
Esquèma del pòrtic estructural A i B

El pòrtic consta de dos vigues Fink recolzades pels extrems i unides per un pilar tubolar el qual es troba encastat.

Esquèma del pòrtic estructural C

El pòrtic consta de d’una viga Fink i un perfil tubular rectangu-
lar, recolzats pels extrems i unides per un pilar tubolar el qual 
es troba encastat.

Esquema constructiu dels nous forjats 
construïts dins dels volums ja existents o en 
espais exteriors, però que estan units en els 
murs de pedra calcaria.

La solució consisteix en perforar el mur pun-
tualment (seguint els eixos de pilars)
i generar dins la perforació un dau de for-
migo armat el qual rebrà l’armadura portant 
de la llosa.

Mur existent de Pedra calcària

Dau de formigó armat

Llosa massissa de formigó
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Naturalesa de les accions CTE-DB-SE-AE

VENT

Qe = Qb · Ce · Cp

Qb: La pressió dinàmica del vent. De manera simplificada, com a calor en qualsevol punt del territori espanyol, pot adoptar-se 
0,5 KN/m2.
Ce: Coeficient d’exposició variable en l’alçada del punt considerat, en funció de l’entorn  on es troba ubicada la construcció. Es 
determina en funció de la taula 3.3.3.

Cp: Coeficient eòlic o de presió, depenent de la forma i orientació de la superfície respecte al vent. el seu valor en negatiu indica 
succió.

Coberta inclinació de 5º
Qe = 0,5 KN/m2 · 2 · -0,6: -0,6 KN/m2. Considerant l’amplada entre-bigat (3,7m) :  - 2,22 KN/m  SUCCIÓ

Coberta inclinació de 30º
Qe = 0,5 KN/m2 · 2 · -0,2: -0,2 KN/m2. Considerant l’amplada entre-bigat (3,7m) :  - 0,7 KN/m  SUCCIÓ

Qe = 0,5 KN/m2 · 2 · +0,4:  0,4 KN/m2. Considerant l’amplada entre-bigat (3,7m) :    1,4 KN/m  PRESSIÓ

Tenint en compte que la distancia entre portics es 3,7 m, cada biga rebrà un esforç uniformement repartit de 1,48 kN/m

SOBRECÀRREGA ÚS

ENCONTRE TIPUS NOU FORJAT AMB MUR EXISTENTS

NEU

Qn = µ · Sk 
µ: Coeficient de forma. Es pren el angle de la coberta amb la inclinació més baixa. Per coberte de 0 a 30º, coef. 1
Sk: Valor característic de la càrrega de neu sobre terreny horitzontal en funció de zona climàtica. 
En el nostre cas Zona 2 altitud 900m : 1,2 KN/m2

Qn = 1 · 1,2 KN/m2 : 1,2 KN/m2.  entre-bigat (3,7m) : 4,44 KN/m 

CÀRREGUES PERMANENTS

Qp = Qv · d (entre-bigat )
Qv: Pes coberta vidre densitat vidre escollit: vidre 0,8 mm + 0,4+0,4mm : 20 mm 
Densitat vidre: 2500 Kg/m3. 
Qv: : 2500 · 0,02 m = 50 kg/m2.  
Qp = 50 kg/m2 · 3,7m :  1.85 KN/m 

Pòrtic A
Perfil superior: Perfil tubular 35x15x2 cm

Montants: perfil tubular circular ø: 8 cm x 1cm
tirants: barres tirants ø: 5 cm

Pòrtic B
Perfil superior: Perfil tubular 30x15x2 cm

Montants: perfil tubular ø: 6 cm x 1cm
tirants: barres tirants ø: 4 cm

Pòrtic C
Perfil superior: Perfil tubular 30x15x2 cm
Montants: perfil tubular circular ø: 6 cm x 1cm
tirants: barres tirants ø: 4 cm

Tracció
Compressió
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Compressió
Esforç variable
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