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Forjat mixt 

• Forjat que col·labora, mitjançant una connexió 
adequada, una llosa de formigó armada i la 
bigueta de fusta o metàl·lica, augmentant així 
la resistència i rigidesa del forjat.la resistència i rigidesa del forjat.



Connectors

“El gros de l’obra”.  Fructuós Mañà Reixac

Connectors

Característiques i avantatges 
principals d’un forjat col·laborant

Rehabilitació i obra nova:

- Capacitat portant
-adaptació a noves normatives
-canvis d’us
-augment de la resistència en forjats en mal estat-augment de la resistència en forjats en mal estat

- Augment de la rigidesa para deformacions excessives.
- Disminució de les vibracions (fimbreig) 
- Aïllament acústic.
- Millora el comportament contra al foc
- Lleugeresa del forjat.

- Menor espessor llosa de formigó
- No sobrecarreguem les estructures verticals
- Disminució de la secció de les biguetes (forjats nous).

- Capacitat de transferència de accions sísmiques



Exemple d’un reforç de forjat en rehabilitació:
DEFORMABILITAT EN EL TEMPS DELS FORJATS

EL PROBLEMA:
Excesiva fletxa d’un forjat de fusta

Característiques i avantatges 
principals d’un forjat col·laborant

Rehabilitació i obra nova:

- Capacitat portant
-adaptació a noves normatives
-canvis d’us-canvis d’us
-augment de la resistència en forjats en mal estat

- Augment de la rigidesa para deformacions excessives.
- Disminució vibracions (fimbreig) 
- Aïllament acústic.
- Millora comportament al foc.
- Lleugeresa del forjat.

- Menor espessor llosa de formigó
- No sobrecarreguem els elements estructures verticals
- Disminució de la secció de les biguetes (forjats nous).

- Capacitat de transferència de accions sísmiques.



Forjat col·laborant en front accions sísmiques

Forjat col·laborant connectat als murs 
perimetrals representa una òptima solució  
tècnica en els edificis en zones sísmiques 

Estructures mixtes amb formigó

Forjat sense connexió:
-Els dos materials es comporten de 

forma independent. 

Resultat sense connectorsResultat sense connectors
- Lliscament entre materials
- Major deformació
- Menor rigidesa



Utilització de Connectors

Resultat amb connectors: és important 
que aquesta capa estigui connectada 
degudament amb les bigues del forjat.

En la rehabilitació d’un forjat, és 
molt important la

Col·locació dels 

Connectors

Resultat amb connectors  



La solució de reforç que aquí es proposa no es pot aplicar quan les 
bigues de fusta no estiguin en bon estat de conservació.

S’hauria d’aplicar en forjats en bon estat. 



També en el cas de forjats amb un gran valor arquitectònic…



Connector soldat

SISTEMES ARTESANALS

- Cal netejar molt bé la superfície

..i soldar, on es pugui

- Procés poc productiu
- Personal autoritzat i homologat para soldar
- Difícil justificació tècnica



Connector puntiforme amb resina

- Forats a la biga de fusta
- Neteja forats
- Connectar amb resina
- Temps d’espera per l’assecat de la resina.

Connector continu

-Tall longitudinal de la biga
-Poc productiu
-Difícil justificació tècnica



Connector de pern soldat.

-Personal autoritzat
-Maquinària pesada si es solda en 
obra.
-Difícil transport i aplec

Forjat col·laborant fusta - formigó amb 
connectors Tecnaria



Forjat col·laborant acer - formigó amb 
connectors Tecnaria (en rehabilitació)

Forjat col·laborant acer - formigó amb xapa nervada 
connectors Tecnaria (obra nova)



Connectors TECNARIA

Connectors generalment de pern Ø12mm assemblat a placa per facilitar el 
muntatge a peu d'obra.

Concebut i assajat àmpliament per unir fusta i formigó, acer i formigó o 
formigó i formigó treballant exclusivament a tallant.

Tipus pern

Per fusta

Tipus pern

Per acer

Tipus Diapason

Per acer

Tipus pern

Par formigó

Connector TECNARIA per fusta

Sobre la biga Sobre tauler



Connector per fusta

Connector per fusta
característiques



Solució per a bigues principals

Connector TECNARIA per acer

Estructura per 
rehabilitar

Estructura novaEstructura nova i 
alta resistència



SISTEMA DE FIXACIÓ

Per connectors d'acer
cal disposar d'una
pistola marca SPIT
amb canó adaptat alamb canó adaptat al
ancoratge Tecnaria
per claus separats o
per claus pre-
assamblats

EL CÀLCUL

Software per el càlcul en la pàgina web de Tecnaria



EL CÀLCUL

Software per el càlcul en la pàgina web de Tecnaria

EL CÀLCUL

Software per el càlcul en la pàgina web de Tecnaria



Fitxes de càlcul

Detall de fitxa de càlcul



Justificació de càlcul

OBRA PREVIA

Apuntalar el forjat existent.



OBRA PREVIA

Enderroc de paviments, envans,
equipament, etc., és a dir, tot allò que 
estigui a sobre del forjat.

OBRA PREVIA

Realització de forats a la paret per ancorar 
la capa de compressió



MUNTATGE

Per connectores de fusta:

• Lubricar els cargols abans de muntar-les

MUNTATGE

Per connectores de fusta:

• Foradar el tauler amb
fresa horitzontal
Ø65mm (BASE) o
Ø90mm (MAXI), o Ø65mmØ65mmØ90mm (MAXI), o
tallar longitudinalment
el tauler amb una
serra de disc per
connector sobre biga

Ø65mmØ65mm



MUNTATGE

Per connectores de fusta:

• Fer pre-forats

Ø6mm per als cargols del Ø6mm per als cargols del 
connector BASE, segons tipus 
de fusta

Ø8mm per als cargols del 
connector MAXI, sempre

MUNTATGE

Per connectors de fusta:

• Muntar els connectors variant la orientació



MUNTATGE

TECNARIA CENTURIA 6x6 P130

Possibilitat de col·locar una lona impermeable i 
transpirable a la part inferior dels connectors



Membrana transpirable i impermeable

TECNARIA CENTURIA 6x6 P130

MUNTATGE

Per connectores d’acer:

• cal disposar d'una pistola 
marca SPIT amb canó 
adaptat al ancoratge adaptat al ancoratge 
Tecnaria per claus separats 
o per claus pre-acoblats



Fase  final per al forjat col·laborant

Abocament del formigó estructural lleuger per a la realització de la capa de compressió


