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RESOLUCIÓ EN PLANTA DELS DIFERENTS FORJATS

FORJAT DE LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT

FORJAT DE PRELLOSA DE FORMIGÓ PRETENSAT I ESTRUCTURA METÀL·LICA

JUNTA DE DILATACIÓ

BIGA RECOLZADA SOBRE MUR

JUSTIFICACIÓ DE L'ESTRUCTURA

1) ESTRUCTURA HORITZONTAL

FORJAT BIDIRECCIONAL

Forjat de llosa massissa de formigó armat per a les llums generals  (fins a 7m)  permetent així absorbir les irregularitats degudes a
la forma de sòcol de l'edifici i l'adaptació a la paret existent.

FORJAT DE PRELLOSA PRETENSADA

Forjats de prellosa de formigó pretensat a l'edifici muralla (llums de 10 m fins a 15m)
Formigó armat alleugerit amb cassetons de poliestirè.
Tipologia de forjat utilitzat en l'edifici muralla on les llums són grans (10m de màxim i uns 7 de mitjana) i on hi ha un punt en
concret on s'arribarà a 15m.

Aquesta estructura de forjat estarà recolzada sobre una estructura metàl·lica per la qual cosa serà important alleugerir el pes del
forjat el màxim que sigui possible tenint en compte que al ser un edifici públic les sobrecàrregues d'ús seran molt importants.

2) ESTRUCTURA VERTICAL

L'estructura vertical estarà formada per pilars de formigó armat mida segons càlcul en el primer cas i s'utilitzaran pilars metàl·lics en
l'edifici muralla.

S'utilitzarà el programa WinEVA per al càlcul de les deformacions prenent com a valors base els del codi tècnic.

3)MURS CONTENCIO

El primer que es construirà seran els murs de contenció.

1- Mur paret mitgera edifici carrer Ample. Ample 30cm. Mur estructural pantalla realitzat per la tècnica de bataches de 2m i 30cm
d'amplada. Fondària 50% llum aprox. 7m des del darrer forjat.

2- Mur contenció terres primera planta (encofrat de fusta previst per a ser vist) Ample 40cm (H/15)
3- Mur de contenció de terres segona planta (encofrat de fusta previst per a ser vist) Ample 40cm (H/15)
4- Reforç, recalçament per “bataches” del mur existent central.
5- Construcció murs pantalla al costat del mur existent central. Tècnica bataches. Fondària aprox. 3m des del darrer forjat.
6- Mur pantalla muralla. Excavació en trams de 2 m per evitar esllavissades. Ample 40cm. Fondària 50% llum aprox. 3m des del 

darrer forjat.7- Construcció mur pantalla planta subterrània al costat de la muralla. (H/15)
7- Mur contenció terres carrer de Santa Magdalena ample 40cm (H/15)
8- Murs de contenció de terres interiors de l'edifici. Ample 30cm.
9- Reforç, recalçament per “bataches” de la muralla.

4)ESTABILITZADORS ESTRUCTURALS

Formigó armat in situ. S'hi compten les tres caixes d'ascensors.

5)ESTRUCTURA DE COBERTA I PAVIMENT

La coberta està constituïda a partir d'un mallat metàl·lic de perfils IPE. Es formarà per dos cèrcols horitzontals a diferents cotes
que sustentaran unes bigues encavallades formades per perfils IPE 200. Sobre la subestructura metàl·lica s'hi crearà la façana de
coberta de la mateixa manera que es construeix la façana de l'edifici (coure).

6)MANTENIMENT DELS MURS EXISTENTS

Recalçat per mitjà de “bataches”
Consolidació de les peces que falten.
Reforç amb nervis d'acer.
Protector contra la humitat.

CÀLCUL FORJAT BIDIRECCIONAL (EDIFICI SÒCOL)

ESTAT DE CÀRREGUES

PLANTA COBERTA
Pes propi coberta 4KN/m2 (forjat de formigó)
Pes propi acabat coberta 2KN/m2 (aïllant+peces metàl·liques)
Sobrecàrrega permanent 0
Sobrecàrrega d'ús (manteniment privat coberta) 1KN/m2
Sobrecàrrega de neu 1,1 KN/m2
Sobrecàrrega de vent 0,7 KN/m2

Sobrecàrrega total sense majorar 8,8 KN/m2

PLANTA TIPUS
Pes propi forjat 4KN/m2 (forjat de formigó)
Sobrecàrrega permanent 1KN/m2 (envans)+0,8KN/m2 (paviment)
Sobrecàrrega d'ús (categoria C3 edificis públics) 5KN/m2
Sobrecàrrega de neu -
Sobrecàrrega de vent -

Sobrecàrrega total sense majorar 10,8KN/m2

PREDIMENSIONAMENT CANTELL DEL FORJAT

Cantell= L/32= 22cm
Fmàx= L/800= 0,87 cm

CÀLCUL PER RESISTÈNCIA

h=L/25=700/25= 28cm

Q = q x L x ɣ on q (càrrega pl c) 10,8 x 1,6= 17,28 KN/m2
L ( llum A tributària) 3,6 m
ɣ (coef. majoració) 1,1

Q = 68,42KN/m
Md= Ql2/9 Q 42,77KN/m

L 7 m
Md= 372,55 KNm
Md = 0,24 x b x d2 x fcd al qual s'aplicarà un coeficient de majoració de 1,6 i prenent de base 3,6ml

d = √(Md / 0,24 x b x fcd) b    3,6 m
fcd = 30 / 1,5 20,00N/mm2

d= 14,7 cm

CÀLCUL PER DEFORMACIÓ

fletxa = [( 5 x q x L4 / 384 x E x  I) - ( Me x L2 / 1/6 x E x I ) - ( Md x L2 / 1/6 x E x I )]  < L / 250

El fet de restar els dos moments dels extrems minvava molt la inèrcia del cantell de manera que s'ha decidit obviar-ho pel
costat de la seguretat.

L/250 és la fletxa total de manera que l'haurem d'incrementar 2,5 vegades per la fisuració i 1,5 vegades per la fluència.

Així considerant que q=10,8, l=7 i
Obtenim una I de 0,00636m4
I per tant una h= 3√12I/3,6m=0,27m

Considerarem un cantell de 27 cm considerant l'ample del pòrtic. Com que no hem considerat els moments dels extrems
considerem un cantell de 22cm pel càlcul del pòrtic.

Per tant considerarem un cantell de 22cm i comprovem que les fletxes a WinEva (multiplicades pel factor de fluència) són
admisibles.

FLETXA ADMISSIBLE

Fletxa activa
La fletxa total no superarà en cap cas a L/400= 1,75cm
Fletxa infinit
La fletxa total no superarà en cap cas a L/250= 2,80cm

fadm = 2,2 x pes propi + 1 x sobrecàrregues
fadm = < l / 250

< 10 cm

Planta coberta= 14,2cm
Planta tipus= 17,7cm
En tot cas haurà de ser inferior a 2,80cm.

WINEVA

Amb el predimensionament amb el WinEva he obtingut uns valors de fletxa admissibles.

La fletxa activa màxima serà de 0,2 x 4 < 1,75cm
La fletxa total màxima serà de 0,65 x 4 < 2,8cm

Per tant complirà.

PREDIMENSIONAMENT PILAR A

Nd = supefície tributària x àrrega x efecte hiperestàtic x ɣc
A = Nd / fcd

Superfície tributària (pilar amb màxima superfície) 25,8m2
efecte hiperestàtic 1,1
ɣ acció 1,5

tipus de formigó HA - 30
N/mm2 fcd = fck / ɣc

Fcd =20 N/mm2= 20000 KN/m2

PREDIMENSIONAMENT PER ESFORÇOS AXIALS

PLANTA COBERTA
Nd= 374,6KN
Ac= 187,3cm2
Pilar 20x10cm

PLANTA 4
Nd= 834,37KN
Ac= 417,18cm2
Pilar 30x15cm

PLANTA 3
Nd=1294,12 KN
Ac= 647,08cm2
Pilar= 36x17cm

PLANTA 2
Nd=1753,59KN
Ac= 876,99
Pilar= 42x21cm

PLANTA BAIXA
Nd= 2213,59KN
Ac= 1106,84 cm2
Pilar= 48x24cm

COMPROVACIÓ A PANDEIG

g= lo/h< 10  on lo (longitud de guerxament)
que a l'estar biencastada lo=l/2

PLANTA COBERTA
Nd= 374,6KN
Ac= 200cm2
H= 300
Base pòrtic principal 20cm--- compleix
En el pòrtic secundari s'armarà tenint en compte la ea

PLANTA 4
Nd= 834,37KN
Ac= 450 cm2
H= 300
Base pòrtic principal 30cm--- compleix
En el pòrtic secundari s'armarà tenint en compte la ea

PLANTA 3
Nd=1294,12 KN
Ac= 612cm2
H= 330
Base pòrtic principal 36cm--- compleix
Base pòrtic secundari --- compleix

PLANTA 2
Nd=1753,59KN
Ac= 882
H= 300
Base pòrtic principal 42cm--- compleix
Base pòrtic secundari --- compleix

PLANTA BAIXA
Nd= 2213,59KN
Ac= 1152 cm2
H= 300
Base pòrtic principal 48cm--- compleix
En el pòrtic secundari s'armarà tenint en compte la ea
Base pòrtic secundari --- compleix

PREDIMENSIONAT DE L'ÀREA DE LA SABATA

Tipus de terreny Margues
Tensió admissible 6Kg/cm2
A = N / fcd
N=1,10xNtotal

Ntotal= 2213,59KN=221359Kg
N=243494,9Kg
A= 40.582cm2
Sabata= 147x294cm

Cantell= a-l/4 on a= 294 i l= 48
h= 61,5cm >50cm

CÀRREGA PUNTUAL FAÇANA

Formigó N= 7,2 KN/M2
Aïllant e:10cm N= 0,02KN/M2
Cartró guix N= 0,05KN/M2

Total N= 7,27KN/M2
Càrrega puntual al forjat de 77,8KN

ACCIÓ DEL VENT

pressió estàtica  qe = qb x ce x cp on 
qb (p dinàmica) 0,5 KN/m2

ce (coef expo) 2

esveltesa del parament H/amplada= 15,3/32,89= 0,46
cp (pressió) 0,7 (segons CTE)
cs (succió) -0,4 (segons CTE)

qe = 0,7KN/m2
càrregues puntuals de 0,7 x 3,6 x 3= 7,56KN

Considerem una coberta plana en aquest sentit del pòrtic. Per tant, el Ce= -1,2  i el valor de qe= -1,2KN/m2 per una superfície
de 3,6m donarà -4,32KN/m

Malgrat tot hi ha dos punt que cal considerar d'especial interès degut a les càrregues diferents que comporten.

HIPÒTESIS COMBINACIONS DE CÀRREGUES

Pes propi Sobrecàrrega Vent Neu

1 ELU PP+SC 1,35 1,5 0 0
2 ELU PP+SC+V+N 1,35 1,5 0,75 0,75
3 ELS f activa 0 1 0 0
4 ELS f total 1 1 0 0

Pilar= 48x24cm
Sabata=294x147cm
e sabata= 50cm
Forjat=22cm+ 3cm paviment

Pilar= 48x24cm
Sabata=294x147cm
e sabata= 50cm
Forjat=22cm+ 3cm paviment

Pilar= 42x21cm
Sabata=212x106cm
e sabata= 50cm
Forjat=22cm+ 3cm paviment

Pilar= 36x17cm
Forjat=22cm+ 3cm paviment

Pilar= 30x15cm
Forjat=22cm+ 3cm

Pilar= 20x10cm
Forjat=22cm+ 3cm + capes coberta

Planta coberta

Junta entre edificis

1 2 3 4 5 6 8 97 + ESTABILITZADORS
HORITZONTALS

Edifici sòcol

Edifici muralla

Nuclis rígids

Comprovació fletxes
pòrtic secundari
Deformació màxima al
voladís de 1,4cm

Dobles pilars

Pilars de 10x5
cada 2 metres per
aguantar el voladís
dels accessos

Zona amb doble
coberta

Biga de recolzament
sobre dos pilars (rampa)


