18  Perforacions en la xapa (esquerra) i parts buides equivalents. 

8.5.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que s’apliquen en aquest perfil a l’hora de troba el millor disseny són les 

mateixes que per al perfil trapezoïdal simple però, a més, per no dificultar la seva fabricació 

s’imposa que l’amplada de la part plana dels nervis no pugui ser inferior a 20 mm. 
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8.5.3 Característiques geomètriques del disseny 

Després de fer els càlculs de l’annex H, per obtenir la màxima llum en un forjat d’un vano, la 

geometria del perfil trapezoïdal nervat ha de ser la de la figura 8.19. Per conèixer amb més 

detall aquest disseny, veure el plànol 1.4.1. 

 

Fig. 8.19  Geometria del perfil trapezoïdal nervat per a tenir la màxima llum en un vano. 

8.5.4 Prestacions del disseny 

Amb la geometria de la xapa perfilada descrita a la figura 8.19 s’obté la llosa mixta que es 

pot observar a la figura 8.20, la qual ofereix les prestacions que es detallen a la taula VIII.4. 

 

Fig. 8.20  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal nervat per a l’objectiu 1. 
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Amplada Pes xapa Pes formigó Pes mallat Pes llosa L lum vano Càrrega d’ús 

(mm) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (m) (kN/m2) 

688,720 17,096 355,584 0,966 373,648 6,413 7,803 

Taula VIII.4  Prestacions de la llosa mixta del perfil trapezoïdal nervat per l’objectiu a 1. 

La llosa mostrada té una alçada total de 450 mm, incorpora un mallat per combatre la 

fissuració del formigó format per barres de 6 mm separades entre si 200 mm. Es poden 

veure les dimensions d’aquest element a la figura 8.21 i, amb més detall, al plànol 1.4.2. 

 

Fig. 8.21  Geometria de la llosa mixta del perfil trapezoïdal nevat per a l’objectiu 1. 

8.5.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el cost estimat de la xapa 

d’acer és de 13,06 €/m2 i el del formigó és de 10,67 €/m2. En conjunt, el cost dels materials 

és de 23,72 €/m2 i el cost de muntatge és de 63,94 €/m2. El cost total d’execució del forjat 

ascendeix a 87,67 €/m2. 

8.6 Perfil el·líptic simple dissenyat en funció de l’objectiu 1 

8.6.1 Forma bàsica i elements del perfil 

La forma de la xapa perfilada s’assembla a la d’una mitja el·lipse que té l’eix horitzontal més 

llarg que l’eix vertical. En aquesta figura es defineixen els següents paràmetres (identificats 

a la figura 8.22): base del perfil (cpl), semieix vertical (ypl) i semieix horitzontal (a). 
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Fig. 8.22  Paràmetres del perfil el·líptic simple. 

A la figura 8.23 es poden veure les emboticions perforades fetes en els laterals de la mitja 

el·lipse al llarg de 150 mm i situades de tal manera que l’altura del centre de masses del 

conjunt de les perforacions coincideixi amb el de la mitja el·lipse. S’observa un tram d’un 

metre del perfil i com queda el disseny considerant les zones buides equivalents a les parts 

foradades.  

 

Fig. 8.23  Perforacions en la xapa (esquerra) i parts buides equivalents. 

8.6.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que s’apliquen en aquest perfil a l’hora de troba el millor disseny són: 

• Base del perfil: valor de l’amplada comprés entre els 100 mm i els 400 mm. 

• Altura del perfil: no pot superar els 400 mm. 

• Pes total de la llosa mixta: no pot superar els 500 kg/m2. 

8.6.3 Característiques geomètriques del disseny 

Un cop fets els càlculs de l’annex I, per obtenir la màxima llum en un forjat d’un vano, la 

geometria del perfil el·líptic simple ha de ser la de la figura 8.24. Per conèixer amb més 

detall aquest disseny, veure el plànol 1.5.1. 
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Fig. 8.24  Geometria del perfil el·líptic simple per a tenir la màxima llum en un vano. 

8.6.4 Prestacions del disseny 

Amb la geometria de la xapa perfilada descrita a la figura 8.24 s’obté la llosa mixta que es 

pot observar a la figura 8.25, la qual ofereix les prestacions que es detallen a la taula VIII.5. 

 

Fig. 8.25  Llosa mixta resultant del perfil el·líptic simple per a l’objectiu 1. 

Amplada Pes xapa Pes formigó Pes mallat Pes llosa L lum vano Càrrega d’ús 

(mm) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (m) (kN/m2) 

1127,649 10,442 488,770 0,787 500 5,319 5 

Taula VIII.5  Prestacions de la llosa mixta del perfil el·líptic simple per l’objectiu a 1. 
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La llosa mostrada té una alçada total de 399,78 mm, incorpora un mallat per combatre la 

fissuració del formigó format per barres de 6 mm separades entre si 250 mm. Es poden 

veure les dimensions d’aquest element a la figura 8.26 i, amb més detall, al plànol 1.5.2. 

 

Fig. 8.26  Geometria de la llosa mixta del perfil el·líptic simple per a l’objectiu 1. 

8.6.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el cost estimat de la xapa 

d’acer és de 8,09 €/m2 i el del formigó és de 14,66 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és 

de 22,75 €/m2 i el cost de muntatge és de 63,94 €/m2. El cost total d’execució del forjat 

ascendeix a 86,69 €/m2. 

8.7 Perfil el·líptic nervat dissenyat en funció de l’objectiu 1 

8.7.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Aquesta proposta és pràcticament idèntica a l’anterior amb la diferència que la base del 

perfil incorpora un nervat format per el·lipses (dues a cada costat). En aquesta figura es 

defineixen els següents paràmetres (identificats a la figura 8.27): base del perfil (cpl), semieix 

vertical de l’el·lipse principal (ypl), semieix horitzontal de l’el·lipse principal (a), semieix 

vertical de les el·lipses del nervat (ynv) i semieix horitzontal de les el·lipses del nervat (anv). 
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Fig. 8.27  Paràmetres del perfil el·líptic nervat. 

A la figura 8.28 es poden veure les emboticions perforades fetes en els laterals de la mitja 

el·lipse al llarg de 150 mm i situades de tal manera que l’altura del centre de masses del 

conjunt de les perforacions coincideixi amb el de la mitja el·lipse. S’observa un tram d’un 

metre del perfil i com queda el disseny considerant les zones buides equivalents a les parts 

foradades.  

 

Fig. 8.28  Perforacions en la xapa (esquerra) i parts buides equivalents. 

8.7.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que s’apliquen en aquest perfil a l’hora de troba el millor disseny són les 

mateixes que les considerades en el perfil el·líptic simple i, a més, se n’afegeixen dues: la 

longitud de les el·lipses del nervat de la base ha d’estar compresa entre 50 mm i 200 mm i 

l’alçada d’aquestes es fixa en 18 mm (es un valor adequat, que sense ser massa alt 

garanteix que no es produeixi abonyegament en la base del perfil). 

8.7.3 Característiques geomètriques del disseny 

Un cop fets els càlculs de l’annex J, per obtenir la màxima llum en un forjat d’un vano, la 

geometria del perfil el·líptic nervat ha de ser la de la figura 8.29. Per conèixer amb més detall 

aquest disseny, veure el plànol 1.6.1. 
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Fig. 8.29  Geometria del perfil el·líptic nervat per a tenir la màxima llum en un vano. 

8.7.4 Prestacions del disseny 

Amb la geometria de la xapa perfilada descrita a la figura 8.29 s’obté la llosa mixta que es 

pot observar a la figura 8.30, la qual ofereix les prestacions que es detallen a la taula VIII.6. 

 

Fig. 8.30  Llosa mixta resultant del perfil el·líptic nervat per a l’objectiu 1. 

Amplada Pes xapa Pes formigó Pes mallat Pes llosa L lum vano Càrrega d’ús 

(mm) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (m) (kN/m2) 

988,582 11,910 481,317 0,898 494,126 5,764 6,417 

Taula VIII.6  Prestacions de la llosa mixta del perfil el·líptic nervat per l’objectiu a 1. 
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La llosa mostrada té una alçada total de 429,57 mm, incorpora un mallat per combatre la 

fissuració del formigó format per barres de 6 mm separades entre si 200 mm. Es poden 

veure les dimensions d’aquest element a la figura 8.31 i, amb més detall, al plànol 1.6.2. 

 

Fig. 8.31  Geometria de la llosa mixta del perfil el·líptic nervat per a l’objectiu 1. 

8.7.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el cost estimat de la xapa 

d’acer és de 9,10 €/m2 i el del formigó és de 14,43 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és 

de 23,53 €/m2 i el cost de muntatge és de 63,94 €/m2. El cost total d’execució del forjat 

ascendeix a 87,48 €/m2. 
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9 DISSENYS PROPOSATS SEGONS L’OBJECTIU 2 

9.1 Consideracions inicials 

El segon objectiu d’aquest projecte és verificar que el nou mecanisme de connexió entre la 

xapa d’acer i el formigó dels forjats mixtos descrit a la sol·licitud de patent P200801846 

permet crear lloses mixtes amb millors prestacions que les existents actualment al mercat. 

En aquest capítol es proposen un conjunt de dissenys, basats en formes molt similars a les 

plantejades anteriorment per assolir l’objectiu 1, dels quals se’n determinaran les prestacions 

per tal de poder-los comparar posteriorment amb alguns exemples de forjats utilitzats 

convencionalment.  

Per dur a terme les comparacions, és necessari que els forjats tinguin certes 

característiques similars, per això es decideix fixar un cantell màxim per a la llosa de 200 

mm (és a dir, l’altura de la xapa perfilada no pot superar els 150 mm, ja que els altres 50 mm 

són per al formigó) i un pes màxim de 500 kg/m2. La primera restricció provoca que, a 

diferència de les propostes del capítol anterior, els dissenys plantejats ara han de deixar 

d’estar constituïts per un sol nervi (ja sigui amb forma trapezoïdal o de mitja el·lipse) i 

passen a tenir-ne dos. 

El procediment seguit per obtenir els dissenys és: es parteix d’una forma bàsica per al forjat, 

mitjançant l’eina de càlcul descrita a l’annex C es troben les dimensions òptimes de dita 

forma en funció d’uns paràmetres específics (obtenir la màxima cobertura i la màxima llum) i, 

finalment, es determinen les prestacions que ofereix la llosa segons el nombre de vanos que 

la formen i de la llum, elaborant una taula de càrregues. 

9.2 Perfil trapezoïdal simple dissenyat en funció d e l’objectiu 2 

9.2.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Els elements que constitueixen aquest perfil són els mateixos que s’han descrit a l’apartat 

8.2.1. La única diferència és que el perfil està format per dos nervis en comptes d’un. 

Novament, en les parets laterals (al llarg d’un tram de 150 mm) es realitzen les emboticions 
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perforades que indica la sol·licitud de patent vista anteriorment. Posteriorment, la zona que 

conté les perforacions serà considerada com un tros buit en el perfil. La figura 9.1 mostra 

una longitud d’un metre del perfil trapezoïdal simple dissenyat per a l’objectiu 2  

 

Fig. 9.1  Xapa (esquerra) i llosa (dreta) trapezoïdal simple dissenyat per a l’objectiu 2. 

9.2.2 Restriccions del disseny 

A l’hora de trobar el millor disseny de la xapa perfilada s’imposen les següents restriccions 

(les quals vénen condicionades per les característiques geomètriques que tenen els forjats 

amb què es treballa actualment): 

• Base del perfil: valor de l’amplada comprés entre els 50 mm i els 200 mm. 

• Altura del perfil: no pot superar els 150 mm. 

• Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi: comprés entre 50º i 80º. 

• Pes total de la llosa mixta: no pot superar els 500 kg/m2. 

9.2.3 Característiques geomètriques del disseny 

Amb l’eina de càlcul que es descriu a l’annex C s’optimitza la geometria del forjat per tal de 

tenir les millors prestacions. La figura 9.2 mostra les mides adequades per al perfil 

trapezoïdal simple. Per conèixer amb més detall aquest disseny, veure el plànol 2.1.1. 

 

Fig. 9.2  Geometria òptima del perfil trapezoïdal simple segons l’objectiu 2. 
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Les dimensions del forjat que en resulta es pot observar a la figura 9.3. Té una alçada total 

de 200 mm i incorpora un mallat per combatre la fissuració del formigó format per barres de 

6 mm separades entre si 250 mm. Es pot veure amb més detall al plànol 2.1.2. 

 

Fig. 9.3  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal simple per a l’objectiu 2. 

9.2.4 Prestacions del disseny 

El disseny de forjat mixt plantejat pot suportar els valors de càrrega (en funció del nombre de 

vanos i de la seva llum) que es mostren a la taula IX.1. 

Llum (m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 14,97 4,40 2,84 

2,2 13,26 3,65 2,37 

2,4 11,84 3,03 1,98 

2,6 10,63 2,50 1,66 

2,8 9,60 2,05 1,37 

3,0 8,70 1,65 1,13 

3,2 7,92 1,31 0,91 

3,4 7,23 1,01 0,72 

3,6 6,61 0,74 0,56 

3,8 6,06 0,50 0,41 

4,0 5,57 0,28 0,27 

4,2 5,02 0,09 0,15 

4,4 4,23 - 0,04 

4,6 3,55 - - 

4,8 2,69 - - 

5,0 1,89 - - 

Taula IX.1  Taula de càrregues admissibles pel perfil trapezoïdal simple. 
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9.2.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el pes i el cost estimat de la 

xapa d’acer és de 10,09 kg/m2 i 8,26 €/m2, respectivament, i el del formigó és de 266,55 

kg/m2 i 8,00 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és de 16,26 €/m2 i el cost de muntatge 

és de 61,60 €/m2. El cost total d’execució del forjat ascendeix a 77,86 €/m2. 

9.3 Perfil trapezoïdal doble dissenyat en funció de  l’objectiu 2 

9.3.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Els elements que constitueixen aquest perfil són els mateixos que s’han descrit a l’apartat 

8.3.1 amb la diferència que ara el perfil està format per dos nervis en comptes d’un. Les 

parets laterals inclouen les emboticions perforades i, a efectes de càlcul, es considera una 

zona buida equivalent. La figura 9.4 mostra una longitud d’un metre del perfil trapezoïdal 

doble dissenyat per a l’objectiu 2  

 

Fig. 9.4  Xapa (esquerra) i llosa (dreta) trapezoïdal doble dissenyat per a l’objectiu 2. 

9.3.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que afecten a aquest disseny són les següents: 

• Base del perfil: valor de l’amplada comprés entre els 50 mm i els 60 mm. 

• Altura del perfil: no pot superar els 120 mm. 

• Angle d’inclinació de les parets laterals del nervi: comprés entre 60º i 80º. 
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• Pes total de la llosa mixta: no pot superar els 500 kg/m2. 

9.3.3 Característiques geomètriques del disseny 

Amb l’eina de càlcul que es descriu a l’annex C s’optimitza la geometria del forjat per tal de 

tenir les millors prestacions. La figura 9.5 mostra les mides adequades per al perfil 

trapezoïdal doble. Per conèixer amb més detall aquest disseny, veure el plànol 2.2.1. 

 

Fig. 9.5  Geometria òptima del perfil trapezoïdal doble segons l’objectiu 2. 

Les dimensions del forjat que en resulta es pot observar a la figura 9.6. Té una alçada total 

de 170 mm i incorpora un mallat per combatre la fissuració del formigó format per barres de 

6 mm separades entre si 200 mm. Es pot veure amb més detall al plànol 2.2.2. 

 

Fig. 9.6  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal doble per a l’objectiu 2. 

9.3.4 Prestacions del disseny 

El disseny de forjat mixt plantejat pot suportar els valors de càrrega (en funció del nombre de 

vanos i de la seva llum) que es mostren a la taula IX.2. 
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Llum (m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 22,38 6,48 4,17 

2,2 19,91 5,46 3,53 

2,4 17,86 4,61 3,00 

2,6 16,12 3,89 2,55 

2,8 14,63 3,27 2,16 

3,0 13,34 2,74 1,83 

3,2 12,21 2,27 1,54 

3,4 11,21 1,86 1,28 

3,6 10,32 1,49 1,05 

3,8 9,53 1,16 0,84 

4,0 8,81 0,87 0,66 

4,2 8,17 0,60 0,49 

4,4 7,58 0,36 0,34 

4,6 7,05 0,14 0,20 

4,8 6,40 - 0,07 

5,0 5,06 - - 

Taula IX.2  Taula de càrregues admissibles pel perfil trapezoïdal doble. 

9.3.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el pes i el cost estimat de la 

xapa d’acer és de 13,47 kg/m2 i 11,02 €/m2, respectivament, i el del formigó és de 309,13 

kg/m2 i 9,27 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és de 20,30 €/m2 i el cost de muntatge 

és de 61,60 €/m2. El cost total d’execució del forjat ascendeix a 81,90 €/m2. 

9.4 Perfil trapezoïdal ondulat dissenyat en funció de l’objectiu 2 

9.4.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Els elements que constitueixen aquest perfil són els mateixos que s’han descrit a l’apartat 

8.4.1. El perfil està format per dos nervis en comptes d’un i en les parets laterals es fan les 

emboticions perforades (considerades com una zona sense material). La figura 9.7 mostra 

una longitud d’un metre del perfil trapezoïdal ondulat dissenyat per a l’objectiu 2. 
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Fig. 9.7  Xapa (esquerra) i llosa (dreta) trapezoïdal ondulat dissenyat per a l’objectiu 2. 

9.4.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que s’apliquen en aquest perfil a l’hora de troba el millor disseny són les 

mateixes que per al perfil trapezoïdal simple. A més, per no dificultar la seva fabricació es 

decideix que l’amplada de les ones sigui superior a 50 mm.  

9.4.3 Característiques geomètriques del disseny 

Amb l’eina de càlcul que es descriu a l’annex C s’optimitza la geometria del forjat per tal de 

tenir les millors prestacions. La figura 9.8 mostra les mides adequades per al perfil 

trapezoïdal ondulat. Per conèixer amb més detall aquest disseny, veure el plànol 2.3.1. 

 

Fig. 9.8  Geometria òptima del perfil trapezoïdal ondulat segons l’objectiu 2. 

Les dimensions del forjat que en resulta es pot observar a la figura 9.9. Té una alçada total 

de 196 mm i incorpora un mallat per combatre la fissuració del formigó format per barres de 

6 mm separades entre si 200 mm. Es pot veure amb més detall al plànol 2.3.2. 
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Fig. 9.9  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal ondulat per a l’objectiu 2. 

9.4.4 Prestacions del disseny 

El disseny de forjat mixt plantejat pot suportar els valors de càrrega (en funció del nombre de 

vanos i de la seva llum) que es mostren a la taula IX.3. 

Llum (m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 11,02 8,17 5,19 

2,2 9,72 7,13 4,53 

2,4 8,63 6,26 3,99 

2,6 7,71 5,52 3,53 

2,8 6,92 4,89 3,14 

3,0 6,24 4,34 2,79 

3,2 5,64 3,86 2,50 

3,4 5,12 3,44 2,23 

3,6 4,65 3,07 2,00 

3,8 4,23 2,73 1,79 

4,0 3,85 2,43 1,60 

4,2 3,51 2,15 1,43 

4,4 3,20 1,91 1,27 

4,6 2,92 1,68 1,13 

4,8 2,66 1,47 1,00 

5,0 2,42 1,28 0,88 

Taula IX.3  Taula de càrregues admissibles pel perfil trapezoïdal ondulat. 
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9.4.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el pes i el cost estimat de la 

xapa d’acer és de 12,02 kg/m2 i 9,85 €/m2, respectivament, i el del formigó és de 263,90 

kg/m2 i 7,92 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és de 17,77 €/m2 i el cost de muntatge 

és de 61,60 €/m2. El cost total d’execució del forjat ascendeix a 79,37 €/m2. 

9.5 Perfil trapezoïdal nervat dissenyat en funció d e l’objectiu 2 

9.5.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Els elements que constitueixen aquest perfil són els mateixos que s’han descrit a l’apartat 

8.5.1. El perfil està format per dos nervis en comptes d’un i en les parets laterals es fan les 

emboticions perforades (considerades com una zona sense material). La figura 9.10 mostra 

una longitud d’un metre del perfil trapezoïdal nervat dissenyat per a l’objectiu 2. 

 

Fig. 9.10  Xapa (esquerra) i llosa (dreta) trapezoïdal nervat dissenyat per a l’objectiu 2. 

9.5.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que s’apliquen en aquest perfil a l’hora de troba el millor disseny són les 

mateixes que per al perfil trapezoïdal simple però, a més, per no dificultar la seva fabricació 

s’imposa que l’amplada de la part plana dels nervis no pugui ser inferior a 20 mm. 
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9.5.3 Característiques geomètriques del disseny 

Amb l’eina de càlcul que es descriu a l’annex C s’optimitza la geometria del forjat per tal de 

tenir les millors prestacions. La figura 9.11 mostra les mides adequades per al perfil 

trapezoïdal nervat. Per conèixer amb més detall aquest disseny, veure el plànol 2.4.1. 

 

Fig. 9.11  Geometria òptima del perfil trapezoïdal nervat segons l’objectiu 2. 

Les dimensions del forjat que en resulta es pot observar a la figura 9.12. Té una alçada total 

de 200 mm i incorpora un mallat per combatre la fissuració del formigó format per barres de 

6 mm separades entre si 200 mm. Es pot veure amb més detall al plànol 2.4.2. 

 

Fig. 9.12  Llosa mixta resultant del perfil trapezoïdal nervat per a l’objectiu 2. 

9.5.4 Prestacions del disseny 

El disseny de forjat mixt plantejat pot suportar els valors de càrrega (en funció del nombre de 

vanos i de la seva llum) que es mostren a la taula IX.4. 
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Llum (m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 28,31 14,87 9,39 

2,2 22,70 13,15 8,32 

2,4 18,43 11,72 7,42 

2,6 15,11 10,51 6,67 

2,8 12,47 9,47 6,02 

3,0 10,34 8,57 5,46 

3,2 8,60 7,78 4,96 

3,4 7,16 7,09 4,53 

3,6 5,95 6,47 4,14 

3,8 4,93 5,92 3,80 

4,0 4,06 5,42 3,49 

4,2 3,30 4,97 3,21 

4,4 2,65 4,56 2,95 

4,6 2,09 4,19 2,72 

4,8 1,59 3,85 2,50 

5,0 1,15 3,53 2,31 

5,2 0,76 3,24 2,12 

5,4 0,41 2,87 1,96 

5,6 0,10 2,46 1,80 

5,8 - 2,09 1,58 

6,0 - 1,76 1,26 

Taula IX.4 Taula de càrregues admissibles pel perfil trapezoïdal nervat. 

9.5.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el pes i el cost estimat de la 

xapa d’acer és de 10,57 kg/m2 i 8,65 €/m2, respectivament, i el del formigó és de 358,09 

kg/m2 i 10,74 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és de 19,39 €/m2 i el cost de muntatge 

és de 61,60 €/m2. El cost total d’execució del forjat ascendeix a 80,99 €/m2. 

9.6 Perfil el·líptic simple dissenyat en funció de l’objectiu 2 

9.6.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Els elements que constitueixen aquest perfil són els mateixos que s’han descrit a l’apartat 

8.6.1 amb la diferència que ara el perfil està format per dues mitges el·lipses. En els seus 
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laterals es fan les emboticions perforades (considerades com una zona sense material). La 

figura 9.13 mostra una longitud d’un metre del perfil el·líptic simple dissenyat per l’objectiu 2. 

 

Fig. 9.13  Xapa (esquerra) i llosa (dreta) el·líptica simple per a l’objectiu 2. 

9.6.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que afecten a aquest disseny són les següents: 

• Base del perfil: valor de l’amplada comprés entre els 50 mm i els 200 mm. 

• Altura del perfil: no pot superar els 150 mm. 

• Pes total de la llosa mixta: no pot superar els 500 kg/m2. 

9.6.3 Característiques geomètriques del disseny 

Amb l’eina de càlcul que es descriu a l’annex C s’optimitza la geometria del forjat per tal de 

tenir les millors prestacions. La figura 9.14 mostra les mides adequades per al perfil el·líptic 

simple. Per conèixer amb més detall aquest disseny, veure el plànol 2.5.1. 

 

Fig. 9.14  Geometria òptima del perfil el·líptic simple segons l’objectiu 2. 
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Les dimensions del forjat que en resulta es pot observar a la figura 9.15. Té una alçada total 

de 200 mm i incorpora un mallat per combatre la fissuració del formigó format per barres de 

6 mm separades entre si 200 mm. Es pot veure amb més detall al plànol 2.5.2. 

 

Fig. 9.15  Llosa mixta resultant del perfil el·líptic simple per a l’objectiu 2. 

9.6.4 Prestacions del disseny 

El disseny de forjat mixt plantejat pot suportar els valors de càrrega (en funció del nombre de 

vanos i de la seva llum) que es mostren a la taula IX.5. 

Llum (m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 23,24 11,45 7,26 

2,2 20,72 10,00 6,36 

2,4 17,29 8,80 5,61 

2,6 14,08 7,78 4,97 

2,8 11,53 6,91 4,43 

3,0 9,47 6,15 3,95 

3,2 7,78 5,49 3,54 

3,4 6,39 4,90 3,17 

3,6 5,22 4,38 2,85 

3,8 4,23 3,92 2,56 

4,0 3,38 3,50 2,30 

4,2 2,65 3,12 2,06 

4,4 2,02 2,78 1,85 

4,6 1,47 2,46 1,65 

4,8 0,99 2,18 1,47 

5,0 0,56 1,91 1,30 

Taula IX.5  Taula de càrregues admissibles pel perfil el·líptic simple. 
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9.6.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B,  per a aquest disseny, el pes i el cost estimat de la 

xapa d’acer és de 10,21 kg/m2 i 8,34 €/m2, respectivament, i el del formigó és de 308,52 

kg/m2 i 9,26 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és de 17,60 €/m2 i el cost de muntatge 

és de 61,60 €/m2. El cost total d’execució del forjat ascendeix a 79,20 €/m2. 

9.7 Perfil el·líptic nervat dissenyat en funció de l’objectiu 2 

9.7.1 Forma bàsica i elements del perfil 

Els elements que constitueixen aquest perfil són els mateixos que s’han descrit a l’apartat 

8.7.1 amb la diferència que ara el perfil està format per dues mitges el·lipses principals i, a 

més, existeix un nervat central a la base. En els laterals de les mitges el·lipses es fan les 

emboticions perforades (considerades com una zona sense material). La figura 9.16 mostra 

una longitud d’un metre del perfil el·líptic nervat dissenyat per a l’objectiu 2. 

 

Fig. 9.16  Xapa (esquerra) i llosa (dreta) el·líptica nervat per a l’objectiu 2. 

9.7.2 Restriccions del disseny 

Les restriccions que afecten a aquest disseny són les següents: 

• Base del perfil: valor de l’amplada comprés entre els 100 mm i els 120 mm. 

• Altura del perfil: no pot superar els 150 mm. 
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• Longitud de les mitges el·lipses de la base: fixada en 50 mm. 

• Pes total de la llosa mixta: no pot superar els 500 kg/m2. 

9.7.3 Característiques geomètriques del disseny 

Amb l’eina de càlcul que es descriu a l’annex C s’optimitza la geometria del forjat per tal de 

tenir les millors prestacions. La figura 9.17 mostra les mides adequades per al perfil el·líptic 

nervat. Per conèixer amb més detall aquest disseny, veure el plànol 2.6.1. 

 

Fig. 9.17  Geometria òptima del perfil el·líptic nervat segons l’objectiu 2. 

Les dimensions del forjat que en resulta es pot observar a la figura 9.18. Té una alçada total 

de 200 mm i incorpora un mallat per combatre la fissuració del formigó format per barres de 

6 mm separades entre si 150 mm. Es pot veure amb més detall al plànol 2.6.2. 

 

Fig. 9.18  Llosa mixta resultant del perfil el·líptic nervat per a l’objectiu 2. 
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9.7.4 Prestacions del disseny 

El disseny de forjat mixt plantejat pot suportar els valors de càrrega (en funció del nombre de 

vanos i de la seva llum) que es mostren a la taula IX.6. 

Llum (m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 31,20 14,87 9,42 

2,2 27,91 13,07 8,29 

2,4 25,17 11,57 7,35 

2,6 22,85 10,30 6,56 

2,8 19,58 9,21 5,88 

3,0 16,42 8,27 5,29 

3,2 13,83 7,44 4,77 

3,4 11,69 6,71 4,32 

3,6 9,89 6,06 3,91 

3,8 8,37 5,48 3,55 

4,0 7,07 4,96 3,22 

4,2 5,95 4,49 2,93 

4,4 4,98 4,06 2,66 

4,6 4,14 3,67 2,42 

4,8 3,40 3,31 2,19 

5,0 2,74 2,98 1,99 

Taula IX.6  Taula de càrregues admissibles pel perfil el·líptic nervat. 

9.7.5 Valoració econòmica 

Segons les consideracions de l’annex B, per a aquest disseny, el pes i el cost estimat de la 

xapa d’acer és de 12,23 kg/m2 i 9,70 €/m2, respectivament, i el del formigó és de 290,19 

kg/m2 i 8,71 €/m2. En conjunt, el cost dels materials és de 18,41 €/m2 i el cost de muntatge 

és de 61,60 €/m2. El cost total d’execució del forjat ascendeix a 80,00 €/m2. 
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10 COMPARACIÓ AMB ALTRES FORJATS 

10.1 Comparació dels dissenys proposats en funció d e l’objectiu 1 

10.1.1 Forjats comercialitzats considerats 

Després d’avaluar les prestacions de diversos forjats existents al mercat, a l’hora de 

comparar s’han escollit aquells que, tenint unes característiques semblants als presentats en 

aquest projecte, que  ofereixen uns millors resultats. Són els següents: placa alveolar PHP-

40 i PHPN-40 de Prefacinca, placa alveolar de 400 mm de cantell d’Hormipresa, placa 

alveolar RE-40/120 de Rubiera Predisa i forjat col·laborant Cofraplus 220 d’ArcelorMittal. Els 

quatre primers forjats inclouen un capa de formigó de 50 mm que fa que la seva altura total 

s’equipari (o si més no, s’aproximi) a l’altura dels forjats dissenyats en aquest projecte. El 

forjat Cofraplus 220 permet escollir un valor per a l’alçada del formigó comprés entre els 80 

mm i els 250 mm. Les prestacions de cadascun dels forjats citats són: 

• Placa alveolar PHP-40 de Prefacinca [2]: té un pes de 588 kg/m2, la llum 

màxima a la que permet arribar és 16 m (suportant una càrrega 2 kN/m2) i la 

càrrega màxima admissible és 30 kN/m2 (per una llum de 7,5 m). La figura 10.1 

mostra l’aspecte de la placa i el gràfic càrrega admissible-llum de vano per als 

diversos models d’aquest producte. 

 

Fig. 10.1  Aspecte i prestacions de la placa alveolar PHP-40. 
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• Placa alveolar PHPN-40 de Prefacinca [3]: té un pes de 683 kg/m2, la llum 

màxima a la que permet arribar és 16,5 m (suportant una càrrega 2 kN/m2) i la 

càrrega màxima admissible és 30 kN/m2 (per una llum de 8,5 m). La figura 10.2 

mostra l’aspecte de la placa i el gràfic càrrega admissible-llum de vano per als 

diversos models d’aquest producte. 

 

Fig. 10.2  Aspecte i prestacions de la placa alveolar PHPN-40. 

• Placa alveolar de 400 mm de cantell d’Hormipresa [4]: té un pes de 535 kg/m2, 

la llum màxima a la que permet arribar és 15 m (suportant una càrrega 6 

kN/m2) i la càrrega màxima admissible és 30 kN/m2 (per una llum de 8,5 m). La 

figura 10.3 mostra la forma de la placa i el gràfic càrrega admissible-llum de 

vano. 

 

Fig. 10.3  Forma i prestacions de la placa alveolar de 400 mm d’Hormipresa. 
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• Placa alveolar RE-40/120 de Rubiera Predisa [5]: té un pes de 438 kg/m2, la 

llum màxima a la que permet arribar és aproximadament 15 m (suportant una 

càrrega d’uns 2,5 kN/m2) i la càrrega màxima admissible és 24 kN/m2 (per una 

llum de 9 m). La figura 10.4 mostra la geometria de la placa i el gràfic càrrega 

admissible-llum de vano. 

 

Fig. 10.4  Geometria i prestacions de la placa alveolar RE-40/120. 

• Forjat col·laborant Cofraplus 220 d’ArcelorMittal [6]: el perfil metàl·lic de 1 mm 

de gruix té un pes de 13,10 kg/m2, un moment d’inèrcia de 809·104 mm4 i un 

moment resistent de 19,40 kN·m per metre lineal. La figura 10.5 mostra la 

geometria d’aquest producte i el gràfic cantell de formigó-llum de vano en fase 

constructiva. Donat que no es coneixen les seves dades amb suficient precisió, 

es fa una estimació del pes i del cost d’execució per metre quadrat. El pes del 

forjat s’obté multiplicant l’àrea de formigó considerant el cantell mínim (80 mm) 

per la densitat (2600 kg/m3) i sumant-li el pes de la xapa (13,10 kg/m2). 
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Fig. 10.5  Geometria i relació cantell de formigó-pes de Cofraplus 220. 

10.1.2 Compilació de les dades dels forjats comerci als 

La taula X.1 recull les característiques més significatives dels forjats mostrats a l’apartat 

anterior: llum màxima del vano suportant sempre una càrrega superior a 5 kN/m2, pes del 

forjat i cost estimat d’execució. El desglossament d’aquest cost es mostra a l’annex B. 

Forjat Llum (m) Càrrega (kN/m 2) Pes (kg/m 2) Cost (€/m 2) 

Placa alveolar PHP-40 14,5 5 588 103,28 

Placa alveolar PHPN-40 15,0 5 683 103,28 

Placa alveolar d’Hormipresa 15,0 5 535 103,28 

Placa alveolar RE-40/120 14,0 5 438 103,28 

Cofraplus 220 4,7 - 315 84,50 

Taula X.1  Prestacions dels forjats comercials considerats. 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 87 

 

10.1.3 Compilació de les dades dels forjats disseny ats 

Els dissenys per al forjat col·laborant que s’han proposat al capítol 8 ofereixen les 

prestacions mostrades a la taula X.2. Es determina també el quocient entre la llum (en 

centímetres) i el pes. 

Forjat Llum (m) Càrrega (kN/m 2) Pes (kg/m 2) Cost (€/m 2)    Llum/cost  

Trapezoïdal simple 3,33 15,28 483,57 88,86 3,75 

Trapezoïdal doble 3,31 3,81 499,44 91,15 3,63 

Trapezoïdal ondulat 4,83 5,39 430,64 86,50 5,58 

Trapezoïdal nervat 6,41 7,80 373,65 87,67 7,31 

El·líptic simple 5,31 5 500 86,69 6,13 

El·líptic nervat 5,76 6,41 494,13 87,48 6,58 

Taula X.2  Prestacions dels forjats dissenyats per a l’objectiu 1. 

10.2 Comparació dels dissenys proposats en funció d e l’objectiu 2 

10.2.1 Forjats comercialitzats considerats 

Igual que s’ha fet a l’apartat 10.1.1, s’han analitzat les prestacions de diversos forjats 

existents al mercat i a l’hora de comparar, s’han escollit aquells que tenen característiques 

semblants als presentats en aquest projecte i que ofereixen millors resultats. Són els 

següents: Eurocol 60 d’Europerfil, MT-100 de Hiansa, R/C 400 AM d’Isolpack, TZ-60 F de 

Teczone i Inco 70.4 d’Incoperfil. Tots els forjats inclouen un capa de formigó de 50 mm que 

fa que la seva altura total s’equipari a l’altura dels forjats dissenyats en aquest projecte. Les 

característiques de cadascun dels forjats citats són: 

• Forjat col·laborant Eurocol 60 d’Europerfil [7]: el perfil metàl·lic (gruix d’1 mm) té 

un pes de 11,97 kg/m2, el cantell de la llosa és 200 mm i el pes 413 kg/m2. El 

volum de formigó és 0,167 m3/m2. La figura 10.6 mostra la geometria de la xapa 

perfilada. 

 

Fig. 10.6  Geometria del perfil Eurocol 60. 
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La taula X.3 recull el valor de càrrega d’ús que pot suportar aquest forjat en funció del 

nombre de vanos i de la llum. Les cel·les enfosquides indiquen la necessitat 

d’apuntalaments. 

Llum de vano Càrrega (kN/m 2) 

(m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 25,883 31,07 - 

2,2 22,11 26,75 25,79 

2,4 15,25 23,20 22,37 

2,6 13,01 20,38 19,66 

2,8 11,20 18,10 17,47 

3,0 9,72 16,22 12,60 

3,2 8,35 11,80 11,13 

3,4 6,99 10,51 9,85 

3,6 5,84 9,17 8,47 

3,8 4,86 7,94 7,29 

4,0 4,03 6,89 6,29 

4,2 3,30 5,98 5,42 

4,4 2,67 5,19 466 

4,6 2,12 4,50 3,99 

4,8 1,63 3,88 3,40 

5,0 - 3,33 2,88 

Taula X.3  Taula de càrregues del forjat amb perfil Eurocol 60. 

• Forjat col·laborant MT-100 de Hiansa [8]: el perfil metàl·lic (gruix d’1 mm) té un 

pes de 13,60 kg/m2, el cantell de la llosa és 200 mm i el pes 361 kg/m2. El 

volum de formigó és 0,155 m3/m2. La figura 10.7 mostra la geometria de la xapa 

perfilada i de la llosa. 

 

Fig. 10.7 Geometria del perfil i del forjat Hiansa MT-100. 
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La taula X.4 recull el valor de càrrega d’ús que pot suportar aquest forjat en funció del 

nombre de vanos i de la llum. Les cel·les enfosquides indiquen la necessitat 

d’apuntalaments. 

Llum de vano Càrrega (kN/m 2) 

(m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 27,73 22,33 23,26 

2,2 24,93 20,03 20,87 

2,4 22,60 18,11 18,87 

2,6 19,65 16,48 17,19 

2,8 17,11 15,09 15,74 

3,0 15,06 13,88 14,49 

3,2 13,36 12,82 13,40 

3,4 11,95 11,89 12,43 

3,6 10,77 11,06 11,57 

3,8 6,72 10,32 10,80 

4,0 5,85 9,65 10,11 

4,2 5,10 9,05 9,48 

4,4 4,45 8,50 8,92 

4,6 3,88 5,74 5,29 

4,8 3,37 5,10 4,68 

5,0 2,92 4,53 4,14 

5,2 2,52 4,02 3,66 

5,4 2,16 3,57 3,23 

5,6 1,84 3,16 2,84 

5,8 1,55 2,79 2,49 

6,0 1,29 2,46 2,17 

6,2 1,05 2,15 1,89 

6,4 0,83 1,87 1,62 

6,6 0,63 1,62 1,38 

6,8 0,45 1,39 1,16 

7,0 0,28 1,17 0,96 

Taula X.4  Taula de càrregues del forjat amb perfil Hiansa MT-100. 

• Forjat col·laborant  R/C 400 AM d’Isolpack [9]: el perfil metàl·lic (gruix d’1 mm) 

té un pes de 13,31 kg/m2, el cantell de la llosa és 150 mm, el seu pes 242 

kg/m2 i el pes del formigó 229 kg/m2. La figura 10.8 mostra la forma de la llosa. 
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Fig. 10.8  Geometria del perfil i del forjat R/C 400 AM. 

La taula X.5 recull el valor de càrrega d’ús que pot suportar aquest forjat en funció del 

nombre de vanos i de la llum. Les cel·les enfosquides indiquen la necessitat 

d’apuntalaments. 

Llum de vano Càrrega (kN/m 2) 

(m) 1 vano 3 vanos 

2,00 13,64 13,64 

2,25 12,13 12,13 

2,50 10,91 10,91 

2,75 9,92 9,92 

3,00 7,56 7,56 

3,25 8,39 8,39 

3,50 7,79 7,79 

3,75 6,55 7,27 

4,00 5,39 6,82 

4,25 4,43 6,42 

4,50 3,62 6,06 

Taula X.5  Taula de càrregues del forjat amb perfil R/C 400 AM. 

• Forjat col·laborant TZ-60 F de Teczone [10]: el perfil metàl·lic (gruix d’1 mm) té 

un pes de 11,96 kg/m2, el cantell de la llosa és 200 mm i el pes 432 kg/m2. El 

volum de formigó és de 166 m3/m2. La figura 10.9 mostra la forma de la xapa. 

 

Fig. 10.9  Geometria del perfil TZ-60 F. 
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La taula X.6 recull el valor de càrrega d’ús que pot suportar aquest forjat en funció del 

nombre de vanos i de la llum. Les cel·les enfosquides indiquen la necessitat 

d’apuntalaments. 

Llum de vano Càrrega (kN/m 2) 

(m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,00 20,80 29,67 27,45 

2,25 15,87 23,10 21,19 

2,50 12,29 18,32 16,81 

2,75 9,59 14,72 13,44 

3,00 7,50 11,93 10,82 

3,25 5,84 9,73 8,76 

3,50 4,51 7,95 7,09 

3,75 3,42 6,49 5,72 

4,00 2,51 5,28 4,59 

4,25 - 4,26 3,63 

4,50 - 3,39 2,82 

4,75 - 2,65 - 

5,00 - - - 

Taula X.6  Taula de càrregues del forjat amb perfil TZ-60 F. 

• Forjat col·laborant  Inco 70.4 d’Incoperfil [11]: el perfil metàl·lic (gruix d’1 mm) té 

un pes de 11,61 kg/m2, el cantell de la llosa és 200 mm i el pes 388 kg/m2. El 

volum de formigó és de 0,157 m3/m2. La figura 10.10 mostra la geometria del 

perfil.  

 

Fig. 10.10  Geometria del perfil Inco 70.4. 

La taula X.7 recull el valor de càrrega d’ús que pot suportar aquest forjat en funció del 

nombre de vanos i de la llum. Les cel·les enfosquides indiquen la necessitat 

d’apuntalaments. 
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Llum de vano Càrrega (kN/m 2) 

(m) 1 vano 2 vanos 3 vanos 

2,0 31,27 24,19 25,04 

2,2 28,11 21,67 22,44 

2,4 24,02 19,57 20,28 

2,6 20,20 17,79 18,44 

2,8 17,15 16,27 16,87 

3,0 14,68 14,95 15,51 

3,2 12,64 13,79 14,32 

3,4 10,94 12,77 13,27 

3,6 9,51 11,87 11,63 

3,8 8,29 10,80 10,22 

4,0 7,25 9,53 9,00 

4,2 6,34 8,44 7,95 

4,4 5,55 7,84 7,02 

4,6 4,86 6,64 6,23 

4,8 3,73 5,90 5,52 

5,0 2,78 5,25 4,89 

Taula X.7  Taula de càrregues del forjat amb perfil Inco 70.4. 

10.2.2 Compilació de les dades dels forjats comerci als 

La taula X.8 recull les caractéristiques més significatives dels forjats mostrats a l’apartat 

anterior: llum màxima (L) sense necessitat d’apuntalar per a un, dos i tres vanos, càrrega 

suportada (Q) i cost estimat d’execució (veure el desglossament a l’annex B). 

Forjat 
1 vano 2 vanos 3 vanos Cost  

L (m)  Q (kN/m 2) L (m)  Q (kN/m 2) L (m)  Q (kN/m 2) (€/m2) 

Eurocol 60 2,2 22,12 3,0 16,22 2,8 17,47 85,11 

Hiansa MT-100 3,4 12,01 4,2 9,83 4,2 9,11 86,56 

R/C 400 AM 3,25 8,39 - - 3,75 7,27 83,99 

TZ-60 F 2,25 20,80 4,75 3,39 2,75 13,44 85,03 

Inco 70.4 2,6 20,20 3,0 14,95 3,2 14,32 84,09 

Taula X.8  Prestacions dels forjats comercials considerats. 
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10.2.3 Compilació de les dades dels forjats disseny ats 

Els dissenys per al forjat col·laborant que s’han proposat al capítol 9 ofereixen les 

prestacions mostrades a la taula X.9. S’indica la llum a la que permet arribar el forjat sense 

haver d’emprar puntals, la càrrega que suporta per aquesta llum i el seu cost d’execució. 

Forjat 
1 vano 2 vanos 3 vanos Cost  

L (m)  Q (kN/m 2) L (m)  Q (kN/m 2) L (m)  Q (kN/m 2) (€/m2) 

Trapezoïdal simple 2,4 18,69 2,0 10,18 2,0 6,45 77,86 

Trapezoïdal doble 2,8 9,60 2,6 2,50 2,8 1,37 81,90 

Trapezoïdal ondulat 3,8 4,23 2,0 8,17 2,0 5,19 79,37 

Trapezoïdal nervat 2,6 15,11 2,0 14,87 2,2 8,32 80,99 

El·líptic simple 3,2 7,78 2,6 7,78 2,8 4,43 79,20 

El·líptic nervat 4,0 7,07 4,0 4,96 4,4 2,66 80,00 

Taula X.9  Prestacions dels forjats dissenyats. 

10.3 Diferència econòmica i de cobertura dels disse nys del segon objectiu 

A la taula X.10 es mostra l’estalvi econòmic (en tant per cent) existent entre el cost 

d’execució dels dissenys per al forjat col·laborant que s’han proposat al capítol 9 i el valor 

mitjà del cost d’execució de les lloses mixtes considerades a l’apartat 10.2 (que és de 84,96 

euros). Es mostra també el guany en cobertura superficial que representen els dissenys (en 

aquest cas, el valor mitjà dels forjats comercials és 749 mm). 

Forjat Estalvi en cost d’execució Guany de cobertur a superficial 

Trapezoïdal simple 8,35% 45,49% 

Trapezoïdal doble 3,60% 25,98% 

Trapezoïdal ondulat 6,58% 22,03% 

Trapezoïdal nervat 4,67% 38,88% 

El·líptic simple 6,78% 43,74% 

El·líptic nervat 5,83% 26,54% 

Taula X.10  Diferència  econòmica dels dissenys creats en funció del segon objectiu. 
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11 ELECCIÓ DEL DISSENY ÒPTIM DE LLOSA MIXTA 

11.1 Criteris d’elecció 

La identificació i elecció de quin dels perfils plantejats per a l’objectiu 1 (assolir la màxima 

llum en una llosa mixta d’un vano suportant una càrrega d’ús mínima de 5 kN/m2) i per a 

l’objectiu 2 (competir amb els forjats existents actualment al mercat) és el més adequat es fa 

segons els següents criteris: 

• Per a l’objectiu 1 s’escull aquell disseny que presenta una major relació llum de 

vano-cost d’execució del forjat. 

• Per a l’objectiu 2 s’escull aquell forjat que, tenint un cost d’execució baix o mitjà en 

relació a la resta de dissenys, permet arribar a llums més elevades sense necessitat 

d’apuntalar. 

11.2 Dissenys escollits 

Un cop analitzades les prestacions que dóna cada disseny, i comparades amb les de la 

resta de forjats convencionals que s’han considerat, es determina que el perfil més eficient 

per al primer objectiu plantejat és el perfil trapezoïdal nervat i per al segon objectiu és el 

perfil el·líptic nervat . 

11.3 Justificació de l’elecció 

Per al primer objectiu definit, el forjat del perfil trapezoïdal nervat és el més eficient perquè 

permet aconseguir llums de 6,41 metres suportant una càrrega d’ús de 7,8 kN/m2 i, tot i no 

ser el que té el menor cost d’execució, sí és el que presenta una millor relació entre la llum 

màxima del vano i el cost (té un valor de 7,31). 

Per al segon objectiu, el forjat del perfil el·líptic nervat és el més adequat ja que permet 

assolir llums és l’únic que permet assolir llums superiors als quatre metres (tant per a un, 

dos i tres vanos) sense necessitat d’apuntalar i a més suporta càrregues d’ús suficientment 

altes com per poder ser emprat en aplicacions convencionals: en edificis d’ús administratiu i 

residencial, en algunes zones comercials i en zones de trànsit de vehicles lleugers. 
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12 INCIDÈNCIA AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT 

12.1 Consum de materials i energia 

A l’hora de dur a terme aquest projecte s’ha tingut en compte una sèrie de consideracions 

relatives a la sostenibilitat dels forjats mixts de xapa col·laborant plantejats i a la incidència 

que tenen en el medi ambient. En el present annex es valora la repercussió que suposa la 

llosa mixta dissenyada en aquest treball. 

Principalment, el fet que la llosa mixta escollida com a òptima (tant per al primer objectiu 

marcat com per al segon) permeti assolir llums tan grans (6,41 m i 4 m respectivament) 

sense necessitat de valer-se d’una estructura secundària (puntals i bigues auxiliars) que 

hagi de servir de suport de les xapes perfilades durant la construcció dels forjats, representa 

un notable disminució tant dels materials i elements emprats durant la realització de les 

obres que inclouen aquest forjat, com dels residus produïts. A més, com que no existeix 

l’estructura secundària, també s’aconsegueix prescindir de la maquinària i de les eines 

emprades habitualment per aixecar-la i consolidar-la, reduint així l’energia consumida per 

aquests utillatges. 

És necessari comentar que, donat que resultaria molt extens arribar a valorar 

quantitativament l’estalvi obtingut (tant de materials com d’energia) gràcies a les lloses 

mixtes dissenyades, aquest aspecte no es veu tractat en el projecte. 

Per altra banda, com es pot comprovar al capítol 10, on es fa una comparativa de les 

prestacions donades pels perfils plantejats en aquest projecte i les donades per altres tipus 

de forjats comercialitzats en el sector de la construcció, algunes de les lloses mixtes 

dissenyades (concretament les que es basen en el perfil trapezoïdal nervat, en el trapezoïdal 

ondulat, en el perfil el·líptic simple i en l’el·líptic nervat), representen un estalvi de material 

respecte les altres tipologies de forjat contemplades.  

12.2 Residus relacionats amb la llosa mixta 

Com ja s’ha dit anteriorment, els dos materials bàsics que constitueixen el forjat col·laborant 

són l’acer i el formigó. És interessant, doncs, conèixer quin ús se’n fa d’ells. 
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A diferència del que succeïa anys enrere, quan s’obtenia en els alts forns, un alt percentatge 

de l’acer que s’utilitza actualment prové de la reutilització de ferralla, i quelcom semblant 

passa amb el formigó, ja que bona part d’aquest s’aconsegueix a partir d’àrids reciclats. Això 

possibilita que certa quantitat dels residus que es produeixen en l’elaboració de les lloses 

mixtes siguin recuperats i introduïts novament en el procés de producció com a matèries 

primeres. 

Les xapes perfilades són elements prefabricats, és a dir, no es construeixen en la mateixa 

obra on es desenvolupa l’estructura de la qual en formen part sinó que són obtingudes 

prèviament mitjançant processos de conformat plenament industrialitzats caracteritzats per 

tenir un alt rendiment i en els quals es pot exercir un control absolut dels paràmetres que 

afecten a la producció. Com a conseqüència, resulta fàcil assolir una òptima gestió dels 

materials emprats i dels residus generats. 

L’elaboració de la resta del forjat col·laborant (aplicació del formigó i inclusió de les 

armadures d’acer) sí es fa en l’obra on es realitza l’estructura i això implica que, sovint, 

l’aprofitament dels materials i la recuperació i el reciclatge de part dels residus no sigui tan 

adequat com es desitjaria. No obstant, el volum d’aquests últims és menor que els generats 

en obres amb forjats in situ. La producció dels forjats mixtos de xapa col·laborant dissenyats 

en aquest projecte té com a  conseqüència la generació dels següents residus (que han de 

ser convenientment tractats): 

• Acer. Perquè pugui ser reciclat després de dur a terme la seva funció, ha de ser 

separat del formigó. És necessari que el seu consum i el seu transport sigui el 

mínim possible ja que aquests dos paràmetres tenen una important incidència 

tant en el cost d’execució del forjat com en la seva incidència mediambiental. 

• Formigó. Com que aquest material compòsit implica un important consum 

d’àrids, ciment i aigua, resulta convenient reutilitzar allò que es pugui. Les 

restes aprofitables del formigó es poden classificar en tres categories: 

o Runa neta: té un alt contingut d’elements petris i baix de material 

impropis. Molt apte per a ser reciclat. 

o Runa normal: té un contingut més equilibrat de materials petris i 

impropis. No és tan apte per al reciclatge. 



Elecció del disseny òptim de llosa mixta i validació de la connexió entre xapa d’acer i formigó. Pàg. 99 

 

o Runa bruta: té un elevat contingut de materials impropis, el qual fa que 

pugui ser reciclada en menor percentatge. 

12.3 Impacte ambiental 

Com s’ha pogut constatar al llarg de tot el projecte, algunes de les diferents tipologies de 

forjat col·laborant dissenyades en aquest projecte (trapezoïdal nervat i ondulat i el·líptic 

simple i nervat) suposen un millor aprofitament dels materials i donen com a resultat 

elements estructurals més eficients i amb un menor consum de matèries primeres i d’energia 

durant la seva construcció; per tant, porten associat un impacte ambiental menys acusat. 

Generalment, els forjats col·laborants convencionals ja tenen una baixa incidència en el 

medi ambient. Les lloses mixtes dissenyades en aquest treball, que representen una millora 

ostensible respecte la resta d’elements estructurals mixtos, són més sostenibles i rebaixen 

encara més l’efecte que provoquen en el medi. Pel que fa a la retirada d’aquests elements 

un cop s’arriba al final de la seva vida útil, el procediment a seguir és: separar els materials 

que el formen (xapa d’acer, formigó i armadures) i reciclar-los tant com sigui possible i, 

finalment, abocar de manera controlada aquelles deixalles que no puguin ser reutilitzades. 
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13 PRESSUPOST 

13.1 Contingut del pressupost 

La valoració econòmica de l’elaboració d’aquest projecte es desglossa en una sèrie de 

partides, considerant els següents costos: 

• Costos de recerca i documentació: fan referència a l’anàlisi i la recopilació 

d’informació susceptible de ser tinguda en compte a l’hora de dur a terme el 

projecte (coneixement actual del tema, estudis previs, normativa, etc.). 

• Costos de desenvolupament: inclouen els aspectes relacionats amb les etapes 

que constitueixen el nucli del projecte: plantejament i disseny de les diferents 

formes de llosa mixta, elaboració i execució de l’eina de càlcul necessària per 

avaluar el comportament i les prestacions de les propostes contemplades, i 

comprovació i anàlisi dels resultats obtinguts. 

• Costos d’amortització: es distingeix entre l’amortització dels elements físics 

emprats durant la realització del treball (ordinadors, impressores, 

fotocopiadores,  línia d’accés a Internet, etc.) i l’amortització de les aplicacions i 

els programes informàtics utilitzats, principalment: Microsoft Office (càlcul i 

redacció), Autodesk Inventor (disseny), Autodesk AutoCAD (disseny) i CYPE 

Ingenieros (càlcul estructural). 

• Costos de redacció: tenen en compte la redacció de la totalitat del present 

estudi. 
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13.2 Pressupost del projecte 

Descripció Cost unitari Quantitat Cost total 

1. Recerca i documentació 

Recopilació i anàlisi d’informació 15 €/hora 65 hores 975,00 € 

2. Desenvolupament del projecte 

Disseny de les propostes de forjat 40 €/hora 115 hores 4.600,00 € 

Elaboració i execució de l’eina de càlcul 40 €/hora 18 hores 7.200,00 € 

3. Amortització 

Amortització dels equips informàtics 1,50 € 445 hores 667,50 € 

Amortització dels programes informàtics 2,10 € 445 hores 934,50 € 

4. Redacció 

Redacció de l’estudi 15 €/hora 85 hores 1.275,00 € 

 Subtotal 15.652,00 € 

 18% IVA 2.504,32 € 

 TOTAL 18.156,32 € 

La valoració econòmica de l’elaboració del projecte Validació d’un nou sistema de connexió 

entre xapa d’acer i formigó en les lloses mixtes i elecció d’un disseny òptim de llosa mixta 

ascendeix a DIVUIT MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS 

(18.156,32 €), IVA inclòs.  
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CONCLUSIONS 

Un cop finalitzat el projecte, s’observa que s’han aconseguit satisfer els dos objectius 

inicialment plantejats: primer, s’ha obtingut un forjat (que incorpora el sistema de connexió 

entre l’acer i el formigó descrit a la sol·licitud de patent P200801846) que permet arribar a 

una llum de 6,41 metres en una llosa d’un únic tram sense necessitat d’apuntalar i segon, 

s’ha verificat que aquest mecanisme de connexió permet produir forjats mixtos, que tenint 

una geometria diferent dels que es troben actualment al mercat, poden competir amb ells i, 

fins i tot, alguns en milloren les prestacions. 

Primer objectiu 

Dels sis perfils dissenyats per a complir el primer objectiu (màxima llum en un vano sense 

haver d’apuntalar la xapa perfilada durant la fase de construcció del forjat), queda demostrat 

que els millors són: el trapezoïdal ondulat (permet arribar a 4,83 metres suportant una 

càrrega d’ús de 5,39 kN/m2), el trapezoïdal nervat (assoleix 6,41 metres amb una càrrega de 

7,80 kN/m2), l’el·líptic simple (5,31 metres suportant 5 kN/m2) i l’el·líptic nervat (5,76 metres 

amb 6,41 kN/m2). D’aquests quatre, el més eficient és el trapezoïdal nervat perquè, a més 

de ser el que permet majors distàncies entre els recolzaments del forjat, és el que menys 

pesa (373,65 kg/m2) i, donat que porta associat un cost d’execució intermedi en relació a la 

resta de forjats dissenyats, ofereix el màxim quocient entre la llum del vano i el cost de la 

llosa, esdevenint així, el forjat que millor s’aprofita.  

Queda demostrat també que, per a aquest primer objectiu, el perfil trapezoïdal simple i el 

doble no ofereixen uns resultats satisfactoris (cap dels dos permet arribar a llums superiors 

als 3,5 metres) i, per tant, no són vàlids per a constituir forjats de grans llums. 

Les prestacions que dóna cada disseny s’expliquen a partir de la geometria i de les 

propietats de les xapes perfilades ja que són aquests aspectes els que condicionen el 

comportament del perfil metàl·lic durant la fase de construcció del forjat. Quant més alts 

siguin l’altura de la secció de la xapa i el valor del seu moment d’inèrcia a flexió positiva, 

major serà la resistència d’aquest element davant els esforços provocats pels moments 

flectors. És per això que el perfil nervat dissenyat és ideal per a forjats de grans llums on 

tenir un gran cantell de llosa (superior als 450 mm) no representi un inconvenient, ja que 

respon molt bé als esforços de flexió positiva. 
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Un cop feta la comparació amb altres tipologies de forjats, s’observa que, malgrat els bons 

resultats obtinguts i la millora que representen respecte altres forjats col·laborants existents 

al mercat, les prestacions que donen les lloses dissenyades es troben encara molt lluny de 

les que donen els forjats de plaques alveolars, els quals amb el mateix valor de cantell 

aconsegueixen assolir llums de 14 i 15 metres i, a més, el seu cost d’execució és 

significativament menor. 

Cal dir però, que tot i que les plaques alveolars són més competitives que els forjats 

dissenyats en aquest projecte, presenten el desavantatge que, un cop fabricades, no s’hi 

poden fer modificacions i són més difícils de manipular. 

Segon objectiu 

En relació al segon objectiu plantejat per a aquest projecte (obtenir lloses mixtes que millorin 

les existents actualment), s’ha constatat que els sis nous dissenys plantejats per assolir 

aquesta finalitat ofereixen uns resultats que els permetrien competir amb forjats més 

convencionals. D’aquests sis dissenys, els que millors prestacions tenen són: el trapezoïdal 

nervat, el trapezoïdal ondulat, l’el·líptic simple i, sobretot, l’el·líptic nervat. 

Analitzant detalladament els resultats obtinguts per a cada disseny, s’observa el següent: 

• El forjat trapezoïdal simple suporta uns valor de càrrega intermedis en fase de 

servei però, degut a la seva baixa resistència en la fase constructiva, necessita 

apuntalament per a llums de vano superior als 2,4 metres (en forjats d’un tram) 

i als 2 metres (en forjats de dos i tres trams). Així, no representa cap millora 

respecte els forjats convencionals amb els quals se’l compara. 

• El forjat trapezoïdal doble permet arribar, sense apuntalar, a llums de fins a 2,8 

metres (per a lloses d’un i tres trams) i 2,6 metres (per a dos trams). No 

obstant, les càrregues suportades en fase de servei són baixes quan el forjat té 

múltiples vanos, per tant, tampoc resulta un producte suficientment competitiu. 

• El forjat trapezoïdal ondulat funciona bé per a un sol vano ja que la llum 

màxima sense apuntalar és 3,8 metres i la càrrega suportada és superior als 4 
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kN/m2 però no ofereix bones prestacions per a dos i tres vanos (la llum màxima 

es redueix a 2 metres). 

• El forjat trapezoïdal nervat pot suportar accions de valor superior a les 

admissibles pel trapezoïdal ondulat però té un pitjor comportament durant la 

fase constructiva i, en conseqüència, les llums màximes sense apuntalament 

són inferiors (2,6 metres per a un vano i 2 metres per més d’un vano). 

• Amb el forjat el·líptic simple es poden assolir llums de 3,2 i 2,6 metres per a un 

i dos vanos, suportant càrregues superiors als 7 kN/m2, i llums de 2,8 metres 

per a tres vanos (aguantant una més de 4 kN/m2). 

• Finalment, el forjat el·líptic nervat permet arribar fins a llums de 4 metres per a 

un i dos trams, sense necessitat d’apuntalar la xapa, admeten càrregues de 7 

kN/m2 (per a un vano) i gairebé 5 kN/m2 (per a dos vanos). Si la llosa és de tres 

trams la llum màxima és de 4,4 metres però la càrrega admissible baixa a 2,6 

kN/m2. 

El cost d’execució per metre quadrat dels sis forjats dissenyats es troba comprès en un 

interval molt reduït (el mínim és gairebé 78 €/m2 i el màxim, 82 €/m2) motiu pel qual aquest 

no és un aspecte decisiu a l’hora d’identificar i escollir el millor forjat.  

Fent cas únicament dels resultats obtinguts, es posa de manifest que el forjat el·líptic nervat 

és el més adequat perquè dóna les màximes llums suportant valors de càrrega d’ús prou 

elevats com per poder ser utilitzat en un ampli ventall d’aplicacions: edificis d’ús 

administratiu i residencial, en algunes zones comercials i en zones de trànsit de vehicles 

lleugers. A més, el forjat el·líptic nervat permet prescindir de bona part de l’estructura 

secundària que es necessita actualment durant la fase d’execució d’una obra per a suportar 

els esforços generats en aquesta etapa, la qual cosa suposa un important estalvi econòmic 

a l’hora de dur a terme qualsevol tipus de construcció. 

Finalment, una vegada es comparen els resultats anteriorment citats amb les prestacions 

proporcionades pels forjats mixtos que hi ha al mercat, es confirma que el mecanisme de 

connexió entre la xapa d’acer i el formigó d’una llosa que es descriu a la sol·licitud de patent 

P200801846, fa possible produir noves formes i tipologies de forjats col·laborants capaços 

de competir, i en alguns casos millorar, les lloses mixtes que es comercialitzen actualment.  
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Aspectes del projecte a complementar 

Aquest projecte deixa oberts alguns aspectes en els que es pot aprofundir en el futur, el més 

important dels quals és dissenyar amb detall el mecanisme d’unió dels perfils per poder 

aconseguir l’encadenament entre ells. 

Per altra banda, mitjançant els estudis i assajos pertinents, cal determinar i definir amb 

exactitud al llarg de quina amplada s’han de realitzar les emboticions perforades en la xapa 

d’acer, de tal manera que s’asseguri una adequada resistència a esforç rasant longitudinal 

un bon funcionament de la llosa mixta. Aquest aspecte forma part d’una línia d’investigació 

que està en desenvolupament. 
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