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Resum
L’objectiu del projecte és analitzar i descriure la proposta de futura normativa realitzada pel
Comitè Europeu per a la Normalització (CEN d’aquí en endavant) comparant-la amb l’actual
normativa que contempla l’Eurocodi 4 per al càlcul dels connectors en les lloses mixtes.
Per a assolir aquest objectiu, és necessari recórrer una sèrie d’etapes, les quals constitueixen
el nucli del projecte.
Per començar s’exposen les característiques, el comportament i els components de les lloses
mixtes i es defineixen els condicionants existents a l’hora de dissenyar-les. Posteriorment
s’explica la normativa actual per al càlcul dels connectors i seguidament la primera revisió
proposada pel CEN juntament amb l’anàlisi dels antecedents que han motivat la redacció
d’aquesta revisió. A continuació s’expliquen els canvis que s’han fet en la segona revisió
respecte la primera.
S’explica la metodologia de càlcul d’una llosa mixta posant èmfasi en el dimensionament dels
connectors i a continuació es realitzen càlculs utilitzant diferents perfils comercials emprant
l’actual normativa i les dues revisions proposades pel CEN, la primera amb data de desembre
de 2016 i la segona amb data de juny de 2017.
De l’anàlisi i descripció de les diferents normatives juntament amb els càlculs realitzats se’n
extrauran unes conclusions comparant els avantatges i inconvenients de cada normativa.
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1. Glossari
Símbol

Descripció

Unitats

α

Factor de correcció per a la formulació de Konrad

-

αct o αcc

Factor per a la resistència a llarg termini del formigó d’acord amb la

-

normativa EN 1992-1-1,
αc1 o αc2 Factor per a la resistència a llarg termini del formigó d’acord amb la

-

normativa de cada país
β

Coeficient relatiu a la geometria del perfil nervat (Nellinger)

-

ϒc

Coeficient parcial de seguretat emprat per al formigó

-

ϒM0

Coeficient parcial de seguretat emprat per a l’acer estructural

-

ϒV

Coeficient parcial de seguretat emprat per a connectors

-

δ

Fletxa produïda en el forjat col·laborant en ELS

ξ

Coeficient d’esmorteïment

-

ψ2

Coeficient de simultaneïtat per a la sobrecàrrega d’ús.

-

Aa

Àrea de la secció del perfil de biga

mm2

a0

Acceleració màxima inicial per al càlcul de vibracions

m/s2

b

Amplada de la secció homogènia de la llosa

mm

b0

Amplada mitjana de la vall en cas de perfils trapezoïdals i amplada

mm

mm

mínima de la vall en perfils re-entrants
bbot

Amplada inferior de la vall

beff

Amplada eficaç de la llosa de formigó

mm
m
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bmax

Valor màxim entre bbot i btop

mm

btop

Amplada superior de la vall

mm

br

Amplada superior del nervi

mm

bs

Separació entre el punt mig de dos nervis contigus

mm

C1 i C2

Paràmetres estadístics emprats en la formulació de Nellinger

d

Diàmetre del fust del connector

Ea

Mòdul d’elasticitat de l’acer

kN/mm2

Ecm

Mòdul d’elasticitat secant del formigó

kN/mm2

e

Gruix del perfil nervat

mm

et

Espaiat transversal entre connectors en un mateix nervi

mm

f1

Freqüència pròpia del primer mode de vibració

Hz

fck

Resistència característica a compressió del formigó

N/mm2

fctm

Valor mig de la resistència a tracció del formigó

N/mm2

fctk0,05

Valor característic (quantil 0,05) de la resistència a tracció del formigó

N/mm2

fctk0,95

Valor característic (quantil 0,95) de la resistència a tracció del formigó

N/mm2

fu

Resistència a tracció d’esgotament del material del connector

N/mm2

fy

Resistència característica de l’acer

N/mm2

g

Acceleració de la gravetat

ga

Pes propi del perfil IPE

mm

m/s2
N/mm
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gl

Pes propi de la llosa de formigó

N/mm2

gq

Sobrecàrrega d’ús

N/mm2

h1

Altura mesurada des del centre de la biga fins a la cara superior de

mm

la llosa de formigó
ha

Altura que el connector sobrepassa per damunt del perfil

mm

hc

Altura de formigó per damunt del perfil

mm

hp

Altura de la greca o dels perfil nervat

mm

hs

Altura emprada en la formulació de Nellinger

mm

hsc

Altura del connector

mm

I

Moment d’inèrcia de la secció homogènia

mm4

Im

Impuls per al càlcul de vibracions

N·s

kl

Factor de reducció emprat en la formulació de Konrad per a perfils

-

en posició paral·lela a la biga
kt

Factor de reducció emprat en la formulació de Konrad per a perfils

-

en posició transversal a la biga
kt,màx

Valor màxim per al factor de reducció kt

-

ku

Coeficient relatiu a la posició del connector

-

L

Llum del forjat

m

M

Massa vibrant

kg

Massa per unitat de longitud del forjat, inclòs el pes propi, càrregues

kg/m

permanents i una part de la sobrecàrrega (valor quasi-permanent).
m

Massa per unitat de superfície del forjat, inclòs el pes propi,
càrregues permanents i una part de la sobrecàrrega (valor quasi-

kg/m2
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permanent).
Ma,pl,Rd

Moment plàstic resistent de la biga d’acer

N·mm

MEd

Moment de càlcul del forjat col·laborant

N·mm

Mpl

Moment plàstic emprat en la formulació de Nellinger

N·mm

Mpl,Rd

Moment plàstic resistent del forjat col·laborant

N·mm

Na

Resistència a tracció o compressió de la secció de la biga d’acer

kN

Nc

Resistència a compressió de la secció de formigó

kN

Nw

Resistència a tracció o compressió de l’ànima de la biga d’acer

kN

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
nr

Nombre de connectors d’espiga per nervi

-

ny

Nombre de ròtules plàstiques en el connectador (Nellinger)

-

PRk

Resistència característica d’un connector

kN

PRd

Resistència de disseny d’un connector

kN

S

Distància d’entrebigat

m

tf

Gruix de l’ala de la biga

mm

tw

Gruix de l’ànima de la biga

mm

W

Mòdul resistent emprat en la formulació de Nellinger

mm3

Wa,pl,Rd

Mòdul resistent plàstic de la biga d’acer

mm3

zc

Posició de l’eix neutre de la llosa mixta

mm
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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 tipus
de forjats, destacant sobretot un menor pes, un menor cost i una ràpida execució.
Recentment el CEN ha publicat una revisió per tal de modificar l’apartat de l’Eurocodi 4 que
fa referència al càlcul de la resistència característica dels connectors tipus Nelson utilitzats
ens els forjats col·laborants. Aquesta revisió en cas de dur-se a terme permetrà l’ús de perfils
nervats de major altura que els que estaven permesos fins ara.
El departament de Resistència de Materials i Estructures en l’Enginyeria (RMEE) destaca pel
seu caràcter innovador en estudis estructurals gràcies a les línies d’investigació existents i
durant molts cursos ha ofert diverses oportunitats a alumnes per a desenvolupar els seus
projectes de fi d’estudis, donant-los suport i procurant no perdre la visió innovadora dels seus
estudis.
Arran d’aquesta nova revisió de la normativa el RMEE planteja la possibilitat d’elaborar un
projecte centrat en la recerca, estudi i comparació de l’actual normativa i la proposta feta pel
CEN per tal de trobar els avantatges, inconvenients i possibilitats que ofereix cada una.
Aquesta oportunitat coincideix amb l’interès de l’autor d’aquest projecte en desenvolupar un
Treball de Fi de Màster (TFM) relacionat amb l’estudi de les estructures i la resistència de
materials, donant com a resultat la present obra.
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3. Introducció
Les lloses mixtes són una alternativa a sistemes més convencionals com la llosa massissa.
El principi en el que es basen és en la unió de dos materials per a potenciar les mancances
d’un amb les virtuts de l’altre. En aquest cas, els materials que es fan servir són l’acer i el
formigó, aprofitant el bon comportament a tracció del primer i el de compressió del segon. A
més, aquesta simbiosi que es crea entre ells comporta una reducció del cost i del pes de
l’estructura.
La solució de realitzar una estructura fent servir una llosa de forjat col·laborant és utilitzada
quan entre els requisits de l’obra s’hi troben la facilitat en el muntatge, la rapidesa i la
lleugeresa.

3.1. Objectius i abast del projecte
La revisió feta sobre l’Eurocodi 4 proposada pel CEN ha estat feta amb els objectius de millorar
la seguretat en les edificacions fetes amb forjats mixts de xapa col·laborant i alhora també
possibilitar l’entrada a la construcció de perfils nervats de gran altura que actualment no es
poden utilitzar augmentant així les possibilitats per a construir amb aquest tipus de forjats.
Arran d’això, es decideix elaborar el present projecte, els seus principals objectius són:
•

Aprofundir en els coneixements sobre els forjats mixts de xapa col·laborant.

•

Comprendre el mètode de càlcul dels forjats mixts de xapa col·laborant.

•

Analitzar els diferents tipus de connectors i comprendre el seu mètode de càlcul.

•

Analitzar l’actual normativa per al càlcul de connectors tipus NELSON.

•

Analitzar i comparar la proposta desenvolupada pel CEN.

•

Analitzar si la proposta realitzada pel CEN permet reduir el cantell i el pes de la llosa
gràcies a poder utilitzar perfils de major altura.

•

Dur a terme càlculs de forjats mixts de xapa col·laborant amb les diferents normatives.

•

Comprovar els càlculs amb un programa de càlcul de forjats mixts de xapa
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col·laborant.
•

Fer un anàlisi de les freqüències pròpies de vibració dels forjats.

•

Analitzar els resultats i extreure’n conclusions.
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4. Llosa Mixta
4.1. Descripció de les lloses mixtes
Una llosa mixta (figura 4.1) consisteix en una xapa nervada d’acer conformada en fred (de
gruixos entre 0,75 i 1,25 mm) recolzada sobre les bigues de l’estructura, sobre la qual es posa
la malla de negatius o de reforç contra retraccions i on s’aboca el formigó fresc durant el
procés constructiu. D’aquesta manera actua com a encofrat durant el procés constructiu –ha
de ser capaç de resistir les càrregues constructives- i com a armadura de tracció una vegada
el formigó s’hagi endurit.

Figura 4.1. Esquema habitual d’una llosa mixta. Font: [8]

El perfil de xapa d’acer pot presentar geometries diverses, tot i que habitualment sol ser nervat
o arquejat. La llosa mixta també es coneix amb els noms de forjat mixt de xapa col·laborant
o, simplement, forjat col·laborant.
La construcció dels forjats col·laborants és senzilla i ràpida ja que consisteix abocar el formigó
fresc sobre la xapa, disposada horitzontalment, fins que s’assoleix l’alçada de cantell
desitjada. Abans d’abocar-hi el formigó 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
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resistència i estabilitat de la llosa davant del foc i a la part superior, un armat de negatius –
mallat– per ajudar amb els esforços de tracció. A més a més, el mallat actua com a reforç
davant la fissuració causada per la retracció i el canvi de temperatura que experimenta el
formigó durant el seu enduriment. En la figura 4.2 es mostra, en detall, una llosa mixta en
construcció.

Figura 4.2. Llosa mixta en construcció.

La llosa mixta es classifica com a forjat unidireccional ja que només flecta de manera
significativa en una única direcció (la flexió transversal és menystenible en relació amb la
principal). Es per aquests motius que, dins dels edificis o construccions, els forjats
col·laborants es col·loquen de tal manera que les separacions entre suports –llums–
coincideixin amb la direcció dels nervis de la xapa d’acer. La unió de la llosa mixta amb la biga
s’aconsegueix mitjançant un conjunt de perns connectors que ajuden a la correcta transmissió
dels esforços tal i com es mostra en la figura 4.3.

Figura 4.3. Detall dels perns connectors.
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4.2. Avantatges

i

inconvenients

respecte

els

forjats

convencionals
La creixent utilització de les lloses mixtes, des de la seva concepció a finals de la dècada
de 1930, com a forjat rau principalment en els avantatges que aporta respecte altres
elements estructurals que també s’utilitzen en la construcció (com ara el forjat metàl·lic o
el de formigó). Els principals avantatges són els següents:
•

Eviten la necessitat de realitzar encofrats i redueixen la necessitat d’utilitzar
apuntalaments durant la fase de construcció facilitat així el moviment entre plantes
i reduint considerablement el temps de preparació.

•

La xapa d’acer serveix com a plataforma de treball estable i segura durant l’etapa
de construcció del forjat, actuant com a encofrat durant l’abocament i l’enduriment
del formigó.

•

El perfil de xapa d’acer permet eliminar de manera parcial o total l’armadura de
tracció de la llosa necessària per a fer front als moments positius.

•

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.

Tot i els important 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.
Aquest fet es deu a que quan la xapa està exposada a les flames, aquesta disminueix la
seva resistència als esforços de tracció i com que el formigó no es capaç de suportar-los
condueix cap al col·lapse de la llosa mixta.
Les solucions habituals a aquest problema són dotar la llosa mixta d’una armadura de
positius o protegir la xapa amb una pintura que li confereixi una millor resistència al foc.

4.3. Aplicacions
Les lloses mixtes o forjats col·laborants estan pensats per suportar càrregues principalment
estàtiques. Tot i així, també són aptes per fer front a aquelles sol·licitacions mòbils
repetitives o aplicades de manera sobtada que no superin es valors indicats a la normativa
vigent sobre accions en l’edificació. S’empren en una gran varietat de construccions com
ara:
•

Edificis industrials, magatzems i garatges.
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•

Habitatges i edificis d’oficines.

•

Edificis en reforma.

•

Poliesportius i centres comercials i d’oci.
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5. Components de les lloses mixtes
5.1. Perfil de xapa d’acer nervada
5.1.1.

Funció i tipus

Tal i com s’ha comentant en l’anterior apartat, el perfil de xapa d’acer forma la base de la llosa
mixta, ja que sobre ella s’hi aboca el formigó fresc esdevenint així un encofrat permanent. Un
cop el formigó s’ha endurit actua com a armadura positiva i transmet els esforços a les bigues,
sobre les quals recolza.
Les tipologies de perfil més emprades són les nervades i les arquejades. Aquestes
configuracions s’obtenen a partir del conformat en fred d’una bobina de xapa d’acer galvanitzat
en calent de gruixos compresos entre els 0,75 mm i 1,25 mm.
La xapa de d’acer nervada realitza dues tasques ben diferenciades. En primer lloc, dins la
fase constructiva, actua com a simple encofrat del formigó fresc. Per tant, ha de suportar els
pes propi del formigó i el total de les càrregues constructives (acumulacions de materials,
operaris, màquines...). En segon lloc, i posteriorment a la presa del formigó, la xapa constitueix
l’armadura de tracció de la llosa, aquest requeriment implica la necessitat d’una molt bona
connexió entra la xapa i el formigó.
La fallida resistent de les lloses mixtes s’acostuma a esdevenir degut al lliscament longitudinal
entre la xapa nervada d’acer i el formigó. La dificultat del disseny de les xapes rau en dissenyar
els sistemes de retenció que aconsegueixin una elevada resistència al lliscament longitudinal
relatiu entre l’acer i el formigó. Els actuals dissenys de xapes acostumen a incloure un patró
d’embotiments o de perforacions que es repeteix al llarg de la xapa. La seva funció és dificultar
el lliscament longitudinal.
Les xapes nervades poden tenir diferents tipus de configuració, sent aquest aspecte definitiu
per a aconseguir una bona capacitat resistent a tensions rasants. Existeixen dues grans
famílies per la forma de la xapa, els perfils de cua de milà o reentrants i els perfils trapezoïdals
amb embotiments o perforacions.
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c)

Figura 5.1. Tipus de perfils. a) Reentrant. b) Trapezoïdal amb embotiments. c) Trapezoïdal punxonat.

També existeixen perfils de gran cantell, encara que no són molt utilitzats i no son contemplats
en l’actual Eurocodi 4.
Els perfils de cua de milà o reentrants abracen el formigó i els perfils trapezoïdals mitjançant
les emboticions o perforacions actuen gràcies a la fricció entre la xapa i el formigó.

5.1.2.

Denominació i característiques

Les xapes es denominen per la seva referència comercial, l’altura de la greca, el seu ample
eficaç i/o el pas entre ones.
•

Altura de la greca (hp). Com en tots els perfils, l’altura o el cantell es un indicatiu de la
inèrcia i capacitat resistent. Les altures més habituals en aquest tipus de xapes
oscil·len entre 45 i 80 mm per les normals i 80 i 225 mm per les de gran cantell.

•

Pas o ample eficaç. Dada a considerar en el projecte, demanda del material, en el
rendiment del muntatge i manipulació a obra. El rang es troba entre 700 i 900 mm.

•

Pas entre greques. Característica funció del disseny. Rangs entre 150 i 300 mm,
aproximadament.

•

Gruix (e). Gruixos més comuns entre 0,70 i 1,25 mm. L’Eurocodi 4 recomana gruixos
mínims de 0,70 mm, a menys que s’utilitzi solament com a encofrat. L’ús de gruixos
més prims no està prohibit, poden utilitzar-se quan es disposi de base teòrica i resultats
experimentals per a justificar-lo.

Altres valors importants per al projecte i muntatge que els fabricants inclouen en les seves
fitxes tècniques són: pes per m2 i volum de formigó per m2.
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Emboticions, ressalts i perforacions

Les emboticions, ressalts o perforacions són els elements d’ancoratge, adherència i
col·laboració de la xapa amb la llosa de formigó. La quantitat i el disseny d’aquests té
d’assegurar una adherència superior als esforços rasant i tallant vertical.
El tipus de marcatge tracta de buscar la seva eficàcia en la zona de la vall, en l’ànima de les
xapes o en la part superior de les mateixes. Son aspectes determinants els següents:
•

Mida de la marca.

•

Intensitat de marques en la xapa.

•

Posició de les marques en el perfil.

•

Longitud o diàmetre de les marques.

•

Orientació de les marques en la part vertical, inclinada o horitzontal de la xapa.

El fet de no poder determinar numèricament la incidència d’algunes d’aquestes alternatives i
les seves variacions és un dels motius per el que es precís validar la idoneïtat i capacitat
d’aquests forjats mitjançant assajos.
El càlcul i comprovació de la llosa mixt es basa en disposicions teòriques i assajos de carga.
En l’Annex B de l’Eurocodi 4 s’indica a títol informatiu el procediment per els assajos i obtenció
dels paràmetres m i k, i la determinació de la resistència de càlcul a tensió i rasant.
Per a que la xapa actuï com a armadura de la secció composta, aquesta ha de ser capaç de
transmetre tensions rasants en la seva interfície amb el formigó. El caràcter unitari del conjunt
xapa-formigó s’assegura per algun dels procediments següents:
•

Enllaç mecànic proporcionat per marques al llarg de la xapa (emboticions, ressalts o
perforacions). Figura 5.2 (1).

•

Adherència per fricció en xapes els nervis formin un angle agut amb l’horitzontal. (2).

•

Ancoratge extrem per perns connectors entre el formigó i l’acer (3), només en
combinació amb (1) o (2).

•

Ancoratge extrem per deformació dels nervis al final de la xapa (4), només en
combinació amb (2).

Encara que segons l’Eurocodi 4 no s’exclouen altres procediments, aquests quedarien fora
del seu abast.
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Figura 5.2. Configuracions admissibles segons EC4. Font: [2].

5.1.4.

Característiques resistents

Els valors resistents de cada perfil son conseqüència de la seva forma geomètrica i del tipus
d’acer. Les principals característiques resistents son la inèrcia, el mòdul resistent i el centre
d’esforços (fibra neutra).
Les característiques resistents de la xapa juguen un paper clau a l’hora de comprovar el forjat
en la fase de construcció, quan ha de suportar tot el pes de formigó fresc.
La xapa nervada es classifica com una secció tipus 4 i se li donarà un tractament com a tal.
Serà necessari calcular amplades efectives y a partir d’aquestes: àrees, inèrcies, mòduls
elàstics i posició del centre de gravetat. Evidentment, les característiques resistents
disminuiran. L’Eurocodi 3 recull tots aquests càlculs.

5.1.5.

Materials

Els criteris per a forjats mixtos amb xapa nervada son aplicables als construïts amb tipus
d’acer inclosos en les següents normatives:
•

Acers de baix contingut en carboni (dolç), segons EN 10025.

•

Acers d’alta resistència, segons prEN 10113.
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•

Acers laminats en fred, segons ISO 4997: 1978.

•

Acers galvanitzats, segons prEN 10147.
Norma
EN 10025

prEN 10113

ISO 4997

prEN 10147

Tipus d’acer

fy [N/mm2]

S235

235

S275

275

S355

355

S275

275

S355

355

S420

420

S460

460

CR220

220

CR250

250

CR320

320

Fe E 220 G

220

Fe E 250 G

250

Fe E 280 G

280

Fe E 320 G

320

Fe E 350 G

350

Taula 5-1. Límit elàstic del material base per a xapes nervades.

La bobina d’acer galvanitzat es el material base del perfil i ha de tenir les aptituds següents:
•

Aguantar les deformacions, emboticions i perforacions pròpies del perfilat.

•

La propietat d’element estructural d’un forjat obliga a que el material base de la bobina
sigui un acer de construcció segons la norma EN – 10147.

En la taula 5-1 es pot observar els diferents graus d’acer, en funció de les diferents normatives
i les qualitats dels mateixos.
Les superfícies exteriors de les xapes estaran protegides davant les condicions atmosfèriques
que hagin de suportar; en ambients interiors no agressius, un revestiment de zinc amb massa
total de 275 g/m2 (en les dues cares), equivalent a 0,02 mm per cara, generalment es suficient.
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5.2. Formigó
5.2.1.

Característiques i qualitat

El formigó és el material amb major pes i volum de la llosa mixta. Degut a les seves quasi
inexistents prestacions que ofereix davant dels esforços de tracció, habitualment es considera
que només es capaç de suportar esforços de compressió. Aquest fet comporta que sigui
necessari reforçar amb un conjunt de barres d’acer –armadura– aquella zona de la secció
transversal del formigó que es troba sotmesa a tracció.
Les qualitats i característiques del formigó, en qualsevol dels seus processos de fabricació,
s’han de regir a l’expressat en la Instrucció EHE (Estructuras Hormigón España).
En general, és molt convenient utilitzar formigons de la màxima qualitat possible en relació al
tipus d’obra, per tal de limitar els efectes desfavorables de la fluència i la retracció; així com
obtenir mòduls d’elasticitat elevats que milloren tant el comportament global (menors
deformacions i vibracions, millor fissuració, etc.), com les quantitats d’acer necessàries.
En l’Eurocodi 4, s’admet la utilització de formigons normals o lleugers. Tanmateix només
cobreix les qualitats entre C20/25 i C60/75 per a normals i entre LC20/22 i LC60/66 per a
lleugers, tal i com es pot observar en la taula 5-2. La EHE preveu formigons estructurals de
resistència característica entre 20 i 25 N/mm2, limitant l’ús de la qualitat 20 N/mm2 únicament
per al formigó en massa.

Classe de

C20/25

C25/30

C30/35

C35/40

C40/45

C45/50

C50/60

formigó

fck

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

fctk0,05

1,1

1,3

1,5

1,8

2,0

2,2

2,5

2,7

2,9

fctk0,95

2,0

2,5

2,9

3,3

3,8

4,2

4,6

4,9

5,3

Ecm

26

27,5

29

30,5

32

33,5

35

36

37

resistència característica a compressió (proveta cilíndrica), en N/mm2
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valor mig de la resistència a tracció, en N/mm2

fctk0,05 valor característic (quantil 0,05) de la resistència a tracció, en N/mm2
fctk0,95 valor característic (quantil 0,95) de la resistència a tracció, en N/mm2
Ecm

mòdul d’elasticitat secant mig per a càrregues instantànies, en kN/mm2

Les columnes corresponents als valors de fck 12 i 16 només proporciones dades sobre les propietats
dels formigons de qualitat superior amb menys de 28 dies d’edat.
Taula 5-2. Classes de formigó de pes normal segons EC4.

Normalment s’utilitzen formigons armats HA, tipificats segons la Instrucció EHE, amb
resistència característica a compressió a 28 dies de 25 N/mm2, HA-25.
La manera més habitual de posada en obra es per bombeig (figura 5.3) ja que presenta menys
dificultats que el formigonat per cubilot (figura 5.4).

Figura 5.3. Formigonat per bombeig.

L’altura de la llosa de formigó dependrà de:
•

Llums i sistema de recolzament.

•

Sobrecàrrega d’ús.

Figura 5.4. Formigonat per cubilot.
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•

Requeriments específics del projecte.

•

Resistència al foc de la llosa.
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En l’Eurocodi 4 s’especifiquen els següents mínims:
•

El cantell total de la llosa mixta serà de hp ≥ 80 mm i el gruix de formigó sobre els nervis
de la xapa serà de hc ≥ 40 mm.

•

Si la llosa forma part d’una biga mixta o s’utilitza com a diafragma, hp ≥ 90 mm i hc ≥
50 mm.

La densitat seca dels formigons lleugers varia entre 1750 i 1850 kg/m3 i la densitat seca dels
formigons normals acostuma a oscil·lar al voltant del valor 2400 kg/m3. La densitat humida
s’utilitza per a determinar les càrregues a la xapa durant la fase de construcció i es
aproximadament 100 kg/m3 major que la densitat seca.
L’Eurocodi 4 també indica la mida nominal dels àrids del formigó. Aquests seran menors que:
•

0,4 · hc

•

b0/3, essent b0 l’amplada mitjana dels nervis, si formen un angle agut amb la base
s’agafarà el valor mínim.

•

31,5 mm.

Figura 5.5. Geometria de la llosa mixta. Font: [2].

Les elevades qualitats i resistències obtingudes amb el formigó lleuger permeten el seu ús
dins de la construcció mixta, especialment en els casos d’estructures les seves
característiques es vegin notablement millorades (com per exemple, l’edificació a gran altura).
Tot i això, en tots els casos en els que es decideixi la utilització d’un formigó lleuger, s’han de
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requerir al fabricant o subministrador dels àrids les dades precises per a la determinació
exacta dels paràmetres que es considerin necessaris, ja que la qualitat i/o tipus d’àrids poden
donar lloc a modificacions sensibles de les característiques d’aquest tipus de formigons.
De manera general, cal especificar que el comportament del formigó lleuger difereix del
formigó normal obtenint-se una menor capacitat resistent.

5.2.2.

Armadures passives

Les qualitats d’armadures més utilitzades son la B500S i la B400S. La més habitual és la
B500S.
Les armadures que conformen el forjat mixt són les següents:
•

Mallat electrosoldat per a limitar la retracció deguda a l’enduriment del formigó i evitar
la fissuració. El càlcul determina la mida de la quadricula i el diàmetre de la barra
corrugada.

•

Armadura negativa en els recolzaments centrals per a absorbir la tracció del moment
negatiu. El càlcul determina el diàmetre i la longitud de la barra corrugada. Aquestes
armadures es col·loquen a una profunditat de 25 mm respecte la cara superior del
forjat i la separació entre barres no ha d’excedir els 150 mm. La longitud d’aquestes
barres haurà de cobrir un mínim d’un terç de la llum de cadascuna de les obertures
adjacents.

•

Armadura positiva addicional en els casos excepcionals en els que el perfil no sigui
capaç d’absorbir la totalitat dels esforços a tracció. Aquesta armadura es col·loca en
els nervis de la llosa mixta per a contribuir a suportar els esforços a flexió (moment
flector positiu) quan la sobrecàrrega d’ús assolida per el forjat es insuficient. En
aquests casos les barres corrugades es col·loquen en les valls del perfil metàl·lic.
Aquesta mesura augmenta la capacitat resistent de la llosa, permetent, per exemple,
disminuir el gruix de la xapa mantenint constant l’altura del forjat i augmentar a la
vegada la resistència al foc del mateix.

Addicionalment, també s’haurà de posar especial atenció en el reforç en zones de
concentració de tensions, tals com forats o cantonades.
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5.3. Fixacions i acabaments
5.3.1.

Fixacions

Els perfils han de fixar-se a l’estructura per evitar el desplaçament sota l’acció del vent o durant
la fase de formigonat. Les fixacions s’hauran d’adaptar al tipus de suport.
Si be aquestes fixacions poden aportar un cert grau d’arriostrament horitzontal, no es té en
compte a efectes d’estabilitat de la construcció. Per a tal fi només s’han de considerar les
connexions directes llosa-estructura a través de les unions adequades: connectors, dels quals
se’n parlarà en l’apartat 5.4.
Les unions dels perfils d’acer amb l’estructura de l’edifici han d’estar assegurades per claus o
per cargols. Aquestes unions han de ser a base de dos fixacions per a casa extrem del perfil
com a mínim, sent recomanable, fixar d’igual manera en la resta de suports intermedis.
S’ha de preveure també, un cosit del nervi de connexió dels perfils cada 50 cm, en el cas de
dos suports o tram simple i cada 100 cm en tram continu.

Figura 5.6. Fixació per tir (Esquerra) i fixació per cargol (dreta).

5.3.2.

Acabaments

Els acabaments perimetrals constitueixen els límits verticals dels forjats i es realitzen amb
peces angulars de xapa d’acer galvanitzat. Aquests estan disposats per a la contenció del
formigó en la seva fase humida.
Els gruixos recomanats són:
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•

1,20 mm, per a lloses entre 100 i 150 mm.

•

2,00 mm, per a lloses superiors a 150 mm.

5.4. Connectors
Aquests components són els que ens permeten construir la “biga mixta” i optimitzar així
l’estructura portant. Tenen com a objectiu transmetre els esforços entre la llosa i l’estructura
permetent un aprofitament global de les dues.
Existeixen dos tipus de connectors:
•

Connectors soldats o tipus “Nelson”. Per a soldar el connector a través de la xapa
sobre el suport, la part superior de la biga ha d’estar neta, sense pintar i seca, i el perfil
amb contacte perfecte amb la biga.

•

Connectors clavats o tipus “HILTI”. Consisteixen en una peça metàl·lica en forma de
“L” fixada a la biga per mitjà de claus aplicats amb pistola. Aquest és un sistema
d’execució ràpid.

Figura 5.7. Connectors tipus Nelson.

Figura 5.8. Connectors tipus HILTI.

Els perns connectors soldats més utilitzats habitualment en el disseny de forjats col·laborants
són els de 75 a 150 mm d’alt i de 19 o 22 mm de diàmetre. En la següent taula s’hi mostren
tots els models que es fabriquen.

Diàmetre nominal [mm]

Altures disponibles de connector [mm]

16

35, 50, 75, 100, 150 i 175
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19

50, 60, 75, 80, 100, 125, 150 i 175

22

75, 90, 100, 125, 150, 175, 200 i 250
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Taula 5-3. Diàmetres i altures de connectors tipus Nelson.

La resistència dels connectors tipus Nelson es calcula segons s’explica en l’apartat 6.
El pern connector clavat o aplicat amb pistola (tipus HILTI) es de 80 o 110 mm d’altura.
Aquests ofereixen una resistència a esforços rasants inferior als perns soldats, però, poden
ser aplicats amb l’estructura pintada, en condicions climatològiques adverses i no requereixen
d’una font d’energia.
La resistència de cada connector tipus HILTI es llegeix directament de la següent taula.
Connector

Resistència

Resistència

característica

de disseny

PRk [kN]

PRd [kN]

X-HVB 40

29

23

X-HVB 50

29

23

X-HVB 80

32,5

26

X-HVB 95

35

28

X-HVB 110

35

28

X-HVB 125

37,5

30

X-HVB 140

37,5

30

Figura 5.9. Exemple de connectors HILTI.

Taula 5-4. Resistència dels connectors tipus HILTI. Font: Pàgina web de l’empresa HILTI.
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6. Connectors. Normatives.
Actualment, i també en la revisió proposa pel CEN el desembre del 2016, el càlcul dels
connectors es basa en dues comprovacions, la fallada per cisallament del connector i la fallada
per aixafament del formigó. En tot moment aquestes dues comprovacions mai han de superar
la càrrega que rep cadascun dels connectors com a conseqüència de l’esforç tallant. A
continuació s’expliquen ambdues normatives.

6.1. Normativa actual
Amb la normativa actual la càrrega màxima que pot suportar per cisallament es calcula com:
=

·

0,8 ·

·

·
4

(Equació 6.1)

I la càrrega màxima que pot suportar per aixafament del formigó es calcula com:
=

·

0,29 ·

·

·

·

(Equació 6.2)

On,
d: és el diàmetre del fust del connector (16 mm ≤ d ≤ 25mm);
fu: és la resistència a tracció d’esgotament especificada del material del connector no major
que 500 N/mm2;
fck: és la resistència característica, mesurada en proveta cilíndrica, del formigó a l’edat
considerada, amb densitat no menor que 1750 kg/m3;
Ecm: és el valor del mòdul secant del formigó (a curt termini);
α: és el factor de correcció igual a:
= 0,2 ·

ℎ

+ 1# per a 3 ≤

= 1 per a

ℎ&

ℎ&

>4

≤ 4;

(Equació 6.3)

(Equació 6.4)
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hsc: és l’altura nominal total del connector;
ϒV: és un coeficient parcial de seguretat per a connectors (ϒV = 1,25);
k: és un factor de reducció que es calcula de diferent forma segons la posició relativa entre la
xapa nervada i la biga. Es calcula segons s’explica ens els apartats 6.1.1 i 6.1.2.

6.1.1.

Xapa amb els nervis paral·lels a la biga (k = kl)
(

= 0,6 ·

*+ ℎ&
·− 1/
ℎ, ℎ,

(Equació 6.5)

En la figura 6.1 es troben els paràmetres necessaris per a aplicar a l’anterior equació.

Figura 6.1. Biga amb perfil nervat paral·lel a la biga. Font: [2].

On,
hsc: és l’altura total del connector, però no major que hp + 75 mm.

6.1.2.

Xapa amb els nervis transversals a la biga (k = kt)
0

=

0,70 *+ ℎ&
·
·− 1/
√34 ℎ, ℎ,

(Equació 6.6)

On,
nr: és el nombre de connectors d’espiga en un nervi amb la intersecció amb la biga, sense
superar a 2 en els càlculs del coeficient de reducció kt.
En la figura 6.2 es troben els paràmetres necessaris per a aplicar a l’anterior equació.
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Figura 6.2. Biga amb perfil nervat transversal a la biga. Font: [2].

El coeficient kt no ha d’agafar-se major que el valor corresponent kt,màx indicat en la taula 6.1.
Gruix t de

Nombre de

la xapa

connectors

[mm]

per nervi

nr = 1

nr = 2

Connectors de diàmetre
no superior a 20 mm i
soldats a través de la
xapa nervada d’acer

Xapa nervada amb forats i
connectors de 19 mm o
22 mm de diàmetre

≤ 1,0

0,85

0,75

> 1,0

1,0

0,75

≤ 1,0

0,70

0,60

> 1,0

0,8

0,60

Taula 6-1. Límit superior kt,màx per al coeficient de reducció kt. Font: [2].

Els valors de kt anteriors s’apliquen sempre que:
•

els connectors estiguin col·locats en nervis amb una altura hp no major que 85 mm i
una amplada b0 no menor que hp;

•

quan els connectors es soldin a través de la xapa, el diàmetre d’aquests no excedeixi
els 20 mm;

•

quan es facin forats a la xapa, el diàmetre dels connector no excedeixi els 22 mm.

6.2. Proposta de futura normativa
La proposta de futura normativa només afecta a la col·locació dels perfils nervats en posició
transversal respecte les bigues. La posició en paral·lel no es veu afectada ja que en la versió
actual de la normativa aquesta no té limitació d’altura màxima hp i l’objectiu de la revisió de la
normativa és incloure les lloses de gran cantell (per tant altures de xapes elevades) i així poder
fer els càlculs pertinents.
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Aquesta nova proposta permet utilitzar la normativa actual sempre i quan es compleixin els
requisits esmentats en l’apartat 6.1 i els següents, requisits que s’han afegit en la revisió
proposta pel CEN:
•

Els connectors estiguin en posició central, escalonada o favorable;

•

L’altura del perfil nervat hp serà menor de 80 mm (en l’actual és 85 mm);

•

b0 mai serà més petit de 110 mm;

•

ha no pot ser menor de 2 ·

· √34 on ℎ5 = ℎ& − ℎ, .

Figura 6.3. . Biga amb perfil nervat transversal a la biga on s’aprecia la distància ha. Font: [3].

A més a més, també inclou el factor per a la resistència a llarg termini del formigó, l’anomenat
també coeficient de cansament del formigó, en l’equació per al càlcul de l’aixafament del
formigó quedant així com la següent:
=

· 678 ·

0,29 ·

·

·

·

(Equació 6.7)

On,
αct: és el factor per a la resistència a llarg termini del formigó d’acord amb la normativa EN
1992-1-1, normalment αct = 0,85 ~ 1.
Alhora també permet fer els càlculs tal i com s’explica a continuació sempre i quan es
compleixin els següents requisits:
•

els connectors estiguin col·locats en nervis amb una altura hp no major que 140 mm:

•

quan els connectors es soldin a través de la xapa, el diàmetre d’aquests no excedeixi
els 20 mm;

•

quan es facin forats a la xapa, el diàmetre dels connector no excedeixi els 22 mm

El CEN ha proposat dues maneres de treballar amb el que segurament serà la nova
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normativa: la primera, “Solution with partial alternatives”, es que les equacions que es detallen
a continuació (formulació de Nellinger) es puguin utilitzar sempre i quan es satisfacin els tres
requisits que s’acaben de detallar; la segona, ”Solution without alternatives”, es que aquestes
només es puguin utilitzar quan es satisfacin aquests tres requisits i a més a més no es pugui
utilitzar l’alternativa que s’utilitza actualment (formulació de Konrad).
Ja es veurà, si es que la proposta de revisió dels apartats 6.6.3.1 i 6.6.4.2 de la normativa
EN1994-1-1 s’acaba duent a terme, quina de les dues maneres de treballar s’acaba imposant.
Amb la proposta de futura normativa la càrrega màxima que pot suportar per cisallament es
calcula com:
=9 ·

·:

· 0 · ; 3= · >,(
1
+
?·
ℎ, · <4
ℎ& − 2

(Equació 6.8)

I la càrrega màxima que pot suportar per aixafament del formigó es calcula com:
= 0,6 ·

·

·

4

·

1

(Equació 6.9)

Amb,
C2: és un paràmetre estadístic
9 = 0,9

(Equació 6.10)

W:
; = 0,4 · ℎ& ·

* A 5@
*+

(Equació 6.11)

hs:
ℎ& = B · ℎ& ≤ ℎ,

(Equació 6.12)

1
·
6

(Equació 6.13)

Mpl:
>,( =

·

A
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β:
β = 0,45 per a planxes trapezoïdals

(Equació 6.14)

β = 0,41 per a planxes re-entrants

(Equació 6.15)

ny:
3= = 2 per a ℎ& ≥ ℎ, + 2 ·
3= = 1 per a ℎ& < ℎ, + 2 ·

· √34
· √34

(Equació 6.16)
(Equació 6.17)

ku:
ku = 1 per a connectors centrats, escalonats o en posició favorable

(Equació 6.18)

ku = 0,75 per a connectors en posició desfavorable

(Equació 6.19)

En la figura 6.4 es defineixen les diferents posicions en les quals es poden col·locar els
connectors.
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Figura 6.4. Posició dels connectors. a) Central. b) Escalonada c) Favorable. d) Desfavorable. Font: [3].

On,
ϒV: és un coeficient parcial de seguretat per a connectors (ϒV = 1,25);
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αcc: és el factor per a la resistència a llarg termini del formigó d’acord amb la normativa EN
1992-1-1, normalment αcc = 0,85 - 1;
d: és el diàmetre del fust del connector (16 mm ≤ d ≤ 25mm);
fu: és la resistència a tracció d’esgotament especificada del material del connector no major
que 500 N/mm2;
fctm: és la resistència a tracció del formigó d’acord amb la normativa EN 1992-1-1 Taula 3.1;
hsc: és l’altura nominal total del connector;
nr: és el nombre de connectors d’espiga en un nervi amb la intersecció amb la biga, sense
superar a 2 en els càlculs del coeficient de reducció kt.
Altres símbols es troben definits en la figura 6.5.

Figura 6.5: Detall de lloses mixtes amb diferents tipus de xapa amb els seus respectius connectors a
la biga. Font: [3].
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7. Antecedents revisió de la normativa
Com ja s’ha explicat, la revisió de l’actual normativa només afecta a la part de la normativa
dedicada al càlcul de lloses mixtes on el perfil nervat d’acer i les bigues portants estan en
posició relativa transversal.
La proposta feta pel CEN és doncs una porta oberta a la utilització de perfils d’altures
compreses entre els 85 mm i els 140 mm, els qual permeten la realització de forjats
col·laborants de gran cantell.
Però quins han estat els fets que han motivat la revisió de la normativa actual? En aquest
apartat doncs es pretén donar resposta a aquesta pregunta.
En el “background information” s’explica que en els comitès duts a terme en el CEN els
comentaris mostraven una forta reticència a canviar l’actual formulació de disseny. La
familiarització amb les actuals normatives es consideraven la principal prioritat. Malgrat això,
els estudis estadístics, fets sobre les dades de 585 lloses mixtes totes amb diferents
característiques (perfils diferents, connectors de diferents dimensions, materials diferents,
etc.) que s’han dut a terme mostren clarament que l’actual formulació no satisfà els
requeriments de seguretat descrits per l’EN 1990. Especialment per als moderns perfils de
nervis estrets i per a parelles de connectors per nervi, l’actual formulació no era segura.
Així doncs, després d’introduir limitacions addicionals per a l’ús de la formulació de Konrad (la
formulació que s’ha estat fent servir fins ara) aquesta era més segura, però no satisfeia els
moderns requeriments que sol·licitava la indústria, així doncs van haver d’estudiar-ho més
profundament per a decidir-se per implantar també una nova formulació. Després de
comparar unes quantes formulacions (Roik et al, Lungershausen, Nellinger, etc.) han arribat
a la conclusió que la que més s’adapta a les mostres experimentals és la formulació de
Nellinger ja que és la que representava un major nombre d’experiments.
La formulació de Nellinger a priori és una mica complicada, així que s’hi ha fet algunes
simplificacions, les quals s’ha comprovat que no afectaven quasi bé en l’explicació dels
resultats. Aquestes són:
•

Menystenir la influència de la compressió transversal;

•

Menystenir la influència de les excentricitats de la soldadura;

•

Menystenir la separació entre els connectors.
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Després d’haver analitzat les dades disponibles van arribar a la conclusió que en l’actual
normativa fallen les següents coses:
•

El factor de reducció kt és generalment massa indiferent a les característiques
geomètriques, ja que la seva equació de càlcul no té en compte la influència de la
posició del connector i no acaba de ser fiable al muntar els connectors en parelles, on
en la majoria dels casos es produeix una fallada tipus con del formigó
A més a més, el límit superior kt,màx afavoreix els connectors soldats a través del perfil
de xapa nervada en detriment dels perfils foradats i els connectors directament soldats
a la biga.
S’ha demostrat experimentalment, tal i com es mostra en la figura 7.1 que soldar a
través de la planxa d’acer causa porus en la soldadura a causa de l’evaporació del
zinc present en la xapa d’acer galvanitzada. Per tant caldria estudiar més bé com
definir els límits superiors de kt,màx.

Figura 7.1. Esquerra: Connector soldat a través del perfil nervat. Dreta: Connector soldat
directament sobre la biga. Font: [4].

•

Els efectes del cansament del formigó no estan inclosos en el càlcul de la resistència
per aixafament del formigó.

•

La influència dels connectors posats en posició desfavorable no es té en compte en
l’actual normativa i s’ha descobert que és molt rellevant, sobretot en els perfils nervats
moderns, els quals tenen uns nervis molt estrets per tal de maximitzar l’eficiència de
la llosa. Aquest fet fa que els connectors estiguin en posició desfavorable encara que
estiguin col·locats al centre dels nervis.

•

Tampoc es té en compte una llargada mínima dels connectors, la qual és necessària
per tal de prevenir la fallada del formigó en forma de con del formigó.
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Figura 7.2. a) Fallada per despreniment del formigó. B) No fallada per esforç tallant del connector.
Font: [4].

Per tal de solucionar les coses que fallen en l’actual normativa el CEN proposa el següent:
•

kt i kt,màx
El factor reductor kt no s’ha eliminat de la formulació de Konrad ni tampoc s’han
modificat els valors de kt,màx per tal de no aplicar canvis radicals en l’actual normativa.
Tot i això, com que s’han aplicat algunes noves limitacions per a l’ús de la formulació
de Konrad, aquest factor reductor ja no s’aplica en les situacions on hi havia risc, ja
que s’ha d’aplicar la formulació de Nellinger en més casos i en aquesta ja no hi ha la
presencia del factor reductor kt.

•

Cansament del formigó
L’actual normativa no incloïa el coeficient de cansament del formigó αcc. En l’estudi
estadístic s’ha comprovat que incloent aquest coeficient en les formulacions es
prediuen millor les dades obtingudes, per tant, aquest s’ha introduït tant en la
formulació de Konrad com en la de Nellinger.

•

Connectors en posició desfavorable
En la revisió és proposa que no es puguin aplicar les formules de Konrad en posició
desfavorable i pel que fa a les formules de Nellinger s’aplica un coeficient reductor ku
que val 0,75 quan els connectors estan col·locats en posició desfavorable i 1 en cas
contrari.

Segons s’explica en el “background information” si *+ < 110 mm es considera que el

connector està situat en posició desfavorable. Aquest fet es veu reflectit en les noves
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restriccions per a la formulació de Konrad, la qual no es pot aplicar si *+ ≥ 110 mm.

En canvi, no es troba reflectit en l’aplicació per a la formulació de Nellinger; potser
seria convenient que la definició de posició desfavorable inclogués els connectors
situats en perfils nervats amb amplada b0 inferior als 110 mm i d’aquesta manera en
aquests casos també s’aplicaria el factor reductor
•

Evitar la fallada tipus con del formigó

= 0,75.

Per a aplicar les formules de Konrad cal complir la restricció ℎ5 ≥ 2 ·

· √34 i també

s’ha disminuït l’altura màxima dels perfils nervats de 85 mm a 80 mm; i si s’apliquen

les formules simplificades de Nellinger el paràmetre multiplicador ny val 2 si es
compleix l’esmentada restricció i 1 en cas contrari. D’aquesta manera la proposta de
normativa afavoreix clarament les longituds elevades dels connectors on en les dades
estudiades s’ha observat que les fallades tipus con hi eren molt menys presents.
En la taula 7-1 es mostra si es pot utilitzar (en verd) o no es pot utilitzar (en vermell) la
formulació de Konrad i de Nellinger segons les característiques geomètriques que es detallen.
Paràmetre

Limitació

Formulació de Konrad

Formulació de
Nellinger simplificada

b0 < 110 mm
Amplada del nervi
b0 ≥ 110 mm
hp < 80 mm
Altura del perfil
80 mm ≤ hp ≤ 140 mm
Altura ha

2d ≤ ha ≤ 2d√34
ha > 2d√34
Centrat
Escalonat

Posició del connector
Excèntric favorable
Excèntric desfavorable
Taula 7-1. Utilització de cada formulació segons la primera revisió del CEN. Font: [4].
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8. Segona revisió proposada pel CEN
En data de 6 de juny de 2017, el CEN ha proposat una nova revisió modificant alguns aspectes
de l’anterior revisió proposada el passat desembre. En aquest apartat es pretén fer una breu
descripció d’aquestes modificacions i explicar els motius que avalen aquests canvis desprès
d’haver llegit el background information d’aquesta segona revisió.

8.1. Canvis respecte la primera revisió
A primera vista, en aquesta segona revisió s’observa que finalment el CEN ha optat per
quedar-se amb l’opció “Solution without alternatives”, és a dir, segons si es compleixen unes
condicions o unes altres només es podrà fer servir la formulació de Konrad o la formulació de
Nellinger.
A continuació es detallen els canvis en cadascuna de les formulacions i els canvis en les seves
respectives condicions per a aplicar-se.

8.1.1.

Formulació de Konrad

En aquesta formulació només s’hi ha fet dos petits canvis. El primer afecta a la formulació,
concretament en l’equació per al càlcul de l’aixafament del formigó, on en comptes d’agafar el
coeficient de cansament del formigó αct d’acord amb la normativa EN 1992-1-1 s’agafa el
coeficient de cansament del formigó αc1, el qual s’especifica que hauria d’agafar-se el valor
recomanat segons el país alhora que també recomana un valor de
l’equació per a l’aixafament del formigó queda com la següent:
=

· 67I ·

0,29 ·

·

·

H

·

= 0,9. Per tant,

(Equació 8.1)

Aquest canvi es deu al fet que alguns països van demanar al CEN poder establir aquest
coeficient de cansament del formigó segons el que s’establia en les seves pròpies versions
de l’Eurocodi. El CEN recomana un valor de 0,9 ja que exposen que en els assajos fets varen
observar una reducció d’un 10% per els efectes de la relaxació del formigó.
El segon canvi afecta a les condicions per a poder aplicar la formulació i aquest és que l’altura
hp del perfil nervat ha de ser menor de 75 mm (en la primera revisió es proposava 80 mm i en
l’actual normativa és 85 mm) per tant, aquest condició s’ha anat fent cada vegada més
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restrictiva. Aquest fet segurament és deu a que sigui més difícil que es produeixi la fallada
tipus con del formigó tal i com es comenta en els antecedents de la primera revisió proposada
pel CEN.

8.1.2.

Formulació de Nellinger

En aquesta formulació s’hi ha afegit dues condicions més per tal de poder-se utilitzar.
Aquestes són les següents:
•
•

ha no pot ser menor de 2 ·

on ℎ5 = ℎ& − ℎ, ;

els connectors no poden estar situats en posició desfavorable.

La primera s’ha posat per a fer més difícil la fallada tipus con i també perquè segons diu el
CEN les equacions de Nellinger s’ajusten millor si es compleix aquesta condició.
La segona s’ha posat per a evitar el risc que té posar els connectors en posició desfavorable,
ja que tal i com es comentava en el “background information” de la primera revisió del CEN,
situar els connectors en posició desfavorable donava resultats imprevisibles.
En la formulació s’hi ha fet forces canvis:
En primer lloc en l’equació per al càlcul de l’aixafament del formigó s’elimina el coeficient ku ja
que no té sentit la seva utilització al haver-se prohibit la utilització de connectors en posició
desfavorable, alhora que també es canvia la nomenclatura del coeficient per al cansament del
formigó, en aquest cas se l’anomena αc2, tot i anomenar-se diferent és igual que el αc1
esmentat anteriorment. Així doncs l’equació queda:
=9 ·:

· 0 · ; 3= · >,(
1
+
?·
ℎ, · <4
ℎ& − 2

(Equació 8.2)

Pel que fa al càlcul per cisallament del connector s’ha substituït el valor 0,6 per el paràmetre

estadístic C1, el qual més endavant es detalla el seu valor, 9H = 0,55. Per tant aquest fet

reduirà la resistència del connector per cisallament. Així doncs l’equació queda:
= 9H ·

·

·

4

·

1

(Equació 8.3)

Alguns paràmetres necessaris per al càlcul d’aquestes dues equacions anteriors també s’han
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vist modificats, aquests són:
C1 i C2:

9 = 2,5 −

9H = 0,55

ℎ,
;
50

(Equació 8.4)

0,9 ≤ 9 ≤ 1,3

(Equació 8.5)

W:
; = K2,4 · ℎ& + L34 − 1M · N0 O ·

* A 5@
*+

(Equació 8.6)

bmax:
*

5@

= maxL*0S, , *TS0 M

(Equació 8.7)

ny:
3= = 2 per a 34 = 1

3= = 1 +

UV W ·
+,X ·

per a 34 = 2

(Equació 8.8)

(Equació 8.9)

On,
C1, C2: són paràmetres estadístics;
αc2: és el factor per a la resistència a llarg termini del formigó;
nr: és el nombre de connectors d’espiga en un nervi amb la intersecció amb la biga, sense
superar a 2;
et: és l’espaiat transversal entre connectors en un mateix nervi;
ny: és el nombre de ròtules plàstiques en el connector.
Altres símbols estan definits en la figura 8.1.
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Figura 8.1. Biga amb perfil nervat col·locat transversalment a la biga. Font: [5].

Tal i com s’exposa en el “background information” de la segona revisió els canvis estan avalats
per el que s’explica a continuació.
La modificació dels paràmetres estadístics C1 i C2 es deu a que d’aquesta manera els resultats
estadístics presenten una millor correlació amb la formulació de Nellinger.
El nou mètode de càlcul del nombre de ròtules plàstiques (ny) es deu a que en la primera
revisió la transició entre 1 i 2 s’esdevenia de forma sobtada tal i com es mostra en la figura
8.2 a) i ara en la segona revisió aquesta transició s’esdevé de forma lineal tal i com es mostra
en la figura b).

a)

b)

Figura 8.2. Representació gràfica del nombre de ròtules plàstiques segons ha: a) Revisió 1 b) Revisió
2. Font: [6].

El coeficient ku s’ha eliminat ja que s’ha prohibit posicionar els connectors en posició
desfavorable degut a la pobre correlació que mostraven els resultats estadístics quan el
connectador estava situat en posició desfavorable i als efectes negatius que això tenia en
l’eficiència de la llosa mixta.

8.1.3.

Conclusions

Tal i com s’ha pogut anar observant la segona revisió proposta pel CEN és més restrictiva que
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la primera. Aquest fet es deu a que el CEN ha volgut situar la normativa més cap al costat de
la seguretat.
Alhora també aquesta segona revisió ja ens acota més cap a on anirà la revisió definitiva (en
cas que no sigui aquesta) ja que ja no tenim dues alternatives per al càlcul de les lloses amb
perfil nervat inferior als 75 mm (80 mm en la primera revisió) tal i com es tenia en una de les
dues opcions de la primera revisió.
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9. Esforç tallant a suportar pels connectors
En aquest apartat s’explicarà el mètode de càlcul (càlcul plàstic) per a calcular i dimensionar
el forjat col·laborant. Alhora es detallarà el càlcul de l’esforç tallant que han d’aguantar la
totalitat dels connectors per tal que les bigues i la llosa treballin en col·laboració. Aquest càlcul,
juntament amb el càlcul de la resistència que es capaç de suportar un únic connector ens
permetrà conèixer el nombre de connectors necessaris i/o si seran suficients.

9.1. Càlcul de l’amplada eficaç
Es comença calculant l’amplada eficaç, que representa, de forma simplificada, l’amplada de
la llosa que treballa en col·laboració amb la biga.
Els esforços tallants realment es transmeten sobre la llosa seguint una distribució normal, però
tal i com es mostra en la figura següent aquesta es simplifica amb el concepte d’amplada
eficaç.

Figura 9.1. Representació d’un forjat col·laborant on es detalla l’ample eficaç. Font: [1].
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*YZZ =

]
[3 \ ; ^_
4

(Equació 9.1)

On,
L: és la llum de la biga;
s: és la distancia d’entrebigat.

9.2. Càlcul en fase de construcció
Durant la fase de construcció, com que el formigó està fresc, no existeix encara col·laboració
entre les bigues i la llosa, per tant, s’ha de comprovar que les bigues i la xapa són capaces
d’aguantar totes les càrregues (pes propi de les bigues, pes propi de la llosa i càrregues
degudes a la construcció) en estat límit últim (ELU). Durant aquesta fase normalment hi ha la
necessitat de col·locar un apuntalament intermedi.
Alhora, en aquesta fase, s’ha d’assegurar que la fletxa màxima de les bigues no excedeixi
mínim valor entre L/250 i 20 mm estat límit de servei (ELS). Que la fletxa màxima sigui el valor
mínim possible és molt important en aquesta fase ja que sinó s’estarien creant llocs de gran
acumulació de formigó, formant cantells de llosa irregulars i més elevats augmentant així la
càrrega de l’edifici.

9.3. Càlcul de l’acció mixta definitiva
En aquesta part es tracta de calcular si el forjat col·laborant resultant serà capaç de suportar
les càrregues degudes al pes propi de la biga, al pes propi de la llosa, el pes propi del paviment
i les càrregues d’ús o climàtiques segons el cas en estat límit últim (ELU), alhora que també
compleixi els requisits de fletxa màxima admissible en estat límit de servei (ELS).
Per al càlcul del moment resident plàstic que és capaç de suportar la llosa mixta es procedeix
de la següent manera:

9.3.1.

Posició de l’eix neutre plàstic

L’eix neutre pot situar-se sobre tres zones diferenciades: sobre la llosa de formigó, sobre l’ala
del perfil que fa de biga i sobre l’ànima.
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Per a determinar la seva posició es comença calculant la resistència a tracció o a compressió
de la secció d’acer de la biga (Na), la resistència a tracció o compressió de l’ànima de la biga
(Nw) i la resistència a compressió de la secció de formigó (Nc).
<5 = `5 ·

=

(Equació 9.2)

a+

<b = cℎ5 − 2 · dZ e · db ·
< = ℎ · *YZZ ·

0

=

(Equació 9.3)

a+

·

(Equació 9.4)

On,
Aa: és l’àrea de la secció de la biga;
fy: és el límit elàstic del perfil de biga metàl·lic;
fck: és la resistència a compressió del formigó;
tw: és el gruix de l’ànima de la biga;
tf: és el gruix de l’ala de la biga;
Els altres paràmetres es troben definits en les següents figures.

Eix neutre sobre la llosa de formigó
NC > Na

a)
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Eix neutre sobre l’ala superior
Na > NC > Nw

b)

Eix neutre sobre l’ànima
NC < Nw

c)
Figura 9.2. Posició de l’eix neutre: a) Sobre la llosa. b) Sobre l’ala. c) Sobre l’ànima. Font: [7].

•

Si l’eix neutre es troba sobre la llosa
Llavors la resistència a compressió del formigó és menor que la calculada amb
l’equació 9.4 ja que només treballa el formigó que es troba per damunt de l’eix neutre
i es calcula segona l’equació 9.5.
< = f · *YZZ ·

0

·

(Equació 9.5)

On,
zc: és la distància on es situa l’eix neutre agafant com a origen la cara superior de la
llosa.
S’iguala la força de la part que treballa a tracció (la biga) amb la força de la part que
treballa a compressió (el formigó) (Na = Nc). Llavors igualant les equacions 9.2 i 9.5 en
sorgeix l’equació 9.6 per al càlcul de la distància a l’eix neutre (Zc).
f =

`5 ·

*YZZ ·

=

a+

0

·

(Equació 9.6)
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Si l’eix neutre es troba sobre la biga
En aquest cas, que engloba les posicions de l’eix neutre sobre l’ala i sobre l’ànima,
com que part del perfil treballa a compressió, caldrà comprovar que la secció no és
classe 3 ni classe 4 i que per tant es poden calcular segons les hipòtesis de moment
plàstic.

9.3.2.

Càlcul del moment resistent plàstic

El moment resistent plàstic es càlcul de diferent forma segons el cas en que ens trobem.
•

Eix neutre sobre la llosa
>,(,

•

ℎ5
f
+ ℎ + ℎ, − _
2
2

(Equació 9.7)

Eix neutre sobre l’ala
>,(,

•

= <5 · \

f + ℎ,
ℎ5 ℎ
= <5 · \ + + ℎ, _ − L<5 − < M · /
2
2
2

(Equació 9.8)

Eix neutre sobre l’ànima
>,(,

= ;5,,( ·

ℎ5
ℎ
+ < · \ + ℎ, + _ −
2
2
a+
=

<

4 · db ·

=

a+

(Equació 9.9)

On,
Wa,pl: és el mòdul resistent plàstic de la secció metàl·lica.

9.3.3.

Càlcul de la fletxa produïda en ELS

Per tal de simplificar els càlculs, s’agafa una secció homogènia de la llosa de formigó que és
l’equivalent a considerar que el formigó té el mòdul de Young de l’acer i llavors per tant la
secció homogènia és més petita que la secció efectiva.
Es comença calculant la relació d’equivalència (n) entre el mòdul de Young de l’acer i el mòdul
secant del formigó.
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3=

5

(Equació 9.10)

Seguidament, a partir de la relació d’equivalència i l’amplada de la secció efectiva (beff) es
calcula l’amplada de la secció homogènia (b).
*=

*YZZ
3

(Equació 9.11)

Es calcula també l’altura (h1) que correspon a la distància mesurada des del centre de la biga
fins a la cara superior de la llosa de formigó, per tant:
ℎH =

ℎ5
+ ℎ0
2

(Equació 9.12)

Amb les anteriors dades, es calcula la posició de l’eix neutre elàstic admetent la fissuració del
formigó traccionat (z1).
fH =

−`5 + `5 + 2 · * · `5 · ℎH
*

(Equació 9.13)

Llavors el moment d’inèrcia de la secció homogènia (I) és:
g=

* · fHA * · fHA
+
+ g5 + `5 · LℎH − fH M
12
4

(Equació 9.14)

Finalment, a partir dels paràmetres calculats i de la sobrecàrrega d’ús ja es pot calcular la
fletxa produïda en estat límit de servei. S’ha de comprovar que sigui menor a L/300.
5 ij · ]k
h=
·
384
5·g

9.3.4.

(Equació 9.15)

Dimensionament dels connectors

Per a dimensionar els connectors es pot fer un càlcul a connexió completa o a connexió
parcial. A continuació s’expliquen.
•

Verificació de la connexió completa
Es dimensionen els connectors per el valor màxim de l’esforç a compressió del formigó
(Nc o Ncf).

Disseny i càlcul de connectadors en lloses mixtes acer-formigó de gran cantell segons la
revisió de la normativa Eurocodi-4 proposta per CEN/TC250/SC4

•

Pàg. 53

Mètode de la connexió parcial
Normalment, el moment que ha de suportar el forjat col·laborant (MEd) es troba en un
valor intermedi entre el moment total que pot suportar la biga mixta (Mpl,Rd) i el moment
que pot suportar la biga metàl·lica (Ma,pl,Rd) tal i com mostra el següent gràfic.

Figura 9.3. Gràfica que relaciona el moment resistent en funció de l’esforç tallant. Font:
Elaboració pròpia.

Tal i com s’observa en la figura 9.3 el moment resistent i l’esforç tallant estan
relacionats per la corba verda. Per a simplificar els càlculs, i quedant pel costat de la
seguretat, l’Eurocodi 4 l’ha linealitzat (recta vermella). Aixì doncs, l’expressió per al
càlcul de l’esforç tallant per al qual s’han de dimensionar els connectors és la següent.
< = -

>l − >5,,(,
>,(, − >5,,(,

/·< Z

(Equació 9.16)

L’Eurocodi 4 estableix també que l’esforç tallant per el qual es dimensionen els
connectors no pot ser inferior a un 40% de l’esforç tallant total (Ncf).
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10. Càlculs numèrics
Amb l’ajuda del programari de càlcul Microsoft Excel ® s’han implementat les equacions
definides en l’apartat 6 per tal de poder comparar els resultats obtinguts a l’aplicar la normativa
actual, amb els obtinguts a l’aplicar la proposta de futura normativa presentada per el CEN.
Per tal de fer aquestes comparatives s’han agafat tres perfils de planxa d’acer diferents
fabricats per l’empresa INCOPERFIL, aquests són, el INCO 70, el INCO 100 i el INCO 150,
d’altures de 70, 100 i 150 mm respectivament.

10.1. Comparació
formulació

resistència

dels

connectors

segons

En aquest apartat es pretén comparar la resistència de càlcul dels connectors en funció del
perfil de xapa utilitzat, del diàmetre i de l’altura dels connectors segons la formulació que
s’utilitzi.
S’utilitzaran la formulació de Konrad i la de Nellinger segons la revisió 1 i 2 propostes pel CEN
independentment de les seves condicions d’aplicació per tal de poder comparar i arribar a
unes conclusions.

10.1.1. Dades generals per al càlcul de cadascun dels perfils
En tots els forjats estudiats a continuació la llum de les bigues és de 7,5m i la distància
d’entrebigat, de 3 m. S’ha considerat un pes del paviment de 0,75 kN/m2, una càrrega d’ús de
2,5 kN/m2, una càrrega de construcció de 2,5 kN/m2 i el pes propi de la llosa es proporcional
al volum de formigó per unitat de superfície considerant una densitat de 25 kN/m3
(corresponent a un massa de 2500 kg/m3 aproximadament).
El formigó emprat té una resistència característica fck = 25 N/mm2, una resistència a tracció fctm
= 2,6 N/mm2 i un mòdul secant Ecm = 31000 N/mm2.
Els connectors són tipus NELSON amb una resistència última de fu = 450 N/mm2.
El gruix dels perfils nervats és de 1 mm.
L’altura del formigó en cada cas s’ha anat modificant per incloure l’altura del connector més
10 mm de recobriment de formigó en els casos en els quals l’altura del connector superava
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l’altura de la planxa. En els altres casos l’altura de formigó era la que es mostra en la taula 101.
A continuació es detallen les diferents posicions per a cada perfil i el tipus de biga utilitzat.
Perfil

Posició

Biga emprada

Altura del formigó ht [mm]

Dret

IPE 220

135

Revés

IPE 220

135

Dret

IPE 270

195

Revés

IPE 220 A

170

Dret

IPE 270A

200

Revés

IPE 220A

220

INCO 70

INCO 100

INCO 150
Taula 10-1. Característiques de cada forjat col·laborant calculat.

10.1.2. Resultats obtinguts
En les següents gràfiques, classificades segons diàmetre del connector i segons el tipus de
perfil utilitzat, es compara la càrrega màxima que pot suportar un connector tipus NELSON en
funció de la seva altura segons la formulació amb la qual es calcula.
En traçat discontinu es representen els resultats de les formulacions que no són aplicables
per aquella alçada del perfil nervat.
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Càrrega del connector [kN]

INCO 70 Dret d = 19mm
70
60
50
40
Konrad
30
Nellinger Revisió 1

20

Nellinger Revisió 2

10
0
50

75

100

125

150

175

Altura del connector tipus Nelson [mm]
Figura 10.1. Càrrega del connector vs altura del connector. Cas INCO 70 Dret. d = 19 mm. La segona
revisió de la formulació de Nellinger no és aplicable.

Càrrega del connector [kN]

INCO 70 Revés d = 19mm
70
60
50
40
Konrad
30
Nellinger Revisió 1

20

Nellinger Revisió 2

10
0
50

75

100

125

150

175

Altura del connector tipus Nelson [mm]
Figura 10.2. Càrrega del connector vs altura del connector. Cas INCO 70 Revés. d = 19 mm. La
segona revisió de la formulació de Nellinger no és aplicable.
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Càrrega del connector [kN]

INCO 100 Dret d = 22mm
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Konrad
Nellinger Revisió 1
Nellinger Revisió 2

75

100

125

150

175

200

225

250

Altura del connector tipus Nelson [mm]
Figura 10.3. Càrrega del connector vs altura del connector. Cas INCO 100 Dret. d = 22 mm. La
formulació de Konrad no és aplicable.

Càrrega del connector [kN]

INCO 100 Revés d = 22mm
80
70
60
50
40

Konrad

30

Nellinger Revisió 1

20

Nellinger Revisió 2

10
0
75

100

125

150

175

200

225

250

Altura del connector tipus Nelson [mm]
Figura 10.4. Càrrega del connector vs altura del connector. Cas INCO 100 Revés. d = 22 mm. La
formulació de Konrad no és aplicable.
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Càrrega del connector [kN]

INCO 150 Dret d = 22mm
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Konrad
Nellinger Revisió 1
Nellinger Revisió 2

75

100

125

150

175

200

225

250

Altura del connector tipus Nelson [mm]
Figura 10.5. Càrrega del connector vs altura del connector. Cas INCO 150 Dret. d = 22 mm. Cap
formulació és aplicable.

Càrrega del connector [kN]

INCO 150 Revés d = 22mm
80
70
60
50
40

Konrad

30

Nellinger Revisió 1

20

Nellinger Revisió 2

10
0
75

100

125

150

175

200

225

250

Altura del connector tipus Nelson [mm]
Figura 10.6. Càrrega del connector vs altura del connector. Cas INCO 150 Revés. d = 22 mm. Cap
formulació és aplicable.

Analitzant les anteriors gràfiques s’observa que la formulació de Konrad creix de forma més o
menys lineal amb l’altura del connector. Aquest fet es deu a la forta dependència d’aquesta
formulació amb el factor reductor kt, el qual varia linealment amb l’altura del connector. En les
figures 10.1, 10.2 i 10.3 també s’hi observa una saturació pel fet que el valor del factor reductor
ha arribat al seu valor màxim (kt,màx).
En canvi, en les formulacions de Nellinger no s’observa aquesta relació tant fortament
proporcional a l’altura del connector.
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Per al perfil INCO 70 es pot observar que per a les altures del connector més petites les
formulacions de Nellinger donen un valor més elevat que la de Konrad, però en canvi, per a
les altures més grans el valor és semblant.
En el perfil INCO 100, tal i com s’ha observat en el perfil INCO 70, la formulació de Konrad
també dóna valors més petits per a altures petites.
En el perfil INCO 150 la formulació de Konrad dóna valors molt més baixos en tot el rang
d’altures.
Si es comparen les dues formulacions de Nellinger s’observa que la de la segona revisió és
més restrictiva (ometent els casos d’altures petites, les quals estan prohibides per la condició
que l’altura del connectador ha de superar en dues vegades el seu diàmetre l’altura del perfil
nervat).

10.2. Càlcul d’un forjat col·laborant amb diferents perfils
En aquest apartat es calcularà un forjat col·laborant que serveix de solera per un parking. La
llum a salvar pel forjat és de 16 m i la càrrega d’ús per a la qual es calcularà és de 2,5 kN/m2.
Es realitzaran dues possibles solucions, la primera amb una perfil INCO 70 i la segona amb
un perfil INCO 100.

10.2.1. Perfil INCO 70
En la proposta feta amb un perfil INCO 70 s’han calculat els connectors seguint la formulació
de Konrad (La normativa actual i la segona revisió proposada pel CEN així ho indiquen) i
també seguint la formulació de Nellinger de la primera revisió del CEN (en aquesta revisió es
podia aplicar aquesta formulació per a perfils d’altura inferior als 80 mm).
Després de consultar la fitxa tècnica del perfil s’ha arribat a la conclusió que agafant un gruix
de xapa de 0,75 mm, una separació entre bigues de 2,5 m amb perfils de 5 m de longitud i
una altura del forjat col·laborant de 14 cm s’aguanta sobradament la sobrecàrrega d’ús (Q =
254,84 kg/m2) i a més a més no existeix la necessitat d’apuntalament del perfil nervat durant
la fase de construcció tal i com es mostra en la figura 10.7.
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Figura 10.7. Taules de resistència per al perfil INCO 70. Font: INCOPERFIL.

De les anteriors taules s’observa que amb una altura de la llosa de 12 cm també es suportaria
la sobrecàrrega d’ús, però tal i com es veurà més endavant, existeix la necessitat de posar els
connectors d’una altura superior als 12 cm i per tant s’ha d’anar a una solució amb una llosa
de com a mínim 14 cm.
•

Càlcul de l’amplada eficaç

Es comença calculant l’amplada eficaç:
]
[3 \ ; ^_ =
4

*YZZ =
•

16
[3 \ ; 2,5_ = 2,5
4

(Equació 10.1)

Càlcul en la fase de construcció

El perfil IPE 360 amb qualitat de l’acer S355 té un moment resistent igual a MRd = 320,78
kN·m.
Es calcula la càrrega per unitat de longitud que actua damunt del perfil IPE:
m& =

n

·c

,Y4Zo(

+

((S&5 e + p

· Lq

Sr& M

=

= 1,35 · L0,560 + 2,4 · 2,5M + 1,5 · L1,0 · 2,5M = 12,49 </

(Equació 10.2)
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Es calcula el moment màxim i la fletxa produïda en cas d’apuntalar la biga amb un
apuntalament intermedi i en el cas de no apuntalar.
Cal comprovar que el moment màxim és inferior al que es capaç de suportar el perfil IPE 360
i que la fletxa sigui inferior a L/250 i a 20 mm.

Msd [kN·m]

f [mm]

Amb apuntalament

99,88

4,2

Sense apuntalament

399,53

67,3

Taula 10-2. Moment màxim i fletxa sobre el perfil IPE 360.

Tal i com s’observa es requereix d’apuntalament durant la fase de construcció.
•

Càlcul de l’acció mixta definitiva

Per al càlcul del moment resident plàstic que és capaç de suportar la llosa mixta es procedeix
de la següent manera:
<5 = `5 ·

=

a+

= 7270

·

355 </
1,0

<b = cℎ5 − 2 · dZ e · db ·
= L360
< = ℎ · *YZZ ·

− 2 · 12,7
0

= 70

M·8
· 2500

·

= 2580,9 <
=

a+

355 </
1,0
·1·

=
= 950,3 <

25 </
1,5

= 2916,7 <

(Equació 10.3)

(Equació 10.4)

(Equació 10.5)

Com que NC és superior a Na l’eix neutre es troba per damunt del perfil nervat i per tant aquest
treballa a tracció.
Es calcula la posició de l’eix neutre:
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f =
•

`5 ·

=

=

a+

*YZZ ·

0·

355 </
1,0
25 </
·1·
1,5

7270

·

2500

= 61,94

(Equació 10.6)

Càlcul del moment resistent plàstic

Com que l’eix neutre es situa sobre la llosa el moment resistent plàstic es calcula com:
>,(,

= <5 · \

360
= 2580,9 < · \
2

+ 70

ℎ5
f
+ ℎ + ℎ, − _ =
2
2
61,94
−
2

+ 70

_ = 745,9 < ·

(Equació 10.7)

Considerant la sobrecàrrega d’ús i el pes propi de la llosa el moment de càlcul convenientment
majorat és Msd = 579,5 kN·m. Per tant, el forjat col·laborant aguanta sobradament les
sobrecàrregues.
•

Càlcul de la fletxa produïda en ELS

Es comença calculant la relació d’equivalència (n) entre el mòdul de Young de l’acer i el mòdul
secant del formigó:
3=

5

=

210000 </
31000 </

= 6,77

(Equació 10.8)

Es calcula l’amplada de la secció homogènia (b):
*=

*YZZ 2500
=
3
6,77

= 369,3

(Equació 10.9)

Es calcula l’altura (h1):
ℎH =

ℎ5
360
+ ℎ0 =
2
2

+ 140

= 320

(Equació 10.10)

Amb les anteriors dades, es calcula la posició de l’eix neutre elàstic admetent la fissuració del
formigó traccionat (z1):
fH =

−`5 + `5 + 2 · * · `5 · ℎH
=
*

(Equació 10.11)

Disseny i càlcul de connectadors en lloses mixtes acer-formigó de gran cantell segons la
revisió de la normativa Eurocodi-4 proposta per CEN/TC250/SC4

=

+ L7270
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M + 2 · 369,3
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· 7270

Pàg. 63

· 320

=

= 94,3

Llavors el moment d’inèrcia de la secció homogènia (I) és:
g=

=

* · fHA * · fHA
+
+ g5 + `5 · LℎH − fH M =
12
4

369,3

+162,7 · 10t

· 94,3
12
k

+ 7270

A

+

= 636193775

369,3

· L320

· 94,3
4

− 94,3

k

A

+

(Equació 10.12)

M =

Finalment, a partir dels paràmetres calculats i de la sobrecàrrega d’ús ja es pot calcular la
fletxa produïda en estat límit de servei. S’ha de comprovar que sigui menor a L/300:
h=

•

5 ij · ]k
5
6,25 · 10A </ · 16k
·
=
·
384
384 210 · 10u </
· 636193775 · 10WH
5·g
= 39,9

k

=

(Equació 10.13)

Dimensionament dels connectors

Es calculen els connectadors seguint la formulació de Konrad i la formulació de Nellinger
segons la primera revisió.
Formulació de Konrad
Es comença calculant el coeficient kt:
0

=

0,70 *+ ℎ&
0,70 80
·
·− 1/ =
·
√34 ℎ, ℎ,
√1 70

·\

125
70

− 1_ = 0,629

(Equació 10.14)

Com que la raó entre l’altura i el diàmetre del connectador és superior a 4, el paràmetre alfa
val 1 (α = 1).
La càrrega màxima que pot suportar un connector per cisallament és:

Pàg. 64

Memòria

=

·

0,8 ·

·
4

·

= 0,629 ·

= 68,8 <

0,8 · 450 </

·

1,25

· L22
4

M

=

(Equació 10.15)

La càrrega màxima que pot suportar per aixafament és:
=
= 0,629 ·

0,29 · 1 · L22

·

0,29 ·

·

·

·

M · 25 </
1,25

=

· 31000 </

(Equació 10.16)

= 62,1 <

Per tant, segons la formulació de Konrad la càrrega màxima que pot suportar un connector és
de 62,1 kN.
Formulació de Nellinger (Revisió 1)
Es comença calculant els següents paràmetres:
; = 0,4 · ℎ& ·

>,( =

1
·
6

* A 5@
= 0,4 · 125
*+

ℎ& = B · ℎ& = 0,45 · 125
·

A

=

·

L110
80

1
<
· 450
· L125
6

MA

= 56,25

= 831875

MA = 798600 < ·

A

(Equació 10.17)

(Equació 10.18)
(Equació 10.19)

El valor de β s’ha agafat de 0,45 ja que el perfil INCO 70 és una planxa trapezoïdal, el nombre

de ròtules plàstiques ny = 2, ja que l’altura del connector supera aquesta condició ℎ& ≥ ℎ, +
2·

· √34 i el coeficient de ku s’ha agafat igual a 1 ja que els connectors estan en posició

favorable.

La càrrega que pot suportar un connectador per cisallament és:
=9 ·

·:

· 0 · ; 3= · >,(
1
+
=
?·
ℎ, · <4
ℎ& − 2

(Equació 10.20)
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= 0,9 · 1 · v

<

1 · 2,6

70

· 831875
·1

A

+

2 · 798600 < ·
56,25
− 22

2

= 82,1 <

w·
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1
=
1,25

La càrrega que pot suportar un connectador per aixafament del formigó és:
= 0,6 ·

·

·

4

·

1

= 0,6 · 450

= 47,7 <

<

·

·

L22

4

M

·

1
=
1,25

(Equació 10.21)

Per tant, la càrrega que pot suportar un connector segons la formulació de Nellinger de la
primera versió és de 47,7 kN.
A connexió completa la càrrega que s’hauria de suportar per la totalitat dels connectors és de
Nc = 2580,9 kN i a connexió parcial és de:
< = -

579,53 <
=\
745,94 <

>l − >5,,(,
>,(, − >5,,(,

/·< Z =

− 320,78 <
_ · 2580,9 < = 1570,7 <
− 320,78 <

(Equació 10.22)

Es comprova que aquest valor és superior al 40% de l’esforç a connexió completa.
Després de fer tots els càlculs s’ha arribat a la conclusió que el perfil de biga més òptim per a
construir el forjat col·laborant és un IPE 360, ja que perfils més petits també són capaços
d’aguantar el forjat però alhora de calcular els connectors segons el mètode de la connexió
axy WaV,z{,|y

parcial, la raó \a

z{,|y WaV,z{,|y

_ present en l’equació 9.12 creix més ràpidament que el que

decreix el valor < Z al reduir el perfil i per tant si s’agafa un perfil més petit, es fa impossible
aconseguir una solució que sigui capaç d’aguantar l’esforç que han de suportar els
connectors.
Tot i així, la solució proposada amb un perfil IPE 360 requereix d’apuntalament intermedi del
perfil durant la fase de construcció.
En la figura 10.8 es mostren les dimensions del forjat mixt de xapa col·laborant proposat.
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Figura 10.8. Solució amb perfil INCO 70 i altura de la llosa de 14 cm.

A continuació en la taula 10-2 es mostra la resistència dels connectors segons la formulació
emprada.

Esforç total a suportar [kN]

Connexió completa

Connexió parcial

2580,9

1570,7

Formulació de Konrad
Cisallament del connector [kN]

68,8
N necessaris = 26 connectors

Aixafament del formigó [kN]
Càrrega total [kN]

62,1
1739,8

1739,8

Formulació de Nellinger (Revisió 1)
Cisallament del connector [kN]

82,1
N necessaris = 33 connectors

Aixafament del formigó [kN]
Càrrega total [kN]

47,7
1334,5

1334,5

Nota 1: Càrrega total calculada amb el màxim nombre de connectors que hi caben posant
un connector a cada nervi (solució més òptima). Ntotal = 28 connectors (1/2 llum).

Disseny i càlcul de connectadors en lloses mixtes acer-formigó de gran cantell segons la
revisió de la normativa Eurocodi-4 proposta per CEN/TC250/SC4

Pàg. 67

Nota 2: El nombre de connectors necessaris per al mètode de la connexió parcial es
calcula a partir de l’esforç total a suportar i de l’esforç que és capaç de suportar cada
connector.
Nota 3: Els connectors tipus Nelson emprats tenen una altura de 125 mm i un diàmetre de
22 mm.
Taula 10-3. Comparació de la resistència necessària i suportada pels connectors segons el mètode i
la formulació emprats.

Tal i com es pot veure en l’anterior taula l’única solució possible és calcular els connectors pel
mètode de la connexió parcial i segons la formulació de Konrad. En aquesta solució només
caldrien 26 connectors (52 connectors en tota la llum) però si es vol optar pel costat de la
seguretat ens podem quedar amb 28 connectors i una resistència total de 1739,8 kN.

10.2.2. Comprovació solució INCO 70 amb programari ABC d’ArcelorMittal
La solució feta amb el perfil INCO 70 s’ha pogut comprovar amb el programari d’ArcelorMittal
ABC.
Aquest programari fa la totalitat del càlcul del forjat mixt de xapa col·laborant seguint l’actual
normativa, per tant segueix la formulació de Konrad i no permet calcular forjats col·laborants
amb una altura del perfil nervat superior als 85 mm (motiu pel qual només s’ha pogut fer la
comprovació amb el perfil INCO 70).
A continuació es mostren els diferents passos duts a terme en la introducció de les dades al
programari ABC.
Es comença definint els paràmetres generals: tipus de forjat col·laborant, llum i distància
d’entrebigat tal i com es mostra en la figura 10.9.
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Figura 10.9. Definició dels paràmetres generals.

A continuació i tal com es mostra en la figura 10.10 es defineixen els paràmetres relatius a la
llosa de formigó i al perfil nervat. Es defineix el cantell total de la llosa, les dimensions del perfil
i la posició relativa entre el perfil i la biga.
És important marcar la casella de xapa prepunxonada, sinó després no ens deixaria col·locar
uns connectors de diàmetre 22 mm ja que la normativa especifica que per aquest diàmetre el
perfil ha d’estar prepunxonat en comptes de soldar els connectors a través de la xapa d’acer.
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Figura 10.10. Definició de la llosa de formigó.

En la figura 10.11 es defineixen les característiques de la biga d’acer.

Figura 10.11. Definició de la biga d’acer.
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En la figura 10.12 es defineixen les característiques del formigó.

Figura 10.12. Definició característiques del formigó.

En la figura 10.13 es defineix el tipus de connector. El programa ABC ja té les dades dels
connectors Nelson introduïdes.

Figura 10.13. Paràmetres connector tipus Nelson.

En la figura 10.14 es defineix un únic apuntalament intermedi de la biga d’acer.
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Figura 10.14. Apuntalament en la fase de construcció.

En la figura 10.15 es defineix la coacció lateral de la biga. La biga estarà agafada mitjançant
connectors a la llosa en tota la seva longitud, d’aquesta manera es pot considerar que la seva
coacció lateral vers la bolcada lateral es perllonga en tota la longitud.

Figura 10.15. Definició de la coacció lateral.

En les figures 10.16, 10.17 i 10.18 es defineixen les càrregues. Les càrregues degudes al pes
de la llosa i del perfil ja apareixen calculades pel programari ABC, és a dir, només cal introduir
la sobrecàrrega de construcció i la sobrecàrrega d’ús.
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Figura 10.16. Sobrecàrregues en la fase de construcció.

Figura 10.17. Càrregues en la fase d’acció mixta definitiva.
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Figura 10.18. Sobrecàrrega d’ús.

En la figura 10.19 es comprova que els coeficients parcials de seguretat siguin els correctes.

Figura 10.19. Coeficients parcials de seguretat.
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Un cop introduïdes totes les dades anteriors el programari ABC ja pot córrer el càlcul.
En la taula 10-4 es mostra la comparació entre els resultats obtinguts amb el càlcul a mà i
amb el càlcul amb el programari ABC.
A més a més s’ha calculat l’error percentual en valor absolut entre les dues metodologies de
càlcul.

Càlcul a mà

Càlcul ABC

Error [%]

MEd,màx [kN·m]

99,88

96,82

3,16

Fletxa [mm]

4,2

4,0

5,00

Moment d’inèrcia I
[cm4]

63.619

63.587

0,05

MEd,màx [kN·m]

579,53

567,21

2,17

Fletxa [mm]

39,9

40,0

0,25

2.580,9

2.581,9

0,04

62,1

62,6

0,80

Fase de
construcció (amb
apuntalament)

Fase d’acció mixta
definitiva

Esforç total a suportar connectors [kN]
Resistència d’un connector [kN]

Taula 10-4. Comparació metodologies de càlcul per al perfil INCO 70.

Tal i com es pot observar els resultats són pràcticament idèntics, fet que vàlida els càlculs fets
a mà.
En l’Annex es troba el full de resultats extret amb el programari ABC.

10.2.3. Perfil INCO 100
En la proposta feta amb un perfil INCO 100 s’han calculat els connectors seguint la formulació
de Nellinger segons les dues versions de les respectives revisions del CEN. (Les dues
permeten la utilització d’aquesta formulació per a perfils d’altures inferiors als 140 mm).
Com que el perfil INCO 100 encara no esta a la venda, ja que amb la normativa actual no es
pot utilitzar per a la realització de forjats col·laborants, no esta disponible la seva fitxa tècnica.
Per tant, per tal de poder seleccionar el gruix del perfil nervat que es necessari per a aguantar
el formigó fresc durant la fase de construcció, s’han calculat les propietats de la secció del
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perfil per a diferent gruixos.
Al tractar-se d’un perfil de classe 4, s’han de calcular les propietats de la secció eficaç, les
quals s’han calculat amb l’ajuda del programari “Seficaz” (programa creat al Departament de
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria de l’ETSEIB). En l’Annex s’explica amb
més detall el càlcul de les propietats de la secció eficaç.
Amb les propietats de la secció eficaç calculades per uns gruixos de 0,75 mm, 1,00 mm i 1,20
mm i després d’haver escollit uns perfils nervats de 6 m de longitud amb una distància
d’entrebigat de 3 m i una altura de la llosa de 12 cm s’ha comprovat que tots tres gruixos
suporten les càrregues durant la fase de construcció en el cas d’estar apuntalats, però només
els perfils d’1,00 mm i d’1,20 mm són capaços de suportar-les sense apuntalament. Així
doncs, per tal de seleccionar la solució més econòmica s’hauria de valorar el cost d’apuntalar
tot el forjat durant la fase de construcció i la diferència de cost entre el perfil de gruix 0,75 mm
i el perfil de 1,00 mm, però es decideix escollir el perfil de 1,00 mm ja que segurament serà
l’opció més econòmica.
Després de fer tots els càlculs amb l’ajuda d’una fulla d’Excel s’ha arribat a la conclusió que el
perfil de biga més òptim per a construir el forjat col·laborant és un IPE 360. Tot i així, aquesta
solució d’apuntalament intermedi del perfil durant la fase de construcció.
En aquesta solució la fibra neutra del forjat col·laborant es situa en l’ala superior de la biga,
tot i això s’ha comprovat que la secció de l’ala, amb una qualitat d’acer S355, segueix sent
classe 1.
En la figura 10.20 es mostren les dimensions del forjat mixt de xapa col·laborant proposat.

Figura 10.20. Solució amb perfil INCO 100 i altura de la llosa de 12 cm.

En el càlcul dels connectors segons la revisió 2 proposada pel CEN ens trobem amb la
restricció que la diferència d’altures entre el connector i el perfil nervat ha de ser com a mínim
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dos vegades el diàmetre del connector, aquest fet ens obliga a posar uns connectors més alts
i a augmentar el cantell de la llosa a 160 mm. A l’augmentar el cantell de la llosa, però, la fibra
neutra cau per damunt del perfil nervat.
En la figura 10.21 es mostren les dimensions del forjat mixt de xapa col·laborant proposat.

Figura 10.21. Solució amb perfil INCO 100 i altura de la llosa de 16 cm.

A continuació en la taula 10-4 es mostra la resistència dels connectors segons la formulació
emprada.
Formulació de Nellinger (Revisió 1)

Esforç total a suportar [kN]

Connexió completa

Connexió parcial

1039,8

894,6

ht = 120 mm; hsc = 100 mm; dsc = 16 mm
Cisallament del connector [kN]

43,4
N necessaris = 21 connectors

Aixafament del formigó [kN]
Càrrega total [kN]

62,6
1259,5

1259,5

Nota 1: Càrrega total calculada amb el màxim nombre de connectors que hi caben posant
un connector a cada nervi (solució més òptima). Ntotal = 29 connectors (1/2 llum).
Formulació de Nellinger (Revisió 2)

Esforç total a suportar [kN]

Connexió completa

Connexió parcial

2580,9

2485,5
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ht = 160 mm; hsc = 150 mm; dsc = 19 mm
Cisallament del connector [kN]

56,1
N necessaris = 56 connectors

Aixafament del formigó [kN]

44,4

Càrrega total [kN]

2575,39

2575,39

Nota 1: Càrrega total calculada amb el màxim nombre de connectors que hi caben posant
dos connectors a cada nervi (solució més òptima). Ntotal = 58 connectors (1/2 llum).
Taula 10-5. Comparació de la resistència necessària i suportada pels connectors segons el mètode i
la formulació emprats.

Tal i com es pot veure en l’anterior taula la formulació de Nellinger segons la segona revisió
ens obliga a augmentar el cantell de la llosa fins a 16 cm amb tots els inconvenients que això
suposa.

10.2.4. Comparació propostes
A continuació es comparen les dues propostes, la feta amb un perfil INCO 70 calculada
segons la formulació de Konrad (ja que és l’única que permet l’actual i la futura normativa) i la
feta amb un perfil INCO 100 calculada segons la formulació de Nellinger de la primera i la
segona revisió.
En la taula 10-5 és mostren les diferents característiques segons la proposta feta amb el perfil
INCO 70 i INCO 100 mostrant-se amb color verd, taronja i vermell els punts a favor, entre mig
i en contra respectivament de cada solució.

INCO 70

INCO 100
(Revisió 1)

INCO 100
(Revisió 2)

Sobrecàrrega d’ús [kN/m2]

2,5

2,5

2,5

Llum [m]

16

16

16

Distància d’entrebigat [m]

2,5

3

3

Gruix perfil nervat [mm]

0,75

1,00

1,00

Perfil
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Longitud del perfil [m]

5

6

6

Altura de la llosa [mm]

140

120

160

HA 25

HA 30

HA 25

Necessitat d’apuntalar el perfil
nervat

No

No

No

Pes de la llosa [kN/m2]

2,4

2,2

3,2

Biga necessària

IPE 360

IPE 360

IPE 360

Acer de la biga

S355

S355

S355

Sí

Sí

Sí

Altura connectors [mm]

125

100

150

Diàmetre connectors [mm]

22

16

19

Nombre de connectors

26

21

56

Verificació de la connexió
completa

No

Sí

No

Formigó emprat

Necessitat d’apuntalar la biga

Taula 10-6. Característiques del forjat col·laborant segons perfil nervat emprat.

Després d’analitzar les característiques de les tres opcions s’arriba a la conclusió que la llosa
que surt més econòmica, amb menys alçada i menys pes és la calculada amb el perfil INCO
100 segons la primera revisió de la normativa. Per motius de seguretat, en la segona revisió,
s’han inclòs més restriccions que fan impossible la realització de la llosa amb un perfil INCO
100 i una altura inferior als 160 mm.
Si s’agafa com a referència la segona revisió presentada pel CEN ja no es fa tant atractiu el
fet de treballar amb perfils nervats de gran altura, ja que si es comparen les característiques
amb la solució feta amb el perfil INCO 70, els avantatges i inconvenients estan força igualats.
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11. Càlcul de les freqüències de vibració
Per als tres exemples proposats en l’apartat anterior, INCO 70 amb cantell de 14 cm i INCO
100 amb cantells de 12 cm i 16 cm s’analitza la freqüència pròpia de vibració.
L’estudi es realitza pel mètode descrit en el DB-SE-A 7.2. Com a resultat s’obtenen els valors
de la freqüència pròpia del forjat i de l’acceleració màxima com a percentatge de la gravetat.

11.1. Freqüència d’oscil·lació
La freqüència pròpia del primer mode de vibració d’una biga amb els extrems articulats (f1) és
calcula amb segons DB-SE-A 7.2.2.2.:

H

=

2

·}

·g
· ]k

5

(Equació 11.1)

On,
L: és la llum del forjat;
Ea: és el mòdul d’elasticitat de l’acer;
I: és el moment d’inèrcia del forjat;
: és la massa per unitat de longitud del forjat, inclòs el pes propi, càrregues permanents i
una part de la sobrecàrrega (valor quasi-permanent).
=

1
· ~i5 + ci(( + • · ij e · ^€
i

(Equació 11.2)

On,
ga: és el pes propi del perfil IPE en N/m;
gll: és el pes propi de la llosa en N/m2;
gq: és la sobrecàrrega d’ús en N/m2;
ψ2: és el coeficient de simultaneïtat per a la sobrecàrrega d’ús. En aquest cas ψ2 = 0,3.
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11.2. Acceleració màxima
L’acceleració màxima inicial de la vibració d’un forjat serà, segons DB-SE-A 7.2.2.3.:
•+ = 0,9 ·

2·

· H·g
>

(Equació 11.3)

On,
a0: és l’acceleració màxima inicial;
Im: impuls en N·s;
M: és la massa vibrant.
L’impuls degut al desplaçament d’una persona pot prendre el valor Im = 67 Ns, i la massa
vibrant per a una biga articulada en els extrems serà:
> = 0,67 ·

·^·]

(Equació 11.4)

On,
m: és la massa per unitat de superfície del forjat, inclòs el pes propi, càrregues permanents i
una part de la sobrecàrrega (valor quasi-permanent).

11.3. Esmorteïment
L’esmorteïment d’un forjat és la capacitat que té per a absorbir les vibracions que s’hi
produeixen.
L’esmorteïment s’expressa com un percentatge i depèn de les característiques de la
construcció, el gruix, el pes de la llosa, la presència d’elements com instal·lacions, fals sostre,
envans, paviments, mobiliari, entre d’altres.
Per als forjats d’estudi, com es tracten de forjats de pàrquing, la major part de la superfície
serà diàfana. En aquesta situació es considera un esmorteïment conservador de valor ξ = 3%.

11.4. Càlculs i verificació
El comportament del forjat respecte vibracions transitòries, des del punt de vista de la
percepció humana, es verifica mitjançant la figura 7.1 del DB-SE-A apartat 7.2, amb els valors
de freqüència pròpia del forjat (f1) i de l’acceleració màxima com a percentatge de la gravetat
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a0 / g (g = 9,81 m/s2).
Si el punt determinat està per sota del límit d’acceptació apropiat (límit marcat per la línia amb
esmorteïment ξ = 3% el forjat es podrà considerar apte pel servei.
En la taula 11-1 es mostren les dades i els resultats d’aplicar les anterior formules en cadascun
dels forjats.

Forjat

INCO 70 (14 cm)

INCO 100 (12 cm)

INCO 100 (16 cm)

I [mm4]

636.193.775

589.382.110

724.677.155

s [m]

2,5

3

3

ga [N/m]

560

560

560

gll [N/m2]

2400

2200

3200

q [N/m2]

2500

2500

2500

‚ [kg/m]

859,8

959,2

1265,0

f1 [Hz]

2,42

2,20

2,13

m [kg/m2]

343,9

319,7

421,7

M [kg]

9217,5

10282,9

13561,2

a0 [m/s2]

0,099

0,081

0,059

a0/g [%]

1,01

0,83

0,61

El valor del mòdul d’elasticitat emprat és el de l’acer de 210.000 N/mm2 ja que al calcular la
inèrcia s’ha calculat amb el mètode de la secció homogènia considerant aquest mòdul
d’elasticitat.
La llum del forjat en tots els casos és de 16 m.
Taula 11-1. Dades i resultats per a la verificació de les vibracions en els forjats.

En la figura 11.1 es pot comprovar que, un cop situats els punts damunt del gràfic dels límits
d’acceptació basats en la percepció humana de les vibracions dels forjats, les tres solucions
queden per sota de la corba d’esmorteïment del 3%, per tant els tres forjats compleixen els
requisits d’esmorteïment de les vibracions i es verifica la seva aptitud al servei per a vibracions
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transitòries.

Figura 11.1. Límits d’acceptació basats en la percepció humana de les vibracions dels forjats.

En el full de resultats calculats amb el programari ABC per al perfil INCO 70 s’observa que la
freqüència pròpia de vibració, considerant un 30% de la sobrecàrrega d’ús, és de 2,47 Hz,
valor molt pròxim al valor calculat manualment de 2,42 Hz. Aquest fet dóna força validesa als
càlculs fets a mà.
Tot i així, les freqüències pròpies de vibració donen uns valors una mica baixos i aquest fet
sumat a que els forjats estaran sotmesos a càrregues dinàmiques pel fet de passar-hi vehicles
donarien peu a fer un anàlisi més elaborat i exhaustiu del cas.
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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.
Tal i com s’ha explicat, la utilització de forjats col·laborants aprofita el material de la llosa com
a element estructural i d’aquesta manera es poden utilitzar perfils de biga més petits. Amb la
proposta de futura normativa feta pel CEN es permetrà la utilització de perfils nervats amb una
altura fins a 140 mm quan fins ara només es permetia la utilització de perfils d’altura fins a 85
mm, d’aquesta manera s’obren portes per a la realització de forjats col·laborants. Aquest fet
suposarà un menor consum de materials i pes en la construcció i consegüentment també
s’estalviarà energia que s’hagués consumit al fabricar, transportar i col·locar aquests
materials.

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. Actualment un 98,9% de l’acer que es consumeix al món prové del
reciclatge i una part dels àrids que s’utilitzen en l’elaboració del formigó són àrids recuperats
a partir de runes en una planta de reciclatge.
Aquests fets possibiliten que certa quantitat dels residus que es produeixen en l’elaboració i
en el posterior desmantellament dels forjats col·laborants siguin recuperats i introduïts
novament en el procés de producció com a matèries primeres.
Els perfils nervats són elements prefabricats, és a dir, no es construeixen a peu d’obra, sinó
que són obtinguts prèviament mitjançant processos de conformat plenament industrialitzats i
caracteritzats per tenir un alt rendiment i en els quals es pot exercir un control gairebé 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) es directament en l’obra i això implica la generació d’alguns residus que han de ser
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convenientment tractats com retalls d’acer (barres corrugades, perfils nervats...) i restes
d’àrids i de formigó.

12.3. Impacte ambiental
Com s’ha pogut constatar els forjats col·laborants suposen un millor aprofitament dels
materials ja que els materials que en un forjat normal només serveixen de forjat, aquí també
serveixen d’element portant, és a dir, donen com a resultat elements estructurals més eficients
i amb un menor consum de matèries primeres i d’energia.
Així doncs, considerant que quan s’aprovi la nova normativa pel càlcul dels connectadors
creixerà l’ús de les lloses mixtes, aquest fet tindrà un impacte positiu pel medi ambient.
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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, normatives, etc.).

•

Costos de desenvolupament: inclouen els aspectes relacionats amb les etapes que
constitueixen el nucli del projecte: estudi i comparació normatives, càlculs fets per tal
de comparar les normatives 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), ABC (càlcul estructural de lloses
mixtes) i S_eficaz (càlcul estructural de perfils prims).

•

Costos de redacció: tenen en compte la redacció de la totalitat del present projecte.
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13.2. Pressupost del projecte
Descripció

Cost unitari

Quantitat

Cost total

15 €/hora

65 hores

975,00 €

Estudi i comparació normatives

15 €/hora

65 hores

975,00 €

Realització dels càlculs

15 €/hora

80 hores

1.200,00 €

Comprovació i anàlisi dels resultats

15 €/hora

75 hores

1.125,00 €

Amortització dels equips informàtics

1,50 €/hora

360 hores

540,00 €

Amortització dels programes informàtics

2,10 €/hora

360 hores

756,00 €

15 €/hora

75 hores

1.125,00 €

1. Recerca i documentació
Recopilació i anàlisi d’informació
2. Desenvolupament del projecte

3. Amortització

4. Redacció
Redacció del projecte

Base imposable

6.696,00 €

21% d’IVA

1.406,16 €

TOTAL

8.102,16 €

La valoració econòmica de l’elaboració del projecte Disseny i càlcul de connectadors en lloses
mixtes acer-formigó de gran cantell segons la revisió de la normativa Eurocodi-4 proposta per
CEN/TC250/SC4 ascendeix a VUIT MIL CENT DOS EUROS amb SETZE CÉNTIMS
(8.102,16 €), IVA inclòs.
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Conclusions
Un cop finalitzat el projecte es conclou que s’han aconseguit satisfer els objectius inicialment
plantejats.
S’ha aprofundit en els coneixements sobre els forjats mixts de xapa col·laborant així com s’ha
comprés el funcionament del seu mètode de càlcul. Després d’haver analitzat l’actual
normativa de l’Eurocodi 4 per al càlcul dels connectors, la qual s’ha comparat amb la primera
versió proposta pel CEN (amb data de desembre de 2016 i la que va motivar l’elaboració del
present projecte) i amb la segona versió (amb data de juny de 2017).
Si es compara la normativa actual, la qual inclou únicament la formulació de Konrad, amb la
primera versió proposada pel CEN, que inclou la formulació de Konrad i la de Nellinger s’arriba
a la conclusió que la nova proposta augmenta la seguretat en l’edificació, ja que la formulació
de Nellinger dóna una major correlació estadística que la formulació de Konrad, la qual s’ha
limitat amb la introducció de noves condicions a aquells casos que realment dóna una bona
correlació amb les dades dels assajos estudiats.
Alhora la primera versió permet crear lloses d’altures inferiors gràcies a la utilització de perfils
nervats de més altura reduint així la quantitat de formigó utilitzada i el pes per a una mateixa
aplicació. Si es veritat també, que al crear lloses amb cantells reduïts, l’eix neutre passa a
estar per sota del perfil nervat i llavors aquest treballa a compressió, és a dir, s’està
desaprofitant un material bo per a treballar a tracció com ho és l’acer.
En canvi, la segona revisió proposada pel CEN no permet crear lloses de cantells petits degut
a la condició que el connector ha de superar l’altura del perfil nervat en dues vegades el seu
diàmetre. Aquest fet redueix els avantatges de la nova normativa però alhora garanteix una
major seguretat dels forjats mixts de xapa col·laborant i com que el cantell ja és més elevat
l’eix neutre queda per damunt del perfil nervat i d’aquesta manera es garanteix que el perfil
nervat treballi com a armadura de tracció de la llosa, fet per el qual esta especialment
concebut.
El que si que permet fer la proposta de futura normativa es que al poder fer servir perfils
nervats de més altura es pot reduir la distància d’entrebigat reduint així la quantitat de bigues
necessàries per a una mateixa aplicació.
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Així mateix, es conclou doncs que la proposta de futura normativa realitzada pel CEN permetrà
augmentar l’ús de les lloses mixtes en la construcció alhora que garanteix que les noves
construccions que es faran seran més segures i fiables.
Tanmateix també s’ha pogut comprovar la validesa dels càlculs manuals amb el programari
ABC d’ArcelorMittal per al perfil INCO 70 alhora que també s’han verificat que les vibracions
en els tres forjats mixts compleixen els requisits estructurals davant de les sol·licitacions de
pas de vianants.
Comparant la viabilitat de situar el perfil INCO 100 del revés, ja que aquesta és una de les
opcions que està estudiant l’empresa que el fabrica, s’observa que el principal avantatge és
que per a la mateixa altura s’estalvia formigó i pes, ja que el l’amplada b0 és menor. Tot i així,
aquest avantatge alhora també és un inconvenient, ja que al haver-hi menys formigó al voltant
dels connectors, la resistència per aixafament del formigó disminueix tal i com s’ha comprovat
en l’estudi de la resistència d’aquests. En la posició del dret, per a un diàmetre de 22 mm i
amb una altura de 250 mm de connector s’arriba a superar la resistència de disseny de 80 kN
per connector, en canvi amb el mateix connector i la posició del perfil del revés no s’arriba als
70 kN per connector, fet que en alguns casos pot fer inviable la posició del perfil del revés.
D’aquesta manera i tal i com s’ha comentat en l’apartat sobre l’impacte ambiental la utilització
de lloses mixtes garanteix un estalvi de materials i d’energia respecte els forjats
convencionals, així doncs si es duu a terme la nova normativa, a l’augmentar l’ús d’aquest
tipus de forjats es crearà un impacte ambiental positiu.
Finalment només comentar que aquest projecte ha estat força dinàmic ja que ha anat
evolucionant a mesura que rebíem més informació per part del CEN (per exemple la segona
revisió) esmentar que, tot i que probablement la normativa actual s’assembli força a la segona
revisió proposada pel CEN, queda una porta oberta a continuar aquest projecte amb nous
càlculs i anàlisis en cas de que la normativa definitiva difereixi de l’esmentat en el present
document.
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