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DB SI-6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA
067 Annex C, estructures de formigó.
Forjats bidireccionals
Element

Aplicable
si no

Compleix

Paràmetre normatiu

si

no

Efecte de les
accions de càlcul
en situació d'incendi
Coeficient de
sobredimensionat

Correcció deguda a
les diferents
temperatures
crítiques de l'acer i
a les condicions
particulars
d'exposició al foc

Distància mínima
equivalent a l'eix

Recobriments >
50mm.

Resistència al foc

Zones traccionades amb recobriments de formigó > 50 mm: Disposa
d’una armadura de pell per prevenir el despreniment d’aquest formigó
durant el període de resistència al foc, consistent en una malla amb
distàncies <150 mm entre armadures (en les dues direccions), ancorada
regularment en la massa de formigó.
Resistència al foc assolida mitjançant capes protectores segons
norma UNE ENV 13381-3: 2004.
Els revestiments de morter de guix es consideren com a gruixos
addicionals de formigó equivalents a 1,8 vegades el seu gruix real.
Per valors > R120 en sostres: Es justifica mitjançant assaig.
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DB SI-6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA
067 Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó
Forjats bidireccionals
Element
Resistència al foc

Aplicable
si no

Compleix

Paràmetre normatiu
Aplicable a formigons de densitat normal, confeccionats amb àrids de
naturalesa silícia.
Per formigons amb àrids de naturalesa calcària, en bigues, lloses i
forjats, s'admet una reducció d'un 10% tant en les dimensions de la
secció recta com en la distància equivalent a l'eix mínimes.
Forjat només amb funció resistent R: es considera com gruix l'enrajolat
o qualsevol element que mantingui la funció d'aïllament en el període
de resistència al foc.
Per lloses nervades sobre suports puntuals i ≥ R 90, el 20% de
l'armadura superior sobre suports es distribueix en tota la longitud de
l’obertura, a la banda de suports.
Per lloses nervades sobre sobre suports lineals, l'armadura de
negatius es prolonga un 33% de la longitud de l’obertura amb una
quantia no inferior a un 25% de la requerida en suports.

si

no
✔

Opció per forjats amb entrebigat ceràmic o de formigo, revestiment
inferior i R ≤120:
Compleix el valor de la distància mínima equivalent
Si té funció de compartimentació: Compleix el valor de la distància
mínima equivalent i el gruix mínim
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