
Dimensionament dels perfils del pòrtic 

Per obtenir les dimensions dels perfils necessaris, es realitzen els càlculs només per al pòrtic més sol•licitat, en aquest cas 
el pòrtic número 4, i després es realitzen les comprovacions amb aquest perfils obtinguts per a la resta de pòrtics. 

1.Càlculs de les càrregues
   
Càrregues permanents:
-Pes propi: 2,12 KN/m2
-Paviment: 0,168 KN/m2
-Tabiqueria: 1,20 KN/m2
-P.terra radiant:0,96 KN/m2

2.Càlcul de l’àrea tributària. 
Es calcula només per a una de les ales del pòrtic, també la més sol•licitada (la ala H), ja que l’ala G no rep pes del costat 
del doble espai. Es divideix el càlcul segons les cotes del pòrtic ja que a cadascuna hi aplicarem un coeficient de sobrecàrrega 
diferent segons l’ús, i en algunes hi ha tabiqueria i altres no. 

3.Homogeneïtzació del formigó a acer
Es transforma al secció de formigó del forjat en acer ja que el conjunt del forjat contribueix a suportar les càrregues junta-
ment amb l’estructura , les reparteix i alhora estabilitza també els pòrtics. Per tant es calcula la inèrcia del perfil d’acer+capa 
de formigó i s’introdueix al programa. La primera aproximació que es va realitzar van ser amb perfils de 10x10x0.5cm, tant 
per a bigues com per a pilars. La inèrcia era insuficient. Es van passar a perfils de 10x25x0.5cm, per a bigues –ja que era 
l’element més exigent- i seguia sent insuficient. Finalment es va calcular per a bigues de 12.5x25x1cm. 

4.Introducció de les càrregues i de la inèrcia al programa
En introduir l’ inèrcia homogeneïtzada obtinguda, la deformada del pòrtic, el resultat més restringent, entra dintre de la 
deformada permesa. La resta de resultats també.

Els diagrames ens permeten veure els pilars més sol•licitats, de manera que es dóna una secció de 12.5x12.5 als pilars interiors 
i de 12.5x10 als exteriors i al pilar central de la Vierendel, complint amb el vinclament i les deformades permeses. 

5. Obtenció de resultats (pòrtic 4)

Sobrecàrrega: 
-Zona administrativa: 2 KN/m2  Area d’administració
-Zona taules i cadires: 3 KN/m2  Sales d’arts
-Zona seients fixes: 4 KN/m2  Sales de teatre
-Zona d’activitat física: 5 KN/m2  Sales d’assaig i polivalent
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