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13 Estructura.  

Forjats intermitjos

Forjat sostre tècnic 1/250

Forjat sostre planta primera 1/250 Forjat sostre planta baixa 1/250

Els forjats de les plantes primera i segona del nou edifici estan suspesos sobre la sala polivalent.
L’extrem exterior dels forjats està recolzat sobre el gran pilar metàl·lic i l’extrem interior penjat de la biga vierendeel amb cables helicoïdals d’acer.
Els cables que s’utilitzen són de la marca PFEIFER, i en trobarem els diàmetres segons prontuari a partir de les tensions calculades al descens de càrregues.

Per trobar els cables que subjectaran 
la subestructura del pis tècnic, del qual 
penja la planta primera de balcons de 
la sala polivalent, s’ha de calcular el 
pes total que suportaràn, és a dir, la 
suma entre les tensions de les plantes 
primera i segona.
Els cables es reparteixen per tota la 
planta com un bosc de pilars. Els 
tirants aniras subjectes als punts on es 
troben amb els muntants de la viga o 
bé es soldaran als pilars principals en 
els seus extrems. Quan no pugui ser 
així, s’hi hauràn de soldar unes pletines 
rigiditzadores.

Segons el descens, s’ha calculat:
P2 : el cable més desfavorable  haurà de suportar 410,7 kN
P1 : el cable més desfavorable haurà de suportar 171,2 kN
Per tant :
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ZR,d d.xorppa/.ac.xorppa/.ac00881 NID s
kN mm2

PG 5 59 36 39 0,3 1 x 19 8,1
PG 10 93 56 60 0,5 1 x 19 10,1
PG 15 134 81 87 0,7 1 x 19 12,2
PG 20 181 109 117 0,9 1 x 37 14,1
PG 25 260 158 168 1,3 1 x 37 17,0
PG 40 367 222 237 1,9 1 x 37 20,1
PG 55 537 326 347 2,7 1 x 37 24,4
PG 75 722 438 467 3,7 1 x 37 28,3
PG 90 884 536 572 4,5 1 x 61 31,3
PG 125 1189 721 769 6,1 1 x 61 36,3

Tamaño Carga de rotura caract. Carga admisible Sección transversal metálica Peso Construcción Diámetro nominal del cable
size charact. breaking load limit tension metallic cross section weight construction nomin. strand dia.

ZB,k DIN 18800* ZR,d DIN 18800 ca./approx. ca./approx. ds
kN kN mm2 mmm/gk
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Execució del mur pantalla perimetral per a posterior excavació del soterrani Execució de les sabates aillades de fonamentació. Formigonat de la solera, deixant espereres per a l’execució dels pilars de formigó armat.

Execució de les bigues de formigó armat de suport del forjat de planta baixa. Execució 
dels murs de formigó armat de l’ascensor i escala.

Execució de la llosa massissa corresponent al forjat de planta baixa, preveient la 
col.locació de les pletines d’ancoratge dels pilars metal·lics.

Muntatge de les torres mitjantçant perfils d’acer laminat. 

Muntatge de les bigues metàl·liques VIERENDEEL amb perfils d’acer laminat. Suspensió, amb cables d’acer, de l’entremat metàl·lic a partir de perfils d’acer laminat 
conformant el sostre de la sala polivalent. 

Suspensió, amb cables d’acer, de perfilera en C per la subjecció dels panells de fusta 
KLH de la planta segona.

Suspensió, amb cables d’acer, de perfilera en C per la subjecció dels panells de fusta 
KLH de la planta primera.

Col·locació dels panells de fusta KLH. Execució dels forjats de cassetons ceràmics, recolzats directament a l’estructura 
metàl·lica. 


