
Estat de càrregues

PP coberta

S ús

S neu

1 KN/ m²
1 KN/ m²

0.4 KN/ m²

(CTE : Estructures lleugeres)

(+2 KN puntual)

Gk = 1   K/m²
Qk = 1.4 K/m²

S = 3.50 m

γg = 1.35 K/m² γq = 1.5 K/m²
Ψ ús    = 0

Ψ vent = 0.6

Ψ neu  = 0.5

Separació entre pòrtics

S vent = Qe = Qb · Ce · Cp

Qb = 0.5 KN/m²
Ce = 1.9 (fins 12 m, zona urbana)
Cp

0.95 · +0.4 = +0.38

0.95 · -0.9 = -0.855

0.95 · -0.6 = -0.57

0.95 · -0.4 = -0.38

0.95 · -0.8 = -0.76

0.95 · +0.8 = -0.76

Presió

Succió

Succió

Succió

Succió

Presió

32°

10°

VENT
Edifici Existent

+0.4 +0.9
+0.4

+0.8

32°

10°

Edifici Existent

-0.8 -0.4 -0.8

-0.4

VENT

Secció Tipus

10 cm

10 cm
e = 1mm

Nn = A·fyd = 3456mm² · 261.9 N/mm² · 34 =905 KN
Vinclament (predimensionat)

índex = Ned·1.2/Nu = 516
905 = 0.57

ACER S275JR

fyd = 275 N/mm²/1.05 = 261.9 N/mm²

APROFITAMENT 57%

fy = 275 N/mm²  γM 1.05 (coef. seguretat)

ELS ELU

ŭy =1mm

ŭy = 3.2mm

ŭy =2.7mm

CTE  ŭx max = L/500    ŭy max = L/300

compleix

Axil Màxim Ned = 430 KN

Esquema del muntatge de l'estructura pertinent a l'ampliacióestructura
popodium  bcn

espai de creació musical a barcelona
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Càlcul d'un nou pòrtic

Material fono absorvent translúcid

Pòrtics metàl·lics estructurals

Corretges arriostrants i de suport

Acabat coberta metàl·lica

pòrtic 1

pòrtic 2

pòrtic 3

pòrtic 4

pòrtic 5

pòrtic 6

pòrtic 7

pòrtic 8

pòrtic 9

pòrtic 10

Les estructures corresponents a les edificacions existents procuren respectar l'aspecte original: es renoven les encavallades i es
realitzen en acer, les estructures dels entrepisos sempre es realitzen amb el mateix criteri: estructura metàl·lica amb forjat
col·laborant. Pel que fa referència a les cobertes, es realitzen en zinc per tal alleugerir-les al máxim.

L'estructura de la nova coberta posterior es realitza en acer, en encavallades compostes degut al seu aspecte formalment
complex i lligades mitjançant articulacions a l'antic volum edificat. El dimensionament de les esmentades encavallades es fa

pensant en el possible ús d'elements penjats segons l'espectacle que es realitza .

Axials

Svent Dreta Svent Esquerre

Sús Sneu

Moments

Reaccions Tallants

Tensions

Deformacions

Planta de situació de pòrtics

Factoria d'aigua mineral Babi, Chile


