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Estructura Existente. Pórticos 1:75

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN Y SOLERA

CÁLCULO DE LA DEFORMADA

La estructura existente singular de la nave industrial se constituye de pórticos metálicos ca-

paces de salvar luces de hasta 20m. 

Cada uno de éstos pórtico está constituido por tres vigas Pratt separadas cada 10m y arri-

ostradas por cinco vigas triangulares. Éstas últimas vigas van separadas entre sí cada 5m.

De esta forma obtenemos un mallado de pilares de 20x20 metros, dejando así una planta baja 

muy liberada y amplia.

Según las cargas axiles que llegan a los pilares, se han considerado unas zapatas aisladas de 

1m x 1m, con 60cm de profundidad. 

Según el uso anterior de la nave, se establece una solera de hormigón de 20cm de ancho, con 

un mallazo superior para evitar que trabaje a flexión, debido a la maquinaria pesada que había 

anteriormente.

En el momento del cálculo, sólo se ha calculado la deformada, ya que al ser una estructura 

existente de hace varios años de antigüedad, la Normativa de esa época era menos restrictiva 

que la actual, dando lugar a unos resultados no aptos a la nueva Normativa. 

Por lo tanto, se han hecho cálculos para confirmar que la estructura existente funciona de 
forma óptima y permite la utilización de este espacio. 
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13. Estructura

El projecte de la passarel·la peatonal contempla una longitud total d’uns 230 metres i un desnivell 

màxim d’aproximadament 12 metre. 

El plantejament estructural fonamental parteix de la idea de construir la totalitat de la passarel·la 

amb elements estructurals metàl·lics reciclats de la estructura de la coberta de la nau adjacent. 

Per a dur a terme aquest objectiu, es divideix la longitud total en trams de 15 metres els quals 

es resolen mitjançant les encavallades secundaries triangulars que originalment servien per a la 

conformació de la coberta de la nau industrial de “dents de serra”. 

Degut a que el punt de recolzament al terra d’aquest element estructural és una articulació, els 

triangles estan disposats a portell en tot el recorregut de la passarel·la per a poder garantir la seva 

estabilitat horitzontal.

La passarel·la compte amb dos grans voladius de 10 metres de longitud disposats de manera 

simètrica en tota la longitud del pont com a miradors. Aquest voladius estan resolts utilitzant 

el mateix element triangular metàl·lic utilitzat per als recolzaments explicats anteriorment, i 

utilitzant uns tensors metàl·lics pel costat oposat que contraresten la gran deformada generada. 

En les dues zones del pont on es troben aquest voladius, el pont compta amb 4 recolzaments 

d’estructura metàl·lica nova dintre dels quals es desenvolupa un nucli de circulació vertical.

Degut a la gran longitud del pont, l’estabilitat global de la estructura s’assoleix plantejant la 

estructura com a dues estructures independent pràcticament simètriques, separades per un 

tercer nucli de circulació vertical central que en aquest cas està plantejat mitjançant murs de 

formigó armat. 

Ambdues estructures independents es recolzen al terreny en el seu extrem d’arrancada i al nucli 

de murs de formigó armat en el seu extrem d’arribada, garantint d’aquesta manera l’estabilitat 

lateral global del conjunt. 

Fonamentació 

S’ha considerat una fonamentació superficial, considerant un terreny granular amb baixa o nul·la 

cohesió de graves sorrenques i considerant una tensió admissible sobre el terreny afectada per un 

factor de seguretat de 3 a 1.5 kg/cm2.

Per als pilars triangulars, les compressions transmeses al terreny arriben als 520 KN, pel que es 

planteja una sabata quadrada, de 200cm de llarg i 80 de cantell. 

Per al nucli de les escales s’assoleixen esforços de compressió de 260 KN per pilar. Es plantegen 

sabates aïllades quadrades per a cada pilar, de 140 cm de llarg i 60 de cantell.

 Aprofitament de les encavallades tipus Pratt:

En aquest cas, l’esquema de treball de l’encavallada en el seu estat original com a viga principal 

de coberta es molt similar a l’esquema de treball en la seva configuració final. Com es pot 

observar a les figures, i com és típic d’una viga tipus Pratt, el diagrama d’esforços de l’encavallada 

en ambdues configuracions, mostren un cordó inferior traccionat, un cordó superior comprimit, 

les diagonals traccionades i els montants verticals comprimits.

Per altre banda, si bé és cert que les sobrecàrregues de la coberta per metro quadrat (1KN/m2) 

són notablement inferiors a les sobrecàrregues per metro quadrat de la passarel·la (5KN/m2); 

l’àmbit de carrega de la passarel·la (1.50m) és bastant menor a l’àmbit de càrrega de la coberta 

(10m) i a més, degut a la geometría plantejada, les encavallades de la passarel·la tenen dos 

quadrants menors que les encavallades de la coberta, reduint la seva llum total de 20 a 15 metres. 

Això fa que els esforços de treball de les dues configuracions siguin suficientment semblant com 

per a entendre que l’element estructural és capaç de treballar sota aquesta nova configuració 

reforçant solament el cordó superior.

En un primer model de càlcul, previ al plantejament de reforç dels perfils, s’ha evaluat com 

treballent els perfils sense reforçar la nova configuració estructural. Els resultats estan expressats 

mitjançant el coeficient demanda/capacitat que relaciona la càrrega a resistir pel perfil entre la 

càrrega màxima que aquest és capaç de resistir:

Cordó inferior de l’encavallada Pratt : 1.10

Aprofitament de les encavallades triangulars com a pilars:

A diferència del cas anterior i com es pot apreciar en els diagrames, en aquest cas, els esforços 

de treball de la configuració original són notablement diferents als esforços de treball de la nova 

configuració. 

Originalment, es tracta d’un element biarticulat , sotmès a flexió amb un cordó inferior i diagonals 

traccionades i un cordó superior i muntants comprimits. Mentres que al passar a treballar com a 

pilar, es transforma en un element sotmès a flexo compressió en el qual els dos cordons passen 

a estar comprimits mentres que els muntants, passen a treballar únicament com a elements 

d’arriostrament. 

Aquest diferència de treball, unida al fet que els esforços axils de compressió augmenten 

notablement sota les noves càrregues de treball, impiquen la necessitat de reforçar ambdos 

cordons per a que puguin treballar sota esforços axils sense risc de panteig. El reforç plentejat 

consisteix a tancar amb dues xapes metàl·liques lateralment la secció composta per dues U, 

de manera d’augmentar notablement l’àrea de la secció com la inèrcia de l’eix dèbil de la peça, 

garantint l’estabilitat en front al panteig. 

En un primer model de càlcul, previ al plantejament de reforç dels perfils, s’ha evaluat com 

treballent els perfils sense reforçar la nova configuració estructural. Els resultats estan expressats 

mitjançant el coeficient demanda/capacitat que relaciona la càrrega a resistir pel perfil entre la 

càrrega màxima que aquest és capaç de resistir:

Cordons de l’encavallada triangular al treballar com a pilar: 2.13

Aprofitament de les encavallades triangulars com a voladiu:

En aquest cas, el problema estructural es redueix al fet de que al passar d’un esquema biarticulat 

a un esquema en voladiu, els esforços dels cordons principals s’inverteixen: El superior passa a 

estar traccionat i l’inferior comprimit (veure imatge).

La secció comprimida per a la configuració en voladiu, no està preparada per a aquest esforços, 

raó per la qual, es planteja un reforç similar al cas anterior.

En un primer model de càlcul, previ al plantejament de reforç dels perfils, s’ha evaluat com 

treballent els perfils sense reforçar la nova configuració estructural. Els resultats estan expressats 

mitjançant el coeficient demanda/capacitat que relaciona la càrrega a resistir pel perfil entre la 

càrrega màxima que aquest és capaç de resistir:

Cordó inferior del mirador en voladiu: 1.20

Cordó traccionat del mirador: 1.10

Estat actual Proposta

Aprofitament de l’encavallada tipus Pratt

Aprofitament de les encavallades triangulars com a pilars

Aprofitament de les encavallades triangulars com a voladiu

Unió encavallada com a pilar 

menys 10 metres
Unió encavallada com a pilar Unió Pratt Unió Tensor
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