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Estructura - Forjats

dESENVOLUPAMENT ESTRUCTURAL

COBERTA SALES, TALLERS, RESTAURANT, ÀREA GESTIÓ, CAmERINOS

FORJAT COL.LABORANT SOBRE JÀSSERES dE PERFiLERiA METÀL.LiCA

Com a solució general de la coberta de la planta baixa, on el forjat esdevé coberta, s’ha decidit col.locar forjat col.laborant, de 12cm de cantell amb 

armat de negatiu 5 rodons de 10cm, per un entrebigat màxim de 3.30m i una sobrecàrrega d’ús de 1KN/m2 i recolzat sobre jàsseres de perfi-

leria metàl.lica. El càlcul pel disseny de la coberta contempla el següent estat de càrregues:

Estat de càrregues         Entrebigat = 3.30m ELU =1.35Qcp+1.5Qsu+1.5Qneu

Accions permanents:  Coberta    0,60 KN/m2 Qcp= 9,37KN/ml  ELS =1.0xQcp+1.0Qsu+1.0Qneu

     Pes propi   1.94 KN/m2     ELU+VENT =1.35Qcp+1.5Qsu+1.5Qneu+1.5Qv

     Cel ras   0.20 KN/m2

     instal.lacións penjades 0,10 KN/m2

Sobrecàrregues:   d’ús    1,00 KN/m2 Qsu= 3,30KN/ml  

     de neu   0,40 KN/m2 Qneu= 1,32KN/ml

     TOTAL   4,24 KN/m2

Entrades les càrregues a el programa de càlcul WiNEVA, s’ha extret el següent dimensionat. El forjat es sustenta amb una biga continua tipus BOYd 

col.locada a màxima inèrcia. La biga està conformada pels perfils HEA 280 i HEB 280, i redueix el seu cantell adaptat-se als moments que suporta. 

La biga continua es recolza sobre l’articulació al pilar HEB-160 que conforma la façana, i també sobre l’articulació del pilar oposat HEB-220, situat 

entre la sala i en passadís.

COBERTA SALA POLIVALENT

FORJAT COL.LABORANT SOBRE JÀSSERES dE PERFiLERiA METÀL.LiCA RECOLZANT-SE SOBRE dUES ENCAVALLAdES METÀL.LiQUES

La solució de la coberta de la sala polivalent s’ha decidit col.locar dos forjats col.laborants, de 12cm de cantell amb armat de negatiu 5 rodons de 

10cm, per un entrebigat de 3.30m i una sobrecàrrega d’ús de 1KN/m2, recolzant-se sobre jàsseres de perfileria metàl.lica. El càlcul pel disseny 

de la coberta, contempla el següent estat de càrregues:

Estat de càrregues         Entrebigat = 3.30m ELU =1.35xQcp+1.5Qxsu+1.5Qxneu

Accions permanents:  Coberta    0,60 KN/m2 Qcp= 9,37KN/ml  ELS =1.0xQcp+1.0xQsu+1.0xQneu

     Pes propi   1.94 KN/m2

     Cel ras   0.20 KN/m2

     instal.lacións penjades 0,10 KN/m2     

Sobrecàrregues:   d’ús    1,00 KN/m2 Qsu= 3,30KN/ml  

     de neu   0,40 KN/m2 Qneu= 1,32KN/ml 

     TOTAL   4,24 KN/m2

   

La gran llum de la sala polivalent es resol amb l’extensió del sistema que resol la coberta dels tallers, ampliant, no obstant, les llums que contemplen 

els pòrtics transversals. El forjat col.laborant es recolza sobre els pòrtics transversals de la sala polivalent (PT), que de la mateixa manera que en els 

tallers, són bigues tipus BOYd, conformades a partir de diferents perfils que s’adapten la llargada de la llum que contemplen. Aquestes bigues es 

recolzen sobre els diferents pòrtics longitudinals de la sala polivalent (PL). 

El pòrtic PL1 són els pilars que conformen la façana, el pòrtic PL2 és l’encavallada metàl.lica que travessa longitudinalment la sala, i el pòrtic PL3 és 

un mur de formigó armat. 

L’encavallada PL2, sustenta els dos forjats, recolzant-se cada un d’ells a les diferents cotes de les dues bigues longitudinals que la conformen i creant 

en aquest canvi de cota, una entrada de llum per la sala polivalent. El pòrtic PL2 salva una llum de 25m i es recolza en els dos extrems, mitjançant  

nusos articulat, sent un d’ells de tipus patí, per permetre petits desplaçaments horitzontals.
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