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ESTRUCTURA
e  1 300

Mmax

Tacer / 1,1
Wx= = 2250 cm3  IPE 550

Mmax

Tacer / 1,1
Wx= = 2459 cm3  IPE 550

ESTRUCTURA HIPERESTÀTICA

Unió metàl·lica rígida entre IPE i mur 

de formigó armat, formada per una 

placa metàl·lica a la que es solda el 

perfil metàl·lic IPE

ELECCIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

L’edifici fa d’envolvent dels espais exteriors que ofereix l’equipament (la plaça en el cas de la biblioteca i el 

pati d’esbarjo en el cas de la llar d’infants). A més a més, en la seva composició ofereix una planta diàfana 

que deixa les particions a l’exterior en la major part dels casos. S’ha volgut buscar un sistema estructural 

que respongués al màxim a aquestes dues idees i, a més a més, ens permetés plasmar la plasticitat que 

té l’edifici a la planta baixa. És per això que s’ha optat per una envolvent portant, escollint com a material 

per a l’estructura el formigó armat. Amb aquesta elecció, donat que treballem amb massa, també es resol 

el problema de l’aïllament acústic respecte el soroll ambiental de l’exterior, un requisit primordial en una 

biblioteca. 

A més a més, expressa també la monoliteïcitat de l’edifici i, dins la seva sobrietat, permet entreveure i intuir 

el recinte industrial de Can Ricart que es troba darrere la parcel·la. 

Definició de les parts del sistema estructural

L’estructura serà, per tant, una estructura hiperestàtica feta amb un sistema de murs de càrrega format 

per plaques de formigó de 30cm de gruix, recolzades puntualment, que quedaran vistes exteriorment. Es 

tracta d’una estructura formigonada in situ amb un encofrat de taules de fusta col·locades verticalment. 

El sistema de murs anirà combinat amb forjats de llosa massissa de formigó, que suporta càrregues pun-

tuals elevades, i en els punts de màxim requeriment es combinaran les lloses massisses amb forjats col·la-

borants, recolzats sobre bigues IPE perpendiculars al mur de càrrega. 

En els punts en què es realitzen passos per sota l’edifici, on les llums sense recolzament arriben als 14m, 

l’estructura es reforçarà amb bigues de formigó de cantell en la mateixa direcció dels murs. 

Predimesionat i càlcul

Pel càlcul estructural, en el que és important tenir en compte com es comporta l’estructura en tres dimen-

sions, s’utilitzarà el programa Robot d’Autodesk, que ens permet introduir el nostre edifici i ensenyar-nos 

com respon als diferents estats i hipòtesis de càrrega.

Per a introduir els valors al programa, abans farem un predimensionat dels elements bàsics de l’estructura:

Predimensionat de la llosa massissa

Per a fer el predimesionat de la llosa massissa prendrem el pòrtic més desfavorable (L=11,7m, dues plantes) 

i aplicarem el mètode de càlcul de J. Calavera, on en el cas de forjats sense bigues sotmesos a accions ver-

ticals, quan aquests no tenen biga final, s’estableix que el cantell ha de ser e = Ln/30 = 0,39m

Predimensionat del mur

El predimensionat del mur el farem en funció de l’axil que reb:

T = q / A    A = 196,9cm2

 

T: tensió normal del formigó armat (minorada)

q: esforç axil

A: àrea de la secció

En funció de l’axil, el mur hauria de tenir un gruix de 20cm, però tenint en compte que la secció mínima és 

de 20cm, i que haurem de tenir en compte el recobriment de l’armadura, posarem un mur de formigó de 

30cm de gruix.

Predimensionat del forjat col·laborant

Per al predimensionat del forjat col·laborant utilitzarem les dades proporcionades pel fabricant (en aquest 

cas, Europerfil), que a partir de les sobrecàrregues (d’ús i permanents) a suportar, permet establir, a partir 

d’unes taules que proporciona, el gruix de la xapa grecada, l’altura final del forjat i la separació entre les 

bigues IPE.

Forjat col·laborant: marca Europerfil, model HAIRCOL 59

Sobrecàrrega màxima admissible: 4,67KN

Separació entre suports: 3,6m

Caldrà, també, fer un predimensionat dels perfils metàl·lics, que en el nostre cas, seran IPE.

Coberta

Moment màxim que ha de suportar el perfil:

Sabent que la tensió màxima que pot suportar el perfil és  ,

buscarem un perfil amb una relació     (Wx) que ens interessi. 

Forjat central

Moment màxim que ha de suportar el perfil:

Predimensionat bigues de formigó
Per a bigues contínues, el cantell de la biga es pot predimensionar segons la fórmula h = L/24

h = 14 / 24 = 0,58m

L’ample de la biga sol ser la meitat de la llum salvada, per tant s’estimarà que estarà al voltant de 0,28m.

MAPES DE TENSIONS I MOMENTS (en XX i YY)

INTRODUCCIÓ DE L’ESTRUCTURA AL PROGRAMA ROBOT D’AUTODESK

Introduïm l’estructura al programa i, a partir d’aquí, podem aplicar les diferents càrregues que hi actuen: pes 

propi, càrregues permanents (dels materials constructius i de les prestatgeries). sobrecàrrega de manteni-

ment, sobrecàrrega de neu, sobrecàrrega d’ús, el vent horitzontal i el vent vertical (aquests dos últims casos, 

en les 4 direccions possibles del vent).

Un cop introduiïdes les càrregues, el programa ens permet introduir hipòtesis per als diferents estats de 

càrrega als que es pot veure exposada l’estructura i veure com aquesta es comporta. Hem considerat les 

hipòtesis que preveiem més desfavorables, que són les següents: 

1 - G (pes propi + càrregues permanents) + Sobrecàrrega d’ús + Sobrecàrrega de manteniment

2 - G + Sobrecàrrega d’ús + Vh (+x) 3 - G + Sobrecàrrega d’ús + Vh (-x) 4 - G + Sobrecàrrega d’ús + Vh (+y) 

5 - G + Sobrecàrrega d’ús + Vh (-y) 6 - G + Sobrecàrrega d’ús + Vv (+x) 7 - G +Sobrecàrrega d’ús + Vv (-x)

8 - G + Sobrecàrrega d’ús + Vv (+y) 9 - G + Sobrecàrrega d’ús + Vv (-y) 

La hipòtesi més representativa és la 1 (G + sobrecàrrega d’ús + sobrecàrrega de manteniment), i a continua-

ció mostrem els resultats de mapes de les tensions (MPa) en direcció XX i YY, per a comprovar que en cap 

cas es supera la tensió del formigó (25MPa : 1,5 = 16,67MPa), i els diagrames en la direcció XX i YY, a partir 

dels quals es calcularà l’armat.

QUADRE DE RESULTATS

Hem escollit 10 panells característics i en donem els resultats numèrics per a comprovar la tensió màxima 

a la que estan sotmesos i els moments màxims, per a calcular-ne l’armat a partir de la quantia geomètrica.Mapa de tensions en XX

y
I

Mapa de tensions en YY

Mapa de moments en XX

Mapa de moments en YY

q x l2
12M = = 56.256,9 kg·m

q x l2
12M = = 61.478,6 kg·m

32.813,49 kg
166,67 kg/cm2A =
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Gruix de xapa: 1,20mm

h forjat col·laborant: 13cm

Panell 1. Llosa massissa de formigó armat (e = 40cm)
Tensió màxima en XX: 11 KN / m2

Tensió màxima en YY: 16,47 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: -75 KN/m2 · m         Ø 12   cada 15cm

Armat negatiu: 387 KN/m2 · m       Ø 25   cada 15cm

Armat positiu: -133 KN/m2 · m       Ø 12   cada 10cm

Armat negatiu: 390 KN/m2 · m       Ø 20   cada 10cm

Moments en YY

Panell 2. Llosa massissa de formigó armat (e = 40cm)
Tensió màxima en XX: 14 KN / m2

Tensió màxima en YY: 16,47 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: 381 KN/m2 · m         Ø 25   cada 15cm Armat positiu: 322 KN/m2 · m        Ø 20   cada 10cm
Armat negatiu: 250 KN/m2 · m       Ø 16   cada 10cm Armat negatiu: 416 KN/m2 · m       Ø 25   cada 15cm

Moments en YY

Panell 3. Llosa massissa de formigó armat (e = 40cm)
Tensió màxima en XX: 13 KN / m2

Tensió màxima en YY: 14,86 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: -143 KN/m2 · m         Ø 16   cada 15cm Armat positiu: -100 KN/m2 · m       Ø 12   cada 15cm
Armat negatiu: 370 KN/m2 · m         Ø 25   cada 15cm Armat negatiu: 348 KN/m2 · m       Ø 20   cada 10cm

Moments en YY

Panell 4. Llosa massissa de formigó armat (e = 40cm)
Tensió màxima en XX: 4,04 KN / m2

Tensió màxima en YY: 4,04 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: -55 KN/m2 · m         Ø 16   cada 20cm Armat positiu: -59 KN/m2 · m         Ø 12   cada 15cm
Armat negatiu: 108 KN/m2 · m       Ø 16   cada 20cm Armat negatiu: 390 KN/m2 · m       Ø 69   cada 15cm

Moments en YY

Panell 5. Mur portant de formigó armat (e = 30cm)
Tensió màxima en XX: -8,23 KN / m2

Tensió màxima en YY: 8,23 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: 50 KN/m2 · m          Ø 12   cada 20cm Armat positiu: -7 KN/m2 · m           Ø 12   cada 20cm
Armat negatiu: 89 KN/m2 · m         Ø 12   cada 10cm Armat negatiu: 162 KN/m2 · m       Ø 16   cada 10cm

Moments en YY

Panell 6. Mur portant de formigó armat (e = 30cm)
Tensió màxima en XX: 13,52 KN / m2

Tensió màxima en YY: -8,46 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: 387 KN/m2 · m         Ø 25   cada 10cm Armat positiu: -64 KN/m2 · m       Ø 12   cada 20cm
Armat negatiu: 0 KN/m2 · m           Ø 12   cada 20cm Armat negatiu: 1 KN/m2 · m         Ø 12   cada 20cm

Moments en YY

Panell 7. Mur portant de formigó armat (e = 30cm)
Tensió màxima en XX: -5,75 KN / m2

Tensió màxima en YY: -2,91 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: -82 KN/m2 · m         Ø 12   cada 10cm Armat positiu: 162 KN/m2 · m       Ø 16   cada 10cm
Armat negatiu: 44 KN/m2 · m         Ø 12   cada 20cm Armat negatiu: 31 KN/m2 · m        Ø 12   cada 20cm

Moments en YY

Panell 8. Mur portant de formigó armat (e = 30cm)
Tensió màxima en XX: -1,79 KN / m2

Tensió màxima en YY: -1,75 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: 49 KN/m2 · m          Ø 12   cada 20cm Armat positiu: -10 KN/m2 · m         Ø 12   cada 20cm
Armat negatiu: 173 KN/m2 · m       Ø 16   cada 10cm Armat negatiu: 147 KN/m2 · m       Ø 16   cada 10cm

Moments en YY

Panell 9. Mur portant de formigó armat (e = 30cm)
Tensió màxima en XX: -1,1 KN / m2

Tensió màxima en YY: 5,43 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: -38 KN/m2 · m         Ø 12   cada 20cm Armat positiu: -12 KN/m2 · m         Ø 12   cada 20cm
Armat negatiu: 0 KN/m2 · m           Ø 12   cada 20cm Armat negatiu: 86 KN/m2 · m         Ø 12   cada 10cm

Moments en YY

* Per a lloses, l’armat positiu és l’inferior i l’armat negatiu el superior.
* Per a murs, l’armat positiu és l’interior i l’armat negatiu l’exterior.

Panell 10. Mur portant de formigó armat (e = 30cm)
Tensió màxima en XX: 6 KN / m2

Tensió màxima en YY: 8,08 KN / m2

Moments en XX 
Armat positiu: 83 KN/m2 · m          Ø 12   cada 10cm Armat positiu: 16 KN/m2 · m          Ø 12   cada 20cm
Armat negatiu: 43 KN/m2 · m         Ø 12   cada 20cm Armat negatiu: 108 KN/m2 · m       Ø 12   cada 10cm

Moments en YY

874,02 770,00 660,00 550,00 440,00 330,00 220,00 110,00 000,00 -110,00 -220,00 -330,00 -370,00 KN/m2·m

395,86 323,33 250,81 178,28 105,76 33,23 -39,29 -111,82 -184,34 -256,87 -329,39 -401,92 -474,44 KN/m2·m

32,72 31,50 27,00 22,50 18,00 13,50 9,00 4,50 0,00 -4,50 -9,00 -13,50 -14,85KN/m2

16,47 16,25 13,00 9,75 6,50 3,25 0,0 -3,25 -6,50 -9,75 -13,00 -16,25 -19,25KN/m2
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Mur portant de formigó armat e=30cm

Obertura en mur portant de formigó

Biga de cantell de formigó armat (35x70cm)

Perfil metàl·lic per a forjat col·laborantIPE 550 (cada 3,5m)

Forjat col·laborant HAIRCOL 59 (Euroline)

Xapa e = 1,2mm

Altura final de forjat h = 130mm

Llosa massissa de formigó armat e = 40cm

Junta de dilatació de neoprè

Forat

Límit del forjat superior

Llegenda estructura
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