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20IV. L’ESTRUCTURA
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Alçat estructural pòrtic 1 i 2

Alçat estructural pòrtic 3

Alçat estructural pòrtic 4 i 5

Unió estructural vista en alçat
E 1:10

Secció forjat 
E 1:10

Alçat format nomès per les peces 
prefabricades i posteriorment gal-
vanitzades que s’ensamblaran in 
situ.

Les peces del pis superior d’aquests 
pòrtics, per tenir més alçada, no 
equivalen a les de cap altre pòrtic. 

Les del pis inferior i les que ar-
riben al terra sí, coincideixen amb 
les del pòrtic 3, el que en facilita i 
agilitza la producció.

Forjat

Considerant la magnitud de les sobrecàrregues, la llum entre biguetes, i la necessitat de no apuntalar 
el forjat durant la construcció, es selecciona el perfil d’acer per a forjat col•laborant COFRAPLUS 77.

1. Axonometria de la peça prefabricada per mitjà de perfils tubulars de igual 
secció que la resta de perfils tubulars que vindran a composar la unió. Es 
prefabriquen amb les variancions necessàries segons el número de cares i 
seccions de cada unió. També el galvanitza. 

Alçat format nomès per les peces 
prefabricades i posteriorment galva-
nitzades que s’ensamblaran in situ.

Les peces del pis superior d’aquest 
pòrtic, coincideixen amb les ne-
cessàries també per als pòrtics 1 i 2.

Les del pis inferior i les que arri-
ben al terra coincideixen amb les del 
pòrtic 3. Per tant, totes les peces 
per a la construcció d’aquest es 
troben en els pòrtics 5-4 i 1-2.

Alçat format nomès per les peces 
prefabricades i posteriorment gal-
vanitzades que s’ensamblaran in 
situ.

Les peces del pis superior d’aquest 
pòrtic, coincideixen amb les del 
pòrtic anterior.

No té pis inferior però les peces  
prefabricades que componen els 
seus laterals i arriben al terra, 
coincideixen amb les del pòrtic 3.

Especejament de les peces metàl·liques necessàries

Amb els esquemes d’alçats anteriors, podem veure que tan sols amb les peces prefabricades del pòrtic 5, i les del 
pòrtic 1, podem construir tots els pòrtics bífids. 

Aquí es fa un recull del número de peces necessàries per a fer-ho amb les seves mesures per diferenciar-les. 
Primer es fa de les peces que cal transportar prefabricades i a continuació dels perfils simples que també caldran.
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Dades  Perfil d’acer COFRAPLUS 77
  Tipus de formigó: Normal(2400kg/m3)
  Llum màxima entre biguetes: 2.60m
  Espessor de la xapa: 1mm
  Espessor total de la llosa: 16cm
  Resistència al foc del forjat: R120 (amb capa protectora)

2. Una peça complementària, un maneguet tubular rectangular de secció in-
terior igual a la secció exterior de la peça d’unió, s’encaixa en aquesta peça 
prefabricada d’unió per ensamblar després amb el perfil tubular. 

3. El perfil tubular següent ve a col·locar-se a l’interior del maneguet -ja que novament la 
secció exterior del perfil coincideix amb la interior del maneguet, fent coincidir els forats 
de totes les peces metàl·liques entre ells, per arribar a la posició correcta. 

4. En la posició correcta caldrà només cargolar pels forats de les peces. Aquest procès 
es repeteix en tots els extrems d’unió de la peça que calguin.
*els extrems d’aquesta peça d’unió prefabricada es recobreixen amb un material que per-
meti dil·latacions un cop estiguin els perfils tubulars cargolats dins del maneguet. 

Peça d’unió estructural. Axonometria  - E 1:10


