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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

PREDIMENSIONAMENT PILAR B

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

Superfície tributària (pilar amb màxima superfície) 53,55m2
efecte hiperestàtic 1,1
ɣ acció 1,5

PREDIMENSIONAMENT PER ESFORÇOS AXIALS

Àrea tributària pilar 53,55m2
Pes propi bigues alveolars de 300,4 kg/m x 10m=3004kg= 29,43KN

PLANTA COBERTA
Nd= 366,7KN 

A=N/2600kg/cm2= 14,39cm2
Pilar HEB 100

HEB 100

237,15  obtenim W aprox= 4
N= 2600 x 28 /4= 18T < 37,29T - no compleix

Prenem un HEB 180

4,57= 196,07  obtenim W aprox= 3
N= 2600 x 65,3 /3= 56T > 37,29T compleix a vinclament

En la resta de plantes tenim la restricció constructiva que necessitem un pilar de base pel cantó més favorable de 60cm. Així
doncs calcularem el pilar més desfavorable en planta baixa i l'adaptarem a la geometria exigida per a la construcció.

Un perfil HEB 180 equival a 2 UPN 220 i utilitzarem aquest format de pilars

PLANTA 0
Nd=[[4,55 + (2 x 10,8)] x 1,1 x 1,5 x 53,55] +(29,43 x 2) = 2369,41KN
A= 93cm3
Pilar HEB 240

Cal però que comprovem el pilar

àtica) i pandeig 300x 1 /6,08= 49  obtenim W aprox= 1,1
N= 2600 x 106 /3= 250T > 214T compleix a vinclament

Per tant per resistència obtindrem un pilar HEB 240 que serien l'equivalent a 2UPN de 300. Com que en l'altre dimensió
necessitem una distància de 60cm haurem de separar els dos perils UPN de 300 i fer la unió amb platines que s'haurien de
calcular.

CONTROL PANDEIG

Es calcularà només el tram més llarg

Pandeig mecànic= 630 x 0,5/10 = 31,5 < 200 i per tant compleix la norma

CÀRREGUES PUNTUALS RAMPES ACCÉS

Les rampes d'accés a l'edifici es recolzaran directament sobre els pilars. Per tal de calcular l'esforç puntual que suporten els
pilars les hem considerat com si es tractés d'una biga recolzada en cadascun dels pilars.

Estat de càrregues

Pes propi Xapa i panells lleugers 1KN/m2
Perfils rampa (aprox) 0,25 KN/m2

Sobrecàrrega d'ús Espai públic 5,00 KN/m2
Vent No es considera (arasarat)
Neu No es considera (arasarat)

Estat de càrregues sense majorar q= 6,25KN/m2

Com que fem un càlcul de grans nombres majorarem totes les càrregues per 1,5 obtenint 9,37 KN/m2
L'amplada de la rampa és de 2m així que el pes final serà de 18,75 KN/m

Prenem així la reacció que obtenim del WinEVA més desfavorable i l'afegim com una càrrega puntual al pilar en la planta
coberta   F= 222KN

MODIFICACIÓ PILAR PLANTA COBERTA

PLANTA COBERTA
Nd= 402,02KN + 222kN

A=N/2600kg/cm2= 24,49cm2
Pilar HEB 100

Malgrat tot com ja que s'ha comprovat que com a mínim un perfil HEB120 és necessari de manera que es manté el pilar que
s'havia dimensionat prèviament.

Caldrà a continuació fer la comprovació a moment del pilar.

PREDIMENSIONAT DE L'ÀREA DE LA SABATA

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

Ntotal= 2276,12KN=232257Kg
N=243494,9Kg
A= 28.709,5cm2
Sabata= 197x197cm

Cantell= a-l/4 on a= 197 i l= 38
h=39,75cm<50cm així doncs farem un cantell de 50cm.

CÀRREGA PUNTUAL FAÇANA

Coure N= 0,27 KN/M2
Xapa grecada acer N=0,12KN/M2
Aïllant e:10cm N= 0,02KN/M2
Cartró guix N= 0,05KN/M2
Tauler N= 4KN/M2

Total N= 4,46KN/M2

ACCIÓ DEL VENT

No  es tindrà en compte atès que les dues façanes perpendiculars a la direcció del vent estan arrecerades  per les muralles i
per l'edifici continu.

FORJAT

Poliestirè (lleuger)
Grans llums (màxima 9,5m)
fàcil muntatge

SISTEMA ESTRUCTURAL

Doble biga metàl·lica H=57,2cm equivalent
a perfil HEB 550

Perfil UPN 30
Placa acer inox. soldada als perfils
Recobriment amb pintura resistent al foc
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302

Junta entre edificis

Edifici muralla

Nuclis rígids

CÀLCUL FORJAT EDIFICI MURALLA

L'edifici muralla conté una part, la de connexió amb la muralla on les llums són grans per tal d'encabir la sala d'actes i una
gran zona diàfana per al recolzament d'un museu i sala d'exposicions temporals. Aquesta part de l'edifici s'entendrà com un
gran vestíbol des del qual també es podrà accedir a la resta de parts públiques de l'edifici seguint amb els criteris del projecte
general.

ESTAT DE CÀRREGUES

PLANTA COBERTA

Pes propi Xapa i panells lleugers 1KN/m2
Perfils coberta 0,21 KN/m2
Encavallades 0,54 KN/m2

Sobrecàrrega permament 0,00 KN/m2
Sobrecàrrega d'ús (Accés per manteniment) 1,00 KN/m2
Vent 0,7KN/m2

Neu 1,1 KN/m2

Estat de càrregues sense majorar q= 4,55KN/m2

Combinació de les accions pel càlcul a resistència
Permanents 1,35
Variables 1,5

PLANTA TIPUS

Pes propi forjat 4KN/m2 (forjat unidreccional llums superiors 5m)
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 PLANTA PIS PER A FORMIGÓ
Predimensionament

Cantell= L/28= 35cm
Fmax=L/800 = 1000/800= 1,25cm

Per tant la llosa de formigó armat seria de 25cm cassetó més 5cm de formigó de base i 5 cm de compressió (per a llums de
fins a 10m).

CÀLCUL PER RESISTÈNCIA
Q = q x L x ɣ on q (càrrega pl c) 10,8 x 1,6=17,28 KN/m2

L ( llum A tributària) 5,0 m
ɣ (coef. majoració) 1,1

Q = 95,04KN/m

Md= Ql2/9 Q 95,04KN/m
L 10 m

Md= 1056,0 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 40 cm

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

d= 21cm

CÀLCUL PER DEFORMACIÓ
fletxa = [( 5 x q x L4 / 384 x E x  I) x 4 < L / 250

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=10 i M= [10,8x10x10/10]=108KN.m
I= 0,02576

I per tant una h= 3√12I/5m=0,395 considerant amplada pòrtic
h= 40cm

Com que la dimensió de les jàsseres són insostenibles es passa a una estructura metàl·lica més lleugera que a la vegada lligarà
amb el tipus de muntatge de la coberta.

APROXIMACIÓ AL CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA
CÀLCUL PER RESISTÈNCIA

Q = q x L x ɣ on q (càrrega pl c) 10,8 KN/m2
L ( llum A tributària) 5,0 m
ɣ (coef. majoració) 1,5 (permaments)  1,3 (sobrecàrrega)

Q= 5,8 x 1,33 + 5 x 1,5 = 76,07KN/m

M= ɣ Ql2/8
M=76,07 x100/8= 950,87KNm=97,02Tm

Prenent acer A42 tindrem una tensió de 2600 kg/cm2

W: M/tensió=97,02 x 10 5 / 2600 =3731,54cm3 i això equival a un perfil HEB 500.

CÀLCUL PER DEFORMACIÓ

I=5ql4 (107)/384E(=2x106 kg/cm2)(L/400)= 0,0143m4 =143494cm4

Per aquesta inèrcia necessitaríem una HEB550. Atès que és un perfil de gran cantell i que no resol el pas d'instal·lacions, es
proposa l'opció de doble perfil per disminuir el cantell i alveolar per permetre el pas d'instal·lacions.

Acceptem sobrepassar el criteri de L/400 amb dos HEB 400 amb una inèrcia equivalent a 115360cm4, el que suposa una fletxa
de L/321 < L/400

Obtenim així dos bigues alveolars de 572,6mm de cantell i b= 600mm

Així doncs obtindrem uns perfils de 57cm d'acer en els quals es recolzaran connectors que uniran, al moment de formigonar el
forjat.

WINEVA

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

La fletxa activa màxima serà de 0,8 < 2,5cm
La fletxa total màxima serà de 0,17 < 4cm

Per tant complirà.

COMBINACIONS ACCIONS

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= 60x30cm
Sabata=197x197cm
e sabata= 50cm
Forjat=31 (20cm poli + 6cm

base + 5 cm
xapa compressió)

Pilar= 60x30cm
Sabata=197x197cm
e sabata= 50cm
Forjat=31 (20cm poli + 6cm

base + 5 cm
xapa compressió)

Pilar= 60x30cm
Forjat=31 (20cm poli + 6cm

base + 5 cm
xapa compressió)

Pilar= 60x30cm
Forjat=31 (20cm poli + 6cm

base + 5 cm
xapa compressió)

Pilar= 2UPN 220
Forjat=coberta

Pilar= 60x30cm
Forjat=31 (20cm poli + 6cm

base + 5 cm
xapa compressió)

Biga recolzada sobre el mur de pedra existent
per mitjà d'un recolzament sobre una xapa
metàl·lica.

Llum màxima forjat
9,15m

RECOLAZAMENT SOBRE EL MUR DE PEDRA (E 1/200)

BIGA REPARTIMENT ESFORÇOS
JÀSSERES ESTRUCTURA
PLACA METÀL·LICA


