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1. INFORMACIÓ GEOTÈCNICA 
 
El present document és un resum de l’estudi geotècnic de les instal·lacions del Teatre de 
l’Ametlla de Merola, que van realitzar seguint les recomanacions del CTE, amb les variacions 
que van creure convenients per les característiques de l’obra i el criteri dels tècnics durant 
l’execució del projecte bàsic durant els mesos d’agost i setembre de 2007. 
 
 
1.1 OBJECTIUS DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
Els objectius varen ser la determinació de la naturalesa dels materials presents al subsòl del 
solar estudiat. La definició dels diferents nivells geotècnics. La determinació de les 
característiques físiques i mecàniques dels diferents nivells geotècnics tenint en compte la 
resistència, la deformabilitat, l’agressivitat, l’expansivitat, l’excavabilitat, entre d’altres. La 
determinació de l’existència del nivell freàtic. Obtenció de possibles solucions de fonamentació 
en funció de l’estructura a sustentar i les característiques del terreny. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
El teatre de l’Atmella de Merola presenta una sola nau dividida en una zona de cafeteria (est), 
una zona de platea, una zona d’escenari, i una zona de vestidors (oest). Per sota de la mateixa 
s’emplaça un antic canal. Entre la zona nord i la sud, hi ha un desnivell de 4 metres. 
 
 
1.3 LITOLOGIA I GEOLOGIA GENERAL 
 
Amb la correlació de les dades geològiques i les observacions in-situ dels materials, es va poder 
diferenciar la presència d’uns nivells de margues i limonites de tonalitat vermellosa, alternant 
amb gresos i eventualment amb alguns conglomerats en morfologia paleocanal. Les litologies 
que apareixen a la zona es poden agrupar en materials d’edat del Quaternari i del Paleocè. 
 
 
1.4 TREBALLS DE CAMP REALITZATS 
 
A l’hora de realitzar l’estudi de camp es va considerar un edifici del tipus C1 i un terreny del 
tipus T1 per a la planificació dels treballs de camp. Es varen realitzar 6 sondeigs a rotació amb 
barrina helicoïdal amb extracció de mostres i la realització d’assajos de penetració tipus SPT 
amb uns 44,5 metres lineals totals. 
 
 
1.5 CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DELS MATERIALS 
 
Es varen definir diferents nivells en funció de les seves característiques geotècniques: 

‐ NIVELL H: Nivell on es van incloure aquells materials que apareixien de forma superficial 
i on no hi és recomanable la fonamentació. Materials de reompliment antròpic i 
paviments actuals. Potència del nivell H des de  0,50 metres fins a 2,20 metres. 

‐ NIVELL A: Llims arenosos i arenes fines, humides, de color marró-ocre. Presencia 
d’algunes graves molt disperses, les quals augmenten cap a la base. Compacitat fluixa. 
Potència propera als 3 metres. 
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‐ NIVELL B: Nivell al·luvial groller composat per graves i blocs arrodonits de composició 
calcària, amb matriu sorrenca-llimosa de color marró clar. Compacitat mitja a densa en 
funció del contingut en graves. 

‐ NIVELL C: Sòcol rocós de la zona composat per alternança estratificada de lutites 
compactes i gresos cimentats. Obtenció de rebuig en la majoria d’assajos de penetració. 

 
 
1.6 HIDROLOGIA I NIVEL FREÀTIC 
 
La presència del nivell freàtic es troba entre els 4,40 i 4,80 metres. Els materials del sòcol rocós 
(nivell C), tot i presentar poca permeabilitat, assoleixen a través de la fracturació, una 
permeabilitat secundària notable. Aquesta es desenvolupa de manera important en els nivells 
de gresos i es tanca en nivell de lutites, fent que s’esdevinguin dins del mateix sòcol rocós, 
punts amb contrastos de permeabilitats destacats. Quant aquests punts interfereixen amb la 
topografia es poden produir surgències puntuals. 
 
 
1.7 ESTABILITAT DE TALUSSOS I VESSANTS 
 
A la zona on es troba el solar estudiat no s’aprecien evidències de que s’hagin produït 
fenòmens de moviments en massa a nivell global que puguin afectar les futures construccions. 
Al tractar-se d’una edificació ja construïda, no es preveuen talussos ni de caràcter temporal ni 
permanent que influeixin en l’estabilitat de l’estructura. S’ha de tenir en compte que en els 
nivells geotècnics H, A i B de poca cohesió s’ha de prendre les mesures de correcció i 
estabilització pertinents en quan a l’excavació. 
 
 
1.8 AGRESSIVITAT 
 
Pel que fa als sòls es va determinar un grau d’agressivitat nul pel que fa al contingut de sulfats 
solubles (UNE 103201/96). Pel que fa a l’aigua es va determinar una agressivitat nul·la segons 
l’article 37.3.4 de la instrucció EHE. 
 
 
1.9 EXPANSIBILITAT 
 
Es va descartar la possibilitat de que els sòls produïssin fenòmens d’inflament a la zona 
d’influència de la fonamentació i que afectessin a l’estructura sustentada. 
 
 
1.10 RIPABILITAT 
 
Nivell H : Ripabilitat bona. Maquinària convencional de moviment de terres 
Nivell A : Ripabilitat bona. Maquinària convencional de moviment de terres 
Nivell B : Ripabilitat bona. Maquinària convencional de moviment de terres 
Nivell C : Ripabilitat dificultosa. Maquinària amb nivell pneumàtic. 
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1.11 RESULTATS 
 
A continuació es pot observar l’emplaçament dels diferents sondeigs realitzats a la zona. 
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En la taula adjunta s’especifica la cota de cada nivell geotècnic definit en cada sondeig realitzat 
a la zona. 
 

Nivell geotèncic S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 

H Sostre -3,87 -3.87 -3,87 +0,74 +0,56 +0,82 
Base  -4,73 -5,07 -4,37 +0,34 -1,54 -1,38 

A Sostre -4,73 -5,07 -4,37 - - - 
Base  -7,17 -7,37 -5,57 - - - 

B Sostre - - - +0,34 -1,54 -1,38 
Base  - - - -3,26 -2,64 -4,78 

C Sostre -7,17 -7,37 -5,57 -3,26 -2,64 -4,78 
Base  continua continua continua continua continua continua 

 
Els paràmetres geotècnics de cada nivell definit són: 
 

Nivell geotèncic Densitat Cohesió Angle de fregament 
H 1,70 g/cm3 0,00 Kg/cm2 24 º 
A 1,99 g/cm3 0,10 Kg/cm2 27 º 
B 2,00 g/cm3 0,08 Kg/cm2 27 º - 32 º 
C 2,20 g/cm3 0,35 Kg/cm2 40 º 

 
A continuació es pot trobar un resum dels diferents resultats obtinguts en l’estudi geotècnic 
realitzat en el seu dia. 
 
Mostreig: 
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Nivell freàtic: 

 
 
Agressivitat: 

 
 
Expansibilitat: 

 
 
Risc sísmic: 
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Les seccions geotècniques obtingudes són les següents: 
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1.12 CONCLUSIONS 

Les conclusions obtingudes de cara a la fonamentació, transmeten que una mateixa estructura, 
s’haurà de recolzar sempre sobre un mateix nivell geotècnic per tal d’evitar assentaments 
diferencials inadmissibles per a l’estructura. A continuació es detalla les càrregues admissibles 
per a una fonamentació directe en els diferents materials identificats en la zona. 

Nivell geotècnic Càrregues admissibles 
 Sabates 

aïllades 
Sabates 

corregudes 
H No fonamentar No fonamentar 

A 0,65 Kg/cm2 0,50 Kg/cm2 
B 2,30 Kg/cm2 1,90 Kg/cm2 
C 4,00 Kg/cm2 3,50 Kg/cm2 

 

S’ha de tenir en compte que en el nivell geotècnic A hi ha una zona superficial d’alteració fins a 
1,70 metres que es pot atribuir a un retreballament del mateix per activitats agrícoles anteriors. 
Per tant la fonamentació en aquest nivell A serà per sota de la zona d’alteració. 

En el nivell B es procedirà a una homogeneïtzació del terreny en cas que apareguessin 
diferències en el contingut granular groller. 

El nivell C és el nivell idoni pel recolzament de la fonamentació. Les sabates es recolzaran 
sobre pous de formigó pobre en cas que la profunditat del mateix ho requereixi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-132-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                        -133- 
Vancells Prat, Àngel 

     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOC I. MEMÒRIA 
 

6. ANNEXES A LA MEMÒRIA – 2. CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
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1. CÀLCUL DE LES ENCAVALLADES DE FUSTA EXISTENTS 
 
1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’ESTRUCTURA 
 
L’estructura de la coberta del teatre consta d’encavallades de fusta existents recolzades sobre 
pilars de fàbrica de maó de 45x45 . Els pilars estan embeguts en un mur de fàbrica de 30 cm en 
la seva base, que passa a ser de 15 cm en la zona superior. Aquest mur està tancat per 
testeres formant “caixa” amb paret de 15 reforçada per pilars de 45x45 cm. 
 
El forjat serà una coberta de corretges de fusta de 13x20 cm, un panell sandvitx de fusta o 
encadellat metàl·lic i teules ceràmiques. La càrrega permanent de la coberta no supera els 100 
kg/m2 i per tant es pot considerar coberta lleugera des del punt de vista dels requeriments de 
resistència al foc. 
 
Des del punt de vista patrimonial les encavallades de fusta tenen un valor històric, cultural i 
finalment estètic que el projecte es planteja de mantenir i potenciar. Per aquest motiu s’ha 
calculat l’estructura per garantir la resistència de les encavallades existents. 
 
La llum de les encavallades és de 11,30 m i la de les corretges és de 4,40 (cas més 
desfavorable). 
 
L’estructura satisfarà les exigències bàsiques de seguretat estructural mitjançant el compliment 
dels DB SE 1 i 2, DB SE-AE, DB SE-F, del DB SI 6 pel cas de la resistència al foc de 
l’estructura. 
 
 
1.2. SEGURETAT ESTRUCTURAL. CONDICIONS GENERALS 
 
1.2.1 Programa de necessitats i usos previstos 
 
Per tal de poder establir les sobrecàrregues d’ús de l’estructura, cal enumerar els usos pels que 
es preveu l’edifici. A aquests efectes el DB SE-AE contempla els següents usos: 
 
G1. Cobertes amb inclinació < 20º 
 
 
1.3 SEGURETAT ESTRUCTURAL. SE-1 RESISTÈNCIA I ESTABILITAT 
 
1.3.1 Relació dels tipus d’accions a considerar 
 

-Accions permanents 
-Accions variables 
-Accions Accidentals 

 
1.3.1.1 Accions permanents (G) 
 
PP-Pes propi encavallada de fusta:    0,2 KN/m2 
CP-Càrregues permanents. Coberta i corretges:  1,0 KN/m2 
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1.3.1.2 Accions variables (Q) 
 
SCU-Sobrecàrrega d’ús G1:    1,0 KN/m2 
SCN-Sobrecàrrega de neu:    0,4 KN/m2 
 
1.3.1.3 Acció del vent 
 
El grau d’aspresa de l’entorn és: IV Zona urbana en general, industrial o forestal. 
 
D’acord amb el DB SE-AE la pressió estàtica equivalent del vent serà: 
 
qe = qb · ce · cp 
 
on: 
 
qb = 0,5 KN/m2 
ce = 1,60 
cp A = 1,2   cp B = 0,80   cp C = 0,50 
 
Per tant, 
qeA = 1,0 KN/m2  qeB = 0,70 KN/m2  qeC = 0,40 KN/m2 
 
 
1.3.2 Coeficients parcials de seguretat de les accions per a verificacions de resistència i 
estabilitat 
 
Els coeficients de majoració d’accions que s’han aplicat es corresponen amb els que dicta la 
taula 4.1 del DB-SE: 
 

Desfavorable Favorable 
Càrregues permanents 1,35 0,80 
Càrregues variables 1,50 0 

 
 
1.4 CÀLCULS 
 
1.4.1 Hipòtesis 
 
El càlcul de l’estructura s’ha efectuat amb el programa Wineva, un programa de càlcul en dues 
dimensions. S’han efectuat dues hipòtesis de secció de fusta ja que es tracta d’encavallades 
existents i la secció pot variar. 
 
Hipòtesi 1: secció cordons principals 22x26 
Hipòtesi 2: secció cordons principals 18x26 
 
Analitzarem els resultats de la secció més desfavorable: 18x26 
 
El tipus de fusta a considerada és Conífera C-22. 
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1.4.2. Resultats 
 
Els resultats obtinguts del càlcul són els següents: 
 
Deformada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fletxa màx : 11mm 
 
Moments : 
 
-Càrregues Permanents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Càrregues variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallants: 
 
-Càrregues Permanents 
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-Càrregues variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axils: 
 
-Càrregues Permanents 
 
 
 
 
 
 
 
-Càrregues variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3 Anàlisi dels Resultats. Fletxa 
 
Segons el DB-SE-AE quan es consideri la integritat dels elements constructius s’admetrà que 
l’estructura horitzontal és suficientment rígida si amb qualsevol combinació d’accions 
característica i considerant només les deformacions que es produeixen amb posterioritat a la 
posada en obra de l’element, la fletxa relativa és menor que 1/300, per aquest cas. 
 
Tenint en compte que la llum és de 11,30 m, això vol dir un desplaçament màxim de : 
 
11300mm / 300 = 37,7 mm 
11 mm < 37.7 mm, per tant l’estructura té una fletxa acceptable. 
 
 
1.4.4 Anàlisi dels Resultats. Estat límit últim. Comprovació característica 
 
Dels resultats del Wineva extraiem: 
 
Carregues permanets cp   Càrregues variables cv 
 
My = 0,79 mT      My = 1,8 mT 
Vy = 1,39 T      Vy = 2,8 T 
Axil = 9,14 T      Axil = 14,6 T 
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Fem la comprovació tensional de la secció, a flexió, axil i tallant: 
 
Tipus de Fusta = Conifera C-22 
 
Valor de Càlcul 
 
 
 
 
Kmod pp = 0,6    Kmod cv = 0,9    Kmod = 0,78 
 
Xk M = 22 N/mm2    Xk N = 20 N/mm2    Xk V = 2,4 N/mm2 
 
Xd M = 17,09 N/mm2    Xd N = 15,53 N/mm2    Xd V = 1,86 N/mm2 
 
Per tant, s’ha de garantir que: 
 
17,09 < M/W     15,53 < N/A     1,86 < V/A 
 
Comprovem: 
 
Moment = 2,59      W = 2028 
Secció = 18 x 26    ok! 12,8 
 
Axil =  23,74      A = 468 
Secció = 18 x 26    ok! 5,07 
 
Tallant = 4,19      A = 468 
Secció = 18 x 26   ok! 0,90 
 
La secció compleix. 
 
 
1.4.5 Estat límit últim a flexió. Combinació en situació accidental d’incendi 
 
Calculem la secció eficaç per 15 minuts, ja que s’aplicarà una protecció de la fusta amb vernís 
intumescent incolor, especial per a fusta, tipus W.S.I. de Euroquímica que garanteix una 
protecció de 16 minuts. 
 
dchar,n = Bn · t   Bn = 0,8    dchar,n = 12,00 

t = 15 min 
 
def = dchar,n + ko · do   do = 7,00 mm     def = 17 mm  

ko = 0,75 
 
Secció eficaç = 14,55 x 22,55 
 
Fem la comprovació tensional de la secció eficaç, s’ha de garantir que : 
22,00 < M/W     20,00 < N/A     2,40 < V/A 
 
Comprovem: 
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Moment = 1,19     W= 1129,3 
Secció = 14 x 22    ok! 10,5 
 
Axil = 11,63      A = 308 
Secció = 14 x 22    ok! 3,78 
 
Tallant = 1,97      A = 308 
Secció = 14 x 22    ok! 0,64 
 
La secció complex en cas accidental d’incendi. 
 
 
1.5 DURABILITAT 
 
La classe de risc biològic (segons el punt 3.2.1.2 del DB SE-M) serà: 
 
Classe de risc 1: Elements estructurals sota cobert, protegits de la intempèrie i no exposats a la 
humitat. En aquestes condicions la fusta massissa té un contingut d’humitat per sota del 20%. 
 
 
2. CÀLCUL DE LES BIGUETES EXISTENTS DE LA COBERTA 
 
S’ha fet el mateix protocol de càlcul per a les biguetes de la coberta. 
 
Dades: 
 
-Secció 13x20 cm 
-Intereix tipus: 1,08 m 
-Llum bigueta: 4,40 m (cas més desfavorable) 
-Càrregues permanents: 1.0 KN/m2 
-Càrregues de ús manteniment/neu: 1.0 KN/m2 
-El tipus de fusta considerada és Conífera C-22 
 
Resultats: 
 
-Fletxa de 1,3 cm sobre un màxim admissible de 1,46. 
-La secció eficaç al foc als 15 min. és de 9x16 cm i compleix els requeriments resistents. 
 
Per tant les bigues de fusta existents compleixen des del punt de vista resistent. El projecte 
preveu el seu manteniment i l’aplicació complementària d’una protecció amb vernís intumescent 
incolor, especial per a fusta, tipus W.S.I. de Euroquímica que garanteix una protecció al foc de 
16 minuts. 
 
 
3. CÀLCUL DE LA NOVA ENCAVALLADA D’ACER DE LA CAFETERIA 
 
S’ha calculat l’encavallada nova d’acer per l’estat de càrregues de la coberta nova. Aquesta 
substitueix la paret de càrrega que s’enderroca de l’actual cafeteria 
 
Dades: 
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-Perfils proposats: barres superiors IPE 200, barres inferiors IPE 160 i tirants L 60x6. 
-La llum de l’encavallada és de 10,99 m, la de les biguetes que s’hi apoien és de 2,71 m i la del 
faldó de xapa de 0,33 m. 
-Càrregues permanents (coberta lleugera): 1,0 kN/m2 
-Càrregues permanents (faldó de xapa): 1,0 kN/m2 
-Càrregues de ús manteniment: 1,0 kN/m2 
-Sobrecàrregues de neu: 0,4 kN/m2 
 
Resultats: 
 

Barra Longitud Fletxa Comprovació 
Barres superiors IPE 200 574,3 cm 0,47 cm 0,47 < 574,3/300 = 1,91 
Barres inferiors IPE 160 549,5 cm 0,3 cm 0,3 < 549,5/300 = 1,83 

 
Els perfils proposats obtenen una fletxa molt inferior a L/300, per tant, compleixen. 
 
S’adjunten els gràfics del dimensionat de l’encavallada, el diagrama de moments i el diagrama 
de deformacions. 
 
Dimensions: 

 
Moments: 

 
 
 
 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                        -141- 
Vancells Prat, Àngel 

     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

Deformacions: 

 
 
 
4. CÀLCUL DE LA NOVA ENCAVALLADA D’ACER DE LA SALA 
 
S’ha calculat l’encavallada nova d’acer per l’estat de càrregues de la coberta nova. Aquesta 
substitueix la paret de càrrega que s’enderroca de la Sala. 
 
Dades: 
 
-Perfils proposats: barres superiors IPE 200, barres inferiors IPE 160 i tirants L 60x6. 
-La llum de l’encavallada és de 11,29 m, la de les biguetes que s’hi apoien és de 2,21 m i la del 
faldó de xapa de 1,22 m. 
-Càrregues permanents (coberta lleugera): 1,0 kN/m2 
-Càrregues permanents (faldó de xapa): 1,0 kN/m2 
-Càrregues de ús manteniment: 1,0 kN/m2 
-Sobrecàrregues de neu: 0,4 kN/m2 
 
Resultats: 
 

Barra Longitud Fletxa Comprovació 
Barres superiors IPE 200 564,5 cm 0,5 cm 0,5 < 564,5/300 = 1,88 
Barres inferiors IPE 160 589,4 cm 0,31 cm 0,31 < 589,4/300 = 1,96 

 
Els perfils proposats obtenen una fletxa molt inferior a L/300, per tant, compleixen. 
 
S’adjunten els gràfics del dimensionat de l’encavallada, el diagrama de moments i el diagrama 
de deformacions. 
 
Dimensions: 
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Moments: 

 
 
Deformacions: 

 
 
5. CÀLCUL DELS ESTINTOLAMENTS 
 
5.1 ESTINTOLAMENT NOVA FINESTRA FAÇANA SUD 
 
5.1.1 Descens de càrregues 
 
-Paret = 16 kN/m3 x 2,81 m x 0,30 m = 13,49 kN/m 
 
Total càrregues = 13,49 kN/m 
 
 
5.1.2 Càlcul jàssera estintolament 
 
Calculem el moment amb la llum i càrrega repartida corresponent: M = (13,49 x 12) / 8 = 1,68 
kNm 
La tensió que aguanta l’acer el considerarem de 27,5 kN/cm2 que minorat ens queda 26,19 
kN/cm2 = 261900 kN/m2 
 
Per tant Wx ens donarà: 
 

Wx = 41,61000000
261900

68,1
=x cm3 

 
Ens surt pel càlcul un perfil de IPN 80 però em de comprovar que compleixi la fletxa: 
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La fletxa màxima serà: fmax = 100/500 = 0,2 i la càrrega amb el pes propi de la jàssera és de 
13,54 kN/m = 0,1354 kN/cm 
 

IPN 80-Fcàlcul = cm
xx

xx 11,0
8,7721000384

1000000001354,05
=  

Compleix. 
 
5.1.3 Càlcul asnelles 
 
Primer calcularem el número d’asnelles a col·locar: N = 1/0,5 = 2. Posarem 2 asnelles, una cada 
0,5 metres d’una llargada de 1,60 m. 
 
Càrrega asnella = 13,54 x 0,50 = 6,77 kN 
 

M = kNmx 71,2
4

60,177,6
=  

 

Wx = 335,101000000
261900

71,2 cmx =  surt un IPN 80 

 
Fmax = 160/500 = 0,32 cm 
 

IPN 80-Fcalc = cm
xx

x 35,0
8,772100048

409600077,6
=   No compleix 

 

IPN 100-Fcalc = cm
xx

x 16,0
1712100048

409600077,6
=   Compleix 

 
 
5.1.4 Càlcul de comprovació de la fàbrica al recolzament de la jàssera 
 
El recolzament mínim haurà de ser = 0,75 x 8 = 6 cm, per tan l’àrea de recolzament és Ar = 6 x 
30 = 180 cm2. L’axil que ens arriba és de 6,77 kN. Amb això comprobem si la tensió admissible 
de la fàbrica és major o no que la tensió de càlcul que surti. 
 

Tensió calc=  2/0376,0
180

77,6 cmkN=  És menor a 0,4 kN/cm2, per tan la nostre fàbrica compleix 

de sobres la nostre comprovació. 
 
 
5.1.5 Conclusions 
 
Per tan la obertura que farem a la façana sud haurà de tenir un estintolament amb 2 asnelles 
col·locades cada 0,5 m de IPN 100 d’1,60 m cada una de llarg, i una jàssera de IPN 80 de 1,12 
m de llarg. Cada puntal haurà de suportar una càrrega total de 3,385 kN. 
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5.2 ESTINTOLAMENT NOVA FINESTRA FAÇANA NORD PLANTA PRIMERA 
 
5.2.1 Descens de càrregues 
 
-Paret = 16 kN/m3 x 1,46 m x 0,30 m = 7 kN/m 
-Reixat alumini cambra instal·lacions = 27 kN/m3 x 1,95 m x 0,30 m = 15,8 kN/m Aquest valor el 
dividirem per la meitat ja que el reixat té un 50% de buits. Així doncs 7,9 kN/m 
 
Total càrregues = 14,9 kN/m 
 
 
5.2.2 Càlcul jàssera estintolament 
 
Calculem el moment amb la llum i càrrega repartida corresponent: M = (14,9 x 22) / 8 = 7,45 
kNm 
La tensió que aguanta l’acer el considerarem de 27,5 kN/cm2 que minorat ens queda 26,19 
kN/cm2 = 261900 kN/m2 
 
Per tant Wx ens donarà: 
 

Wx = 44,281000000
261900

45,7
=x cm3 

 
Ens surt pel càlcul un perfil de IPN 100 però em de comprovar que compleixi la fletxa: 
La fletxa màxima serà: fmax = 200/500 = 0,4 i la càrrega amb el pes propi de la jàssera és de 
14,98 kN/m = 0,1498 kN/cm 
 

IPN 100-Fcàlcul = cm
xx

xx 87,0
17121000384

16000000001498,05
=   No compleix. 

 

IPN 120-Fcàlcul = cm
xx

xx 45,0
32821000384

16000000001498,05
=   No compleix. 

 

IPN 140-Fcàlcul = cm
xx

xx 26,0
57321000384

16000000001498,05
=   Compleix. 

 
5.2.3 Càlcul asnelles 
 
Primer calcularem el número d’asnelles a col·locar: N = 2/0,5 = 4. Posarem 4 asnelles, una cada 
0,5 metres d’una llargada de 1,60 m. 
 
Càrrega asnella = 14,98 x 0,50 = 7,49 kN 
 

M = kNmx 99,2
4

60,149,7
=  

 

Wx = 342,111000000
261900

99,2 cmx =  surt un IPN 80 
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Fmax = 160/500 = 0,32 cm 
 

IPN 80-Fcalc = cm
xx

x 39,0
8,772100048

409600049,7
=   No compleix 

IPN 100-Fcalc = cm
xx

x 18,0
1712100048

409600049,7
=   Compleix 

 
 
5.2.4 Càlcul de comprovació de la fàbrica al recolzament de la jàssera 
 
El recolzament mínim haurà de ser = 0,75 x 14 = 10,5 cm, per tan l’àrea de recolzament és Ar = 
10,5 x 30 = 315 cm2. L’axil que ens arriba és de 14,98 kN. Amb això comprobem si la tensió 
admissible de la fàbrica és major o no que la tensió de càlcul que surti. 

Tensió calc=  2/0476,0
315

98,14 cmkN=  És menor a 0,4 kN/cm2, per tan la nostre fàbrica 

compleix de sobres la nostre comprovació. 
 
 
5.2.5 Conclusions 
 
Per tan la obertura que farem a la façana nord per la finestra nova de la primera planta haurà de 
tenir un estintolament amb 4 asnelles col·locades cada 0,5 m de IPN 100 d’1,60 m cada una de 
llarg, i una jàssera de IPN 140 de 2,21 m de llarg. Cada puntal haurà de suportar una càrrega 
total de 3,745 kN. 
 
 
5.3 ESTINTOLAMENT NOU ACCÉS RECEPCIÓ FAÇANA NORD 
 
5.3.1 Descens de càrregues 
 
-Paret = 16 kN/m3 x 3,2 m x 0,30 m = 15,36 kN/m 
-Reixat alumini cambra instal·lacions = 27 kN/m3 x 1,95 m x 0,30 m = 15,8 kN/m Aquest valor el 
dividirem per la meitat ja que el reixat té un 50% de buits. Així doncs 7,9 kN/m 
 
Total càrregues = 23,26 kN/m 
 
 
5.3.2 Càlcul jàssera estintolament 
 
Calculem el moment amb la llum i càrrega repartida corresponent: M = (23,26 x 3,462) / 8 = 
34,81 kNm 
La tensió que aguanta l’acer el considerarem de 27,5 kN/cm2 que minorat ens queda 26,19 
kN/cm2 = 261900 kN/m2 
 
Per tant Wx ens donarà: 
 

Wx = 91,1321000000
261900

81,34
=x cm3 
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Ens surt pel càlcul un perfil de HEB 120 però em de comprovar que compleixi la fletxa: 
La fletxa màxima serà: fmax = 346/500 = 0,69 i la càrrega amb el pes propi de la jàssera és de 
23,53 kN/m = 0,2353 kN/cm 
 

HEB 120-Fcàlcul = cm
xx

xx 42,2
86421000384

014331920662353,05
=   No compleix. 

 

HEB 140-Fcàlcul = cm
xx

xx 38,1
150921000384

014331920662353,05
=   No compleix. 

 

HEB 160-Fcàlcul = cm
xx

xx 84,0
249221000384

014331920662353,05
=   No compleix. 

 

HEB 180-Fcàlcul = cm
xx

xx 54,0
383121000384

014331920662353,05
=   Compleix. 

 
 
5.3.3 Càlcul asnelles 
 
Primer calcularem el número d’asnelles a col·locar: N = 3,46/0,5 = 6,92. Posarem 7 asnelles, 
una cada 0,49 metres d’una llargada de 1,60 m. 
 
Càrrega asnella = 23,53 x 0,49 = 11,53 kN 
 

M = kNmx 61,4
4

60,153,11
=  

 

Wx = 360,171000000
261900

61,4 cmx =  surt un IPN 80 

 
Fmax = 160/500 = 0,32 cm 
 

IPN 80-Fcalc = cm
xx

x 60,0
8,772100048

409600053,11
=   No compleix 

 

IPN 100-Fcalc = cm
xx

x 27,0
1712100048

409600053,11
=   Compleix 

 
 
5.3.4 Càlcul de comprovació de la fàbrica al recolzament de la jàssera 
 
-El recolzament mínim per la banda de la fàbrica haurà de ser = 0,75 x 18 = 13,5 cm, per tan 
l’àrea de recolzament és Ar = 13,5 x 30 = 405 cm2. L’axil que ens arriba és de 40,70 kN. Amb 
això comprobem si la tensió admissible de la fàbrica és major o no que la tensió de càlcul que 
surti. 
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Tensió calc=  2/1,0
405

70,40 cmkN=  És menor a 0,4 kN/cm2, per tan la nostre fàbrica compleix 

de sobres la nostre comprovació. 
 
-El recolzament mínim per la banda del pilar rodó de formigó haurà se ser de 13,5 cm i això 
comporta que l’àrea de recolzament és de 455 cm2. L’axil que ens arriba és de 40,70 kN. Amb 
això comprobem si la tensió admissible de la fàbrica és major o no que la tensió de càlcul que 
surti. 

Tensió calc=  2/09,0
455

70,40 cmkN=  És menor a 1,5 kN/cm2, per tan el nostre pilar de formigó 

compleix de sobres la nostre comprovació. 
 
 
5.3.5 Conclusions 
 
Per tan, l’obertura que farem a la façana nord per donar accés a la recepció haurà de tenir un 
estintolament amb 7 asnelles col·locades cada 0,49 m de IPN 100 d’1,60 m cada una de llarg, i 
una jàssera de HEB 180 de 3,73 m de llarg. Cada puntal haurà de suportar una càrrega total de 
5,765 kN. 
 
 
5.4 ESTINTOLAMENTS NOUS ACCESSOS SALA TEATRE  FAÇANA NORD 
 
Degut a que els estintolaments per crear els 3 nous accessos a la sala Teatre tenen mides 
pràcticament iguals i el mateix descens de càrregues, calcularem l’estintolament més 
desfavorable i aplicarem els resultats obtinguts en els tres estintolaments. 
 
5.4.1 Descens de càrregues 
 
-Paret = 16 kN/m3 x 1,29 m x 0,30 m = 6,19 kN/m 
-Paret = 16 kN/m3 x 3,55 m x 0,15 m = 8,52 kN/m 
 
Total càrregues = 14,71 kN/m 
 
 
5.4.2 Càlcul jàssera estintolament 
 
Calculem el moment amb la llum i càrrega repartida corresponent: M = (14,71 x 3,872) / 8 = 
27,54 kNm 
La tensió que aguanta l’acer el considerarem de 27,5 kN/cm2 que minorat ens queda 26,19 
kN/cm2 = 261900 kN/m2 
 
Per tant Wx ens donarà: 
 

Wx = 15,1051000000
261900

54,27
=x cm3 

 
Ens surt pel càlcul un perfil de HEB 120 però em de comprovar que compleixi la fletxa: 
La fletxa màxima serà: fmax = 387/500 = 0,77 i la càrrega amb el pes propi de la jàssera és de 
14,98 kN/m = 0,1498 kN/cm 
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HEB 120-Fcàlcul = cm
xx

xx 41,2
86421000384

022430753361498,05
=   No compleix. 

 

HEB 140-Fcàlcul = cm
xx

xx 38,1
150921000384

022430753361498,05
=   No compleix. 

 

HEB 160-Fcàlcul = cm
xx

xx 84,0
249221000384

022430753361498,05
=   No compleix. 

 

HEB 180-Fcàlcul = cm
xx

xx 54,0
383121000384

022430753361498,05
=   Compleix. 

 
 
5.4.3 Càlcul asnelles 
 
Primer calcularem el número d’asnelles a col·locar: N = 3,87/0,5 = 7,74. Posarem 8 asnelles, 
una cada 0,48 metres d’una llargada de 1,60 m. 
 
Càrrega asnella = 14,98 x 0,48 = 7,19 kN 
 

M = kNmx 88,2
4

60,119,7
=  

 

Wx = 3111000000
261900

88,2 cmx =  surt un IPN 80 

 
Fmax = 160/500 = 0,32 cm 
 

IPN 80-Fcalc = cm
xx

x 37,0
8,772100048

409600019,7
=   No compleix 

 

IPN 100-Fcalc = cm
xx

x 17,0
1712100048

409600019,7
=   Compleix 

 
 
5.4.4 Càlcul de comprovació de la fàbrica al recolzament de la jàssera 
 
El recolzament mínim haurà de ser = 0,75 x 18 = 13,5 cm, per tan l’àrea de recolzament és Ar = 
13,5 x 30 = 405 cm2. L’axil que ens arriba és de 28,98 kN. Amb això comprobem si la tensió 
admissible de la fàbrica és major o no que la tensió de càlcul que surti. 
 

Tensió calc=  2/07,0
405

98,28 cmkN=  És menor a 0,4 kN/cm2, per tan la nostre fàbrica compleix 

de sobres la nostre comprovació. 
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5.4.5 Conclusions 
 
Per tan, els resutats són els següents: 
-per l’obertura que farem a la façana nord per donar accés a la sala del teatre i que té una llum 
de 3,87 m  haurà de tenir un estintolament amb 8 asnelles col·locades cada 0,48 m de IPN 100 
d’1,60 m cada una de llarg, i una jàssera de HEB 180 de 4,14 m de llarg. Cada puntal haurà de 
suportar una càrrega total de 3,60 kN. 
-per les dues obertures que farem a la façana nord per donar accés a la sala del teatre i que 
tenen totes dues una llum de 3,84 m  hauran de tenir un estintolament amb 8 asnelles 
col·locades cada 0,48 m de IPN 100 d’1,60 m cada una de llarg, i una jàssera de HEB 180 de 
4,11 m de llarg. Cada puntal haurà de suportar una càrrega total de 3,60 kN. 
 
 
6. CÀLCUL ESTRUCTURA 
 
S’han realitzat els càlculs de la nova estructura de la zona de serveis i annexes. S’ha realitzat el 
descens de càrregues i amb el programa WinEva s’han buscat els moments i els tallants. A 
partir d’aquí s’han analitzat les fletxes i s’han buscat els armats per cada element. 
 
Dades: 
 
-Jàsseres i pilars de formigó armat HA-25/B/20/IIa i acer de B-500-S. Tots els pilars de 35+25 
cm, menys el pilar 17 que és de secció rodona de 40 cm de diàmetre. Les jàsseres són totes de 
50x30 cm. 
-Jàsseres i pilars d’acer S-275-JR amb perfils HEB 200. 
-Forjat unidireccional amb semibiguetes pretesades intereix de 70 cm, revoltons ceràmics, capa 
de compressió amb malla electrosoldada metàl·lica B-500-S, total cantell 25+5 cm. 
 
Amb els següents càlculs es comproba que l’estructura compleix amb els requisits. 
 
 
6.1 ESTAT DE CÀRREGUES I SOL.LICITACIONS 
 
6.1.1 Accions verticals 
 
“CTE – SE - BASES DE CÀLCUL I ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ” 
 

Forjat Planta Primera: ús zona amb taules i cadires 

Pes propi  4 kN/m2 
Sobrecàrrega d'ús  3 kN/m2 
Paviment parquet  0,4 kN/m2 
Envans  1 kN/m2 
Revestiments guix  0,15 kN/m2 

TOTAL 8,55 kN/m2 

Forjat Planta Segona: ús zona amb taules i cadires 
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Pes propi  3 kN/m2 
Sobrecàrrega d'ús  3 kN/m2 
Paviment terratzo  0,8 kN/m2 
Envans  1 kN/m2 
Revestiments guix  0,15 kN/m2 

TOTAL 7,95 kN/m2 

Coberta: ús manteniment 

Pes propi  1 kN/m2 
Sobrecàrrega d'ús i neu  1 kN/m2 

TOTAL 2 kN/m2 

Llosa massissa 

Pes propi  5 kN/m2 
        
Càregues lineals 

Parets de 15 cm  5 kN/m 

Parets de 15+5 cm  7 kN/m 
 
 
6.1.2 Acció del vent 
 
“CTE – SE - BASES DE CÀLCUL I ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ” 
 
Es tracta d'una edificació en Zona C: 

-Pressió dinàmica qp = 0,52 kN/m2 
 
Grau d’aspror - entorn IV - alçada de 6,6 metres: 

-Coeficient d’exposició ce = 1,40 
 
Esveltesa de 0,375: 

-Coeficient eòlic cp = 0,7 
 
La pressió estàtica segons la SE-AE 3.3: 
 
qe = qb · ce · cp = 0,52 kN/m2 · 1,40 ·0,70 = 0,50 kN/m2 
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6.1.3 Acció sísmica 
 
“NCSE-02: NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT” 
 
L’Ametlla de Merola es troba en: 

-zona acceleració sísmica bàsica ab/g = 0,04 
-coeficient de contribució k = 1 

 
Estant classificada l'estructura: 

-Grup: especial importància 
-Tipus estructura: pòrtics d’acer estructural de baixa ductilitat 

 
(a la memòria justificativa hi ha la fitxa de compliment de la NCSE-02) 
 
 
6.1.4 Coeficients parcials de seguretat 
 
“CTE – SE - BASES DE CÀLCUL I ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ” 
 
Nivell control d’execució: 

-Accions permanents = 1'5 Gγ 
-Accions variables = 1'6 Qγ 

 
Combinacions accions: 
 
Per estructures d’edificació, per les diferents situacions de projecte, es podran seguir els 
següents criteris: 
 
-Situacions persistents o transitòries 
 
a) Situacions amb una sola variable Qk,1 
 

 
 
b) Situacions amb dos o més accions variables 
 

 
 
-Situacions extraordinària 
 
a) Situacions amb una sola variable Qk,1 
 

 
 
b) Situacions amb dos o més accions variables 
 



-152-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

 
 
-Situacions sísmica 
 

 
 
Gk,j: Valor característic de les accions permanents 
Qk,i: Valor característic de les accions variables 
Ad: Valor de càlcul de l’acció accidental 
γG,j: Coeficient parcial seguretat accions permanents 
γQ,i: Coeficient parcial seguretat accions variables. 
ψ: Coeficients de simultaneïtat. 
 
 
6.2 CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
 
“INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-99" 
 
6.2.1 Ciment 
 
Portland CEM I 
 
 
6.2.2 Àrids 
 
Classe: rodats 
 
 
6.2.3 Formigó 
 
Resistència característica especifica del formigó a compressió als vint-i-vuit dies: 25 N/mm2 
Es dosificarà el formigó amb els mètodes que es creguin oportuns respectant sempre les dues 
limitacions següents: 
a) La quantitat mínima de ciment per m3 de formigó serà de 275 kg per formigons armats 
b) La quantitat màxima de ciment per m3 de formigó serà de 400 kg 
 
Coeficient parcial de seguretat  γc = 1,5 
 
 
6.2.4 Armadures 
 
Tipus d'acer: B-500-S 
Resistència característica: 500 N/mm2 
 
 
6.2.5 Acer estructural 
 
Tipus d´acer: S 275 JR 
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Límit elàstic: 275 N/mm2 
 
 
6.3 ESTRUCTURA 
 
6.3.1 Pòrtics 
 
6.3.1.1 Pòrtic 1 

 
Jàssera 1 

Armadura 
tram pilar 1 

Superior 6 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 10 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 7 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 2 

Superior 7 Ø 20 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 3 barres cada 10 cm 

Jàssera 2 

Armadura 
tram pilar 2 

Superior 7 Ø 20 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 3 barres cada 10 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 4 Ø 8 
Inferior 6 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 3 

Superior 6 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 10 cm 

 



  © WINEVA  Versió  6.08  J:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\pòrtic1.EVA    
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  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Pòrtic Ortogonal   22/09/2010

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     5.400     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     3    10.640     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     4     0.000     2.960   000                                  (Nus lliure)
     5     5.400     2.960   000                                  (Nus lliure)

     6    10.640     2.960   000                                  (Nus lliure)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    4  5  00-Rígida                   5.400   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     2    5  6  00-Rígida                   5.240   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     3    1  4  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
     4    2  5  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
     5    3  6  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      3.353    0.000    0. 000    0.000    0.000
    2UNIFORME TOTAL   (3)      3.353    0.000    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -53.62   12.96   49.33   55.52   31.50  -22 .71 -107.12   -26.66               -0.0
   2   -103.87  -23.73   27.97   51.24   46.07   12 .47  -49.56   -24.90               -0.0
   3     25.30   12.14   -1.01  -14.16  -27.31  -40 .47  -53.62   -97.22/ -90.75       -0.1
   4     -1.96   -1.09   -0.23    0.64    1.51    2 .38    3.25  -225.07/-218.60       -0.3
   5    -24.14  -11.85    0.43   12.71   25.00   37 .28   49.56   -93.79/ -87.31       -0.1

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     90.75   57.20   23.64   -9.91  -43.46  -77 .01 -110.56     4.00  1/1350
   2    108.04   75.48   42.92   10.36  -22.19  -54 .75  -87.31     3.44  1/1525
   3    -26.66  -26.66  -26.66  -26.66  -26.66  -26 .66  -26.66    -0.64  1/4654
   4      1.76    1.76    1.76    1.76    1.76    1 .76    1.76     0.03  < 1/100000
   5     24.90   24.90   24.90   24.90   24.90   24 .90   24.90     0.57  1/5184

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1        2 6.66       97.22      -25.30
   2       0.00      0.00    0.0000      2        - 1.76      225.07        1.96
   3       0.00      0.00    0.0000      3       -2 4.90       93.79       24.14
   4       0.08     -0.12   -0.0017      4         0.00        0.00        0.00
   5       0.05     -0.27    0.0001      5        - 0.00       -0.00        0.00

   6       0.02     -0.11    0.0015      6         0.00        0.00        0.00
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00      416.08        0.80
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.3
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1        14.2      -14.6       -0.2       -0.2       14.4      -14.4      1.003
   2        13.8      -14.1       -0.2       -0.2       14.0      -14.0      1.003
   3         9.9      -12.0       -1.0       -1.1       10.9      -10.9      1.004
   4        -1.0       -4.1       -2.5       -2.6        1.5       -1.5      1.010
   5         9.1      -11.2       -1.0       -1.1       10.1      -10.1      1.004



22/09/2010          21:05:42
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -5.3620 m·T = -52.5473 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.5792 m·T = 84.0757 m·k N
Càrrega axial = -2.6661 T = -26.1274 kN
Esforç tallant = 9.0749 T = 88.9340 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 39516 kp = 9.09 cm²
Armadura principal = 6ø14 = 9.24 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 14520 kg = 145 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 70 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.08 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 10 cm = (0.11 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          21:05:23
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 5.5517 m·T = 54.4065 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.8827 m·T = 87.0504 m·k N
Càrrega axial = -2.6661 T = -26.1274 kN
Esforç tallant = -0.9907 T = -9.7089 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 41130 kp = 9.46 cm²
Armadura principal = 7ø14 = 10.78 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1585 kg = 16 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          21:05:58
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -10.7118 m·T = -104.9754 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 17.1388 m·T = 167.9607 m ·kN
Càrrega axial = -2.6661 T = -26.1274 kN
Esforç tallant = -11.0563 T = -108.3518 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 93059 kp = 21.40 cm²
Armadura principal = 7ø20 = 21.99 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 6288 kp = 1.45 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 17690 kg = 177 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 102 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 12 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.11 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 3 barres cada 10 cm = (0.15 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          21:08:25
Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -10.3866 m·T = -101.7883 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 16.6185 m·T = 162.8613 m ·kN
Càrrega axial = -2.4898 T = -24.4003 kN
Esforç tallant = 10.8037 T = 105.8759 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 90320 kp = 20.77 cm²
Armadura principal = 7ø20 = 21.99 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 3549 kp = 0.82 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 17286 kg = 173 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 98 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 12 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.11 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 3 barres cada 10 cm = (0.15 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          21:08:00
Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 5.1238 m·T = 50.2132 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.1981 m·T = 80.3412 m·k N
Càrrega axial = -2.4898 T = -24.4003 kN
Esforç tallant = 1.0363 T = 10.1558 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 37517 kp = 8.63 cm²
Armadura principal = 6ø14 = 9.24 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1658 kg = 17 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          21:08:45
Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -4.9563 m·T = -48.5719 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 7.9301 m·T = 77.7150 m·k N
Càrrega axial = -2.4898 T = -24.4003 kN
Esforç tallant = -8.7311 T = -85.5643 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 36128 kp = 8.31 cm²
Armadura principal = 6ø14 = 9.24 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 13970 kg = 140 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 64 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.07 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 10 cm = (0.11 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Vancells Prat, Àngel 

     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

6.3.1.2 Pòrtic 2 
 

 
Jàssera 3 

Armadura 
tram pilar 4 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 10 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 5 

Superior 7 Ø 16 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 3 barres cada 10 cm 

Jàssera 4 

Armadura 
tram pilar 5 

Superior 7 Ø 20 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 10 de 3 barres cada 10 cm

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 7 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 
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I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

Armadura 
tram pilar 6 

Superior 6 Ø 20 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 4 barres cada 10 cm 

Jàssera 5 

Armadura 
tram pilar 6 

Superior 5 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 3 barres cada 10 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 7 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 3 barres cada 10 cm 

Jàssera 6 

Armadura 
tram pilar 7 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram voladiu 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 7 

Armadura 
tram pilar 12 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 13 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 
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  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Pòrtic Ortogonal   22/09/2010

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     2.895     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     3     7.445     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     4     9.835     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     5     0.000     2.960   000                                  (Nus lliure)

     6     2.895     2.960   000                                  (Nus lliure)
     7     7.445     2.960   000                                  (Nus lliure)
     8     9.835     2.960   000                                  (Nus lliure)
     9    10.815     2.960   000                                  (Nus lliure)
    10     2.895     6.140   000                                  (Nus lliure)

    11     7.445     6.140   000                                  (Nus lliure)
    12     2.895     6.720   000                                  (Nus lliure)
    13     7.445     6.720   000                                  (Nus lliure)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    5  6  00-Rígida                   2.895   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     2    6  7  00-Rígida                   4.550   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     3    7  8  00-Rígida                   2.390   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     4    8  9  02-Voladís dreta            0.980   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     5   10 11  00-Rígida                   4.550   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm

     6    1  5  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
     7    2  6  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
     8    6 10  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
     9    3  7  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    10    7 11  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm

    11    4  8  00-Rígida                   2.960   0.12566  0.001256637  1         ø40cm
    12   10 12  00-Rígida                   0.580   0.00781  0.000057000  2 HEB-Max*200#1
    13   12 13  00-Rígida                   4.550   0.00781  0.000057000  2 HEB-Max*200#1
    14   11 13  00-Rígida                   0.580   0.00781  0.000057000  2 HEB-Max*200#1

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =   2100 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0, 000012
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      6.375    0.000    0. 000    0.000    0.000
    2UNIFORME TOTAL   (3)      5.630    0.000    0. 000    0.000    0.000
    4UNIFORME TOTAL   (3)      3.810    0.000    0. 000    0.000    0.000
    5UNIFORME TOTAL   (3)      0.645    0.000    0. 000    0.000    0.000
    3UNIFORME TOTAL   (3)      3.810    0.000    0. 000    0.000    0.000
   13UNIFORME TOTAL   (3)      0.271    0.000    0. 000    0.000    0.000
    5CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.000    1.445    0. 000    0.000    0.000
    5CÀRREGA PUNTUAL  (1)      4.550    1.544    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.000    5.969    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      2.390    8.568    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -17.44   12.67   27.07   25.75    8.72  -24 .03  -72.49    -8.18               -0.0
   2   -101.28  -13.11   40.53   59.63   44.20   -5 .76  -90.26    -3.69               -0.0
   3    -44.56  -23.47   -9.03   -1.22   -0.05   -5 .52  -17.63     0.48                0.0
   4    -20.10  -13.96   -8.93   -5.02   -2.23   -0 .56    0.00     0.00                0.0
   5    -17.11   -2.20    6.85   10.03    7.35   -1 .20  -15.62     8.43                0.0

   6      6.77    2.73   -1.30   -5.33   -9.37  -13 .40  -17.44   -85.17/ -78.69       -0.1
   7      3.68    1.24   -1.20   -3.64   -6.08   -8 .52  -10.96  -315.16/-308.69       -0.4
   8     17.83   12.83    7.83    2.83   -2.16   -7 .16  -12.16   -52.93/ -45.97       -0.1
   9    -14.21   -7.50   -0.79    5.91   12.62   19 .33   26.04  -314.75/-308.28       -0.4
  10    -19.65  -14.66   -9.66   -4.66    0.34    5 .33   10.33   -53.12/ -46.16       -0.1

  11     -1.06   -1.29   -1.53   -1.76   -1.99   -2 .23   -2.46  -174.73/-165.44       -0.1
  12      4.95    3.23    1.50   -0.23   -1.95   -3 .68   -5.41    -7.99/  -7.63       -0.1
  13     -5.41   -0.57    2.35    3.36    2.46   -0 .35   -5.07   -17.86               -0.2
  14     -5.29   -3.56   -1.83   -0.11    1.62    3 .34    5.07    -7.84/  -7.49       -0.1
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     78.69   46.12   13.55  -19.02  -51.58  -84 .15 -116.72     0.53  1/5481
   2    139.04   93.50   47.96    2.42  -43.12  -88 .65 -134.19     2.96  1/1539
   3    120.97   44.61   27.94   11.27   -5.40  -22 .07 -124.42    -0.12  1/19563
   4     41.01   34.18   27.34   20.51   13.67    6 .84    0.00     0.32  1/3056
   5     37.98   15.80    8.06    0.33   -7.41  -15 .14  -38.32     0.49  1/9215

   6     -8.18   -8.18   -8.18   -8.18   -8.18   -8 .18   -8.18    -0.24  1/12354
   7     -4.95   -4.95   -4.95   -4.95   -4.95   -4 .95   -4.95    -0.16  1/18097
   8     -9.43   -9.43   -9.43   -9.43   -9.43   -9 .43   -9.43     0.15  1/21645
   9     13.60   13.60   13.60   13.60   13.60   13 .60   13.60     0.27  1/11144
  10      9.43    9.43    9.43    9.43    9.43    9 .43    9.43    -0.24  1/13159
  11     -0.48   -0.48   -0.48   -0.48   -0.48   -0 .48   -0.48    -0.06  1/52677
  12    -17.86  -17.86  -17.86  -17.86  -17.86  -17 .86  -17.86    -0.00  < 1/100000
  13      7.63    5.11    2.59    0.07   -2.45   -4 .97   -7.49     0.42  1/10916
  14     17.86   17.86   17.86   17.86   17.86   17 .86   17.86    -0.00  < 1/100000

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         8.18       85.17       -6.77
   2       0.00      0.00    0.0000      2         4.95      315.16       -3.68
   3       0.00      0.00    0.0000      3       -1 3.60      314.75       14.21
   4       0.00      0.00    0.0000      4         0.48      174.73        1.06
   5       0.20     -0.10   -0.0006      5        - 0.00       -0.00        0.00

   6       0.20     -0.39   -0.0004      6         0.00       -0.00       -0.00
   7       0.19     -0.39    0.0007      7        - 0.00       -0.00        0.00
   8       0.19     -0.15   -0.0002      8         0.00        0.00       -0.00
   9       0.19     -0.47   -0.0004      9         0.00       -0.00        0.00
  10      -0.06     -0.45   -0.0001     10        - 0.00        0.00        0.00

  11      -0.05     -0.45    0.0001     11         0.00       -0.00        0.00
  12      -0.04     -0.46   -0.0001     12         0.00        0.00        0.00
  13      -0.09     -0.45    0.0001     13        - 0.00        0.00        0.00
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00      889.81        4.82

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1         9.6       -9.7       -0.1       -0.1        9.7       -9.7      1.000
   2        13.5      -13.5       -0.0       -0.0       13.5      -13.5      1.000
   3         5.9       -5.9        0.0        0.0        5.9       -5.9      1.000
   4         2.7       -2.7        0.0        0.0        2.7       -2.7      1.000
   5         2.3       -2.2        0.1        0.1        2.3       -2.3      1.000

   6         2.9       -4.7       -0.9       -1.0        3.8       -3.8      1.004
   7        -0.1       -7.0       -3.5       -3.6        3.4       -3.4      1.014
   8         3.2       -4.3       -0.5       -0.6        3.7       -3.7      1.003
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   9         2.9      -10.0       -3.5       -3.6        6.4       -6.4      1.014
  10         3.5       -4.7       -0.5       -0.6        4.1       -4.1      1.003

  11        -0.4       -2.3       -1.3       -1.4        1.0       -1.0      1.006
  12         8.8      -10.8       -1.0       -1.0        9.8       -9.8      1.000
  13         7.9      -12.5       -2.3       -2.3       10.2      -10.2      1.004
  14         8.6      -10.6       -1.0       -1.0        9.6       -9.6      1.000



22/09/2010          20:40:10
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.70 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.30 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.7621 m·T = -17.2690 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.8194 m·T = 27.6304 m·k N
Càrrega axial = -0.8306 T = -8.1400 kN
Esforç tallant = 7.8997 T = 77.4175 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 11814 kp = 2.72 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 12640 kg = 126 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 51 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.82 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.05 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 10 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.70 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.30 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 2.6012 m·T = 25.4922 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 4.1620 m·T = 40.7875 m·k N
Càrrega axial = -0.8306 T = -8.1400 kN
Esforç tallant = -1.8709 T = -18.3347 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 17751 kp = 4.08 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2993 kg = 30 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.76 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.70 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.30 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -7.1784 m·T = -70.3478 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 11.4854 m·T = 112.5566 m ·kN
Càrrega axial = -0.8306 T = -8.1400 kN
Esforç tallant = -11.6415 T = -114.0868 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 55211 kp = 12.70 cm²
Armadura principal = 7ø16 = 14.07 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 18626 kg = 186 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 111 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.82 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.12 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 3 barres cada 10 cm = (0.15 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -10.1278 m·T = -99.2528 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 16.2045 m·T = 158.8044 m ·kN
Càrrega axial = -0.3694 T = -3.6203 kN
Esforç tallant = 13.9035 T = 136.2547 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 88141 kp = 20.27 cm²
Armadura principal = 7ø20 = 21.99 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 1370 kp = 0.32 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 22246 kg = 222 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 147 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 12 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.16 cm²/cm
Estreps : 1ø10 de 3 barres cada 10 cm = (0.24 cm²/c m)
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 5.9629 m·T = 58.4365 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 9.5406 m·T = 93.4984 m·k N
Càrrega axial = -0.3694 T = -3.6203 kN
Esforç tallant = 0.2422 T = 2.3732 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 44698 kp = 10.28 cm²
Armadura principal = 7ø14 = 10.78 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 387 kg = 4 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:17:29
Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -9.0260 m·T = -88.4547 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 14.4416 m·T = 141.5275 m ·kN
Càrrega axial = -0.3694 T = -3.6203 kN
Esforç tallant = -13.4192 T = -131.5083 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 75268 kp = 17.31 cm²
Armadura principal = 6ø20 = 18.85 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 21471 kg = 215 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 140 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.15 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 4 barres cada 10 cm = (0.20 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:19:53
Anàlisi de les seccions de la barra  3
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -4.4564 m·T = -43.6722 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 7.1302 m·T = 69.8756 m·k N
Càrrega axial = 0.0476 T = 0.4663 kN
Esforç tallant = 12.0969 T = 118.5498 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 32065 kp = 7.37 cm²
Armadura principal = 5ø14 = 7.70 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 19355 kg = 194 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 118 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.13 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 3 barres cada 10 cm = (0.15 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:19:33
Anàlisi de les seccions de la barra  3
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.1216 m·T = -1.1920 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.1946 m·T = 1.9072 m·kN
Càrrega axial = 0.0476 T = 0.4663 kN
Esforç tallant = 1.1268 T = 11.0431 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 796 kp = 0.18 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1803 kg = 18 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:20:13
Anàlisi de les seccions de la barra  3
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.7632 m·T = -17.2793 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.8211 m·T = 27.6469 m·k N
Càrrega axial = 0.0476 T = 0.4663 kN
Esforç tallant = -12.4422 T = -121.9339 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 11924 kp = 2.74 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 19908 kg = 199 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 124 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.13 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 3 barres cada 10 cm = (0.15 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:22:24
Anàlisi de les seccions de la barra  4
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -2.0096 m·T = -19.6944 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 3.2154 m·T = 31.5111 m·k N
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 4.1013 T = 40.1927 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 13662 kp = 3.14 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 6562 kg = 66 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:21:59
Anàlisi de les seccions de la barra  4
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.5024 m·T = -4.9236 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.8039 m·T = 7.8778 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 2.0506 T = 20.0964 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 3313 kp = 0.76 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 3281 kg = 33 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:22:45
Anàlisi de les seccions de la barra  4
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.0000 T = 0.0000 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 0 kg = 0 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:24:43
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.7113 m·T = -16.7705 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.7380 m·T = 26.8329 m·k N
Càrrega axial = 0.8431 T = 8.2627 kN
Esforç tallant = 3.7983 T = 37.2236 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 11561 kp = 2.66 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 6077 kg = 61 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:24:23
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 1.0030 m·T = 9.8292 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.6048 m·T = 15.7267 m·k N
Càrrega axial = 0.8431 T = 8.2627 kN
Esforç tallant = 0.0328 T = 0.3217 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 6679 kp = 1.54 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 53 kg = 1 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:25:05
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.5619 m·T = -15.3066 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.4990 m·T = 24.4906 m·k N
Càrrega axial = 0.8431 T = 8.2627 kN
Esforç tallant = -3.8317 T = -37.5504 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 10519 kp = 2.42 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 6131 kg = 61 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



-184-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

6.3.1.3 Pòrtic 3 
 

 
Jàssera 8 

Armadura 
tram pilar 8 

Superior 4 Ø 12 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 4 Ø 8 
Inferior 4 Ø 12 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 9 

Superior 6 Ø 12 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 

Jàssera 9 

Armadura Superior 9 Ø 12 
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     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

tram pilar 9 Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 10 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 5 Ø 12 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 10 

Superior 8 Ø 12 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 

Jàssera 10 

Armadura 
tram pilar 10 

Superior 2 Ø 14 
Inferior 2 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 2 barres cada 10 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 2 Ø 14 
Inferior 2 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 2 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 11 

Superior 2 Ø 14 
Inferior 2 Ø 8 
Estreps 1 Ø 8 de 2 barres cada 10 cm 

Jàssera 11 

Armadura 
tram pilar 11 

Superior 2 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 2 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 2 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 2 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram voladiu 

Superior 2 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 2 barres cada 15 cm 

Jàssera 12 

Armadura 
tram pilar 14 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura Superior 3 Ø 14 
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I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

tram pilar 15 Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 13 

Armadura 
tram pilar 15 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 16 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 14 

Armadura 
tram pilar 16 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 17 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 15 

Armadura 
tram pilar 17 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram voladiu 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 16 

Armadura Superior 3 Ø 14 
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     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

tram pilar 18 Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 19 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 17 

Armadura 
tram pilar 19 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 20 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 18 

Armadura 
tram pilar 20 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 3 Ø 14 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 21 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Jàssera 19 

Armadura 
tram pilar 21 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura Superior 3 Ø 14 
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I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

tram voladiu Inferior 3 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Pòrtic Ortogonal   22/09/2010

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     2.895     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     3     7.445     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     4     9.835     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     5     0.000     2.960   000                                  (Nus lliure)

     6     2.895     2.960   000                                  (Nus lliure)
     7     7.445     2.960   000                                  (Nus lliure)
     8     9.835     2.960   000                                  (Nus lliure)
     9    10.815     2.960   000                                  (Nus lliure)
    10     0.000     6.140   000                                  (Nus lliure)

    11     2.895     6.140   000                                  (Nus lliure)
    12     7.445     6.140   000                                  (Nus lliure)
    13     9.835     6.140   000                                  (Nus lliure)
    14    10.815     6.140   000                                  (Nus lliure)
    15     2.895     8.460   000                                  (Nus lliure)

    16     7.445     8.460   000                                  (Nus lliure)
    17     0.000     8.460   000                                  (Nus lliure)
    18     9.835     8.460   000                                  (Nus lliure)
    19    10.815     8.460   000                                  (Nus lliure)
    20     2.895     8.785   000                                  (Nus lliure)

    21     7.445     8.785   000                                  (Nus lliure)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    5  6  00-Rígida                   2.895   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     2    6  7  00-Rígida                   4.550   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     3    7  8  00-Rígida                   2.390   0.09000  0.000675000  1      R30x30cm
     4    8  9  02-Voladís dreta            0.980   0.09000  0.000675000  1      R30x30cm
     5   10 11  00-Rígida                   2.895   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm

     6   11 12  00-Rígida                   4.550   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     7   12 13  00-Rígida                   2.390   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     8   13 14  02-Voladís dreta            0.980   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     9   15 16  00-Rígida                   4.550   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
    10    1  5  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm

    11    5 10  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    12    2  6  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    13    6 11  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    14   11 15  00-Rígida                   2.320   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    15    3  7  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
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    16    7 12  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    17   12 16  00-Rígida                   2.320   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    18    4  8  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    19    8 13  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    20   10 17  00-Rígida                   2.320   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm

    21   17 15  00-Rígida                   2.895   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
    22   16 18  00-Rígida                   2.390   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
    23   18 19  02-Voladís dreta            0.980   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
    24   13 18  00-Rígida                   2.320   0.08750  0.000893229  1      R25x35cm
    25   15 20  00-Rígida                   0.325   0.00781  0.000057000  2 HEB-Max*200#1

    26   20 21  00-Rígida                   4.550   0.00781  0.000057000  2 HEB-Max*200#1
    27   16 21  00-Rígida                   0.325   0.00781  0.000057000  2 HEB-Max*200#1

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =   2100 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0, 000012
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      3.054    0.000    0. 000    0.000    0.000
    2UNIFORME TOTAL   (3)      3.054    0.000    0. 000    0.000    0.000
    4UNIFORME TOTAL   (3)      0.500    0.000    0. 000    0.000    0.000
    5UNIFORME TOTAL   (3)      0.500    0.000    0. 000    0.000    0.000
    7UNIFORME TOTAL   (3)      0.500    0.000    0. 000    0.000    0.000
    8UNIFORME TOTAL   (3)      0.500    0.000    0. 000    0.000    0.000
   21UNIFORME TOTAL   (3)      0.600    0.000    0. 000    0.000    0.000
  fins a la barra
   23UNIFORME TOTAL   (3)      0.600    0.000    0. 000    0.000    0.000
    3UNIFORME TOTAL   (3)      0.500    0.000    0. 000    0.000    0.000
   26UNIFORME TOTAL   (3)      0.237    0.000    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.000    5.496    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      2.390    6.837    0. 000    0.000    0.000
    6UNIFORME TOTAL   (3)      0.500    0.000    0. 000    0.000    0.000
    6CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.000    5.144    0. 000    0.000    0.000
    6CÀRREGA PUNTUAL  (1)      4.550    5.045    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -12.96    2.95   10.87   10.81    2.77  -13 .25  -37.26     0.26                0.0
   2    -57.27   -6.69   24.17   35.31   26.74   -1 .56  -49.58     0.58                0.0
   3    -15.11   -9.87   -5.79   -2.85   -1.07   -0 .44   -0.95     0.77                0.0
   4     -3.48   -2.42   -1.55   -0.87   -0.39   -0 .10   -0.00     0.00                0.0
   5     -8.67   -2.80    1.04    2.84    2.60    0 .33   -3.98     1.37                0.0

   6    -13.36   -1.05    6.23    8.48    5.69   -2 .13  -14.98    -1.69               -0.0
   7     -0.48    1.68    2.45    1.82   -0.18   -3 .58   -8.37     2.99                0.0
   8     -4.20   -2.92   -1.87   -1.05   -0.47   -0 .12    0.00     0.00                0.0
   9     -6.03   -0.58    2.71    3.85    2.83   -0 .35   -5.68     6.48                0.0
  10      2.81    1.27   -0.26   -1.80   -3.34   -4 .88   -6.41   -88.91/ -82.43       -0.1

  11      6.55    4.76    2.96    1.17   -0.62   -2 .41   -4.20   -41.19/ -34.23       -0.0
  12      4.50    2.10   -0.30   -2.70   -5.11   -7 .51   -9.91  -267.24/-260.77       -0.3
  13     10.10    7.35    4.60    1.86   -0.89   -3 .64   -6.39  -123.04/-116.08       -0.1
  14      2.98    2.16    1.34    0.52   -0.31   -1 .13   -1.95   -34.05/ -28.97       -0.0
  15     -8.66   -4.34   -0.02    4.29    8.61   12 .93   17.24  -266.40/-259.93       -0.3

  16    -17.22  -12.68   -8.14   -3.60    0.94    5 .48   10.02  -114.07/-107.11       -0.1
  17     -4.48   -2.98   -1.48    0.03    1.53    3 .03    4.53   -29.24/ -24.16       -0.0
  18      0.53    0.15   -0.22   -0.60   -0.98   -1 .35   -1.73  -143.16/-136.69       -0.2
  19      0.80    0.80    0.80    0.80    0.80    0 .80    0.80   -58.47/ -51.52       -0.1
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  20      4.47    2.64    0.80   -1.04   -2.88   -4 .72   -6.55   -19.95/ -14.87       -0.0

  21     -6.55   -0.51    3.26    4.76    3.99    0 .95   -4.36    -4.75               -0.0
  22     -1.32    1.39    2.55    2.17    0.24   -3 .24   -8.27    -2.99               -0.0
  23     -4.68   -3.25   -2.08   -1.17   -0.52   -0 .13   -0.00     0.00                0.0
  24     -3.36   -2.20   -1.05    0.11    1.27    2 .43    3.58   -29.19/ -24.11       -0.0
  25     -0.27   -1.00   -1.72   -2.44   -3.17   -3 .89   -4.61    -7.01/  -6.81       -0.1

  26     -4.61   -0.31    2.28    3.15    2.31   -0 .24   -4.52   -13.36               -0.2
  27      0.18    0.90    1.62    2.35    3.07    3 .79    4.52    -6.96/  -6.76       -0.1

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     41.24   24.70    8.15   -8.39  -24.94  -41 .48  -58.03     0.19  1/15163
   2     79.70   53.70   27.70    1.69  -24.31  -50 .31  -76.32     1.79  1/2536
   3     69.55   11.70    8.81    5.92    3.03    0 .15  -71.11    -0.14  1/17353
   4      7.10    5.92    4.74    3.55    2.37    1 .18   -0.00     0.12  1/8095
   5     14.29   10.06    5.84    1.62   -2.60   -6 .82  -11.04     0.05  1/56314

   6     70.99   12.91    6.28   -0.36   -6.99  -13 .63  -70.71     0.41  1/11023
   7      7.16    3.67    0.19   -3.30   -6.79  -10 .27  -13.76     0.02  < 1/100000
   8      8.57    7.15    5.72    4.29    2.86    1 .43    0.00     0.01  < 1/100000
   9      8.61    5.77    2.92    0.08   -2.77   -5 .61   -8.45     0.20  1/23329
  10     -3.12   -3.12   -3.12   -3.12   -3.12   -3 .12   -3.12    -0.08  1/36593
  11     -3.38   -3.38   -3.38   -3.38   -3.38   -3 .38   -3.38     0.06  1/52304
  12     -4.87   -4.87   -4.87   -4.87   -4.87   -4 .87   -4.87    -0.12  1/24382
  13     -5.19   -5.19   -5.19   -5.19   -5.19   -5 .19   -5.19     0.10  1/33066
  14     -2.12   -2.12   -2.12   -2.12   -2.12   -2 .12   -2.12     0.01  < 1/100000
  15      8.75    8.75    8.75    8.75    8.75    8 .75    8.75     0.19  1/15350
  16      8.57    8.57    8.57    8.57    8.57    8 .57    8.57    -0.19  1/17027
  17      3.88    3.88    3.88    3.88    3.88    3 .88    3.88     0.00  < 1/100000
  18     -0.76   -0.76   -0.76   -0.76   -0.76   -0 .76   -0.76    -0.03  < 1/100000
  19      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0 .00    0.00     0.04  1/76781
  20     -4.75   -4.75   -4.75   -4.75   -4.75   -4 .75   -4.75    -0.03  1/80810
  21     14.87   10.17    5.46    0.76   -3.95   -8 .65  -13.35     0.11  1/25914
  22      8.75    4.86    0.98   -2.90   -6.79  -10 .67  -14.56     0.03  1/83835
  23      9.55    7.96    6.37    4.78    3.18    1 .59   -0.00    -0.00  < 1/100000
  24      2.99    2.99    2.99    2.99    2.99    2 .99    2.99     0.00  < 1/100000
  25    -13.36  -13.36  -13.36  -13.36  -13.36  -13 .36  -13.36    -0.00  < 1/100000
  26      6.81    4.55    2.28    0.02   -2.24   -4 .50   -6.77     0.40  1/11269
  27     13.36   13.36   13.36   13.36   13.36   13 .36   13.36     0.00  < 1/100000

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         3.12       88.91       -2.81
   2       0.00      0.00    0.0000      2         4.87      267.24       -4.50
   3       0.00      0.00    0.0000      3        - 8.75      266.40        8.66
   4       0.00      0.00    0.0000      4         0.76      143.16       -0.53
   5       0.04     -0.11   -0.0002      5        - 0.00        0.00        0.00

   6       0.04     -0.33   -0.0003      6         0.00       -0.00        0.00
   7       0.04     -0.33    0.0005      7         0.00        0.00        0.00
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  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.5
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   8       0.04     -0.17   -0.0001      8        - 0.00       -0.00       -0.00
   9       0.04     -0.29   -0.0001      9         0.00        0.00       -0.00
  10       0.10     -0.16   -0.0001     10         0.00       -0.00       -0.00

  11       0.10     -0.49   -0.0001     11        - 0.00        0.00       -0.00
  12       0.10     -0.47    0.0001     12         0.00        0.00       -0.00
  13       0.10     -0.25    0.0000     13        - 0.00        0.00        0.00
  14       0.10     -0.25   -0.0000     14         0.00       -0.00        0.00
  15       0.15     -0.52   -0.0000     15         0.00        0.00       -0.00

  16       0.16     -0.50    0.0001     16         0.00       -0.00       -0.00
  17       0.15     -0.17   -0.0002     17        - 0.00        0.00       -0.00
  18       0.16     -0.27    0.0000     18         0.00       -0.00       -0.00
  19       0.16     -0.27   -0.0000     19         0.00        0.00       -0.00
  20       0.17     -0.52   -0.0001     20        - 0.00       -0.00       -0.00

  21       0.13     -0.50    0.0001     21        - 0.00        0.00       -0.00
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00      765.72        0.81

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1         5.0       -5.0        0.0        0.0        5.0       -5.0      1.000
   2         7.6       -7.6        0.0        0.0        7.6       -7.6      1.000
   3         3.4       -3.3        0.0        0.0        3.4       -3.4      1.000
   4         0.8       -0.8        0.0        0.0        0.8       -0.8      1.000
   5         1.2       -1.1        0.0        0.0        1.2       -1.2      1.000

   6         2.0       -2.0       -0.0       -0.0        2.0       -2.0      1.000
   7         1.1       -1.1        0.0        0.0        1.1       -1.1      1.000
   8         0.6       -0.6        0.0        0.0        0.6       -0.6      1.000
   9         0.8       -0.8        0.0        0.0        0.8       -0.8      1.000
  10         0.7       -2.6       -0.9       -1.0        1.6       -1.6      1.004

  11         1.1       -1.9       -0.4       -0.5        1.4       -1.4      1.002
  12         0.0       -6.1       -3.0       -3.1        3.0       -3.0      1.012
  13         1.2       -3.9       -1.3       -1.4        2.5       -2.5      1.006
  14         0.4       -1.1       -0.3       -0.4        0.7       -0.7      1.001
  15         1.5       -7.5       -3.0       -3.0        4.5       -4.5      1.012

  16         2.6       -5.1       -1.2       -1.3        3.8       -3.8      1.006
  17         0.7       -1.3       -0.3       -0.3        1.0       -1.0      1.001
  18        -0.7       -2.5       -1.6       -1.6        0.9       -0.9      1.006
  19        -0.2       -1.1       -0.6       -0.7        0.4       -0.4      1.003
  20         1.2       -1.6       -0.2       -0.2        1.4       -1.4      1.001

  21         0.9       -0.9       -0.0       -0.0        0.9       -0.9      1.000
  22         1.1       -1.1       -0.0       -0.0        1.1       -1.1      1.000
  23         0.6       -0.6        0.0        0.0        0.6       -0.6      1.000
  24         0.5       -1.2       -0.3       -0.3        0.8       -0.8      1.001
  25         7.5       -9.2       -0.9       -0.9        8.3       -8.3      1.000

  26         6.9      -10.4       -1.7       -1.7        8.7       -8.7      1.003
  27         7.3       -9.1       -0.9       -0.9        8.2       -8.2      1.000



28/09/2010          00:38:40
Anàlisi de les seccions de la barra  3
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 30.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.5109 m·T = -14.8072 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.4175 m·T = 23.6915 m·k N
Càrrega axial = 0.0765 T = 0.7500 kN
Esforç tallant = 6.9547 T = 68.1557 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10957 kp = 2.52 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 6000 kp = 1.38 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 10385 kp = 2.39 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3287 kp = 0.76 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø8 = 1.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 11127 kg = 111 kN   (Formigó= 4 5 kN   Estreps = 66 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.07 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 2 barres cada 10 cm = (0.10 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:38:03
Anàlisi de les seccions de la barra  3
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 30.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.2855 m·T = -2.7978 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.4568 m·T = 4.4765 m·kN
Càrrega axial = 0.0765 T = 0.7500 kN
Esforç tallant = 0.5923 T = 5.8044 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10957 kp = 2.52 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 6000 kp = 1.38 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 1881 kp = 0.43 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3287 kp = 0.76 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø8 = 1.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 948 kg = 9 kN   (Formigó= 45 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 15 cm = (0.04 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  3
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 30.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.0954 m·T = -0.9346 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.1526 m·T = 1.4953 m·kN
Càrrega axial = 0.0765 T = 0.7500 kN
Esforç tallant = -7.1111 T = -69.6886 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10957 kp = 2.52 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 6000 kp = 1.38 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 625 kp = 0.14 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3287 kp = 0.76 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø8 = 1.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 11378 kg = 114 kN   (Formigó= 4 5 kN   Estreps = 69 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.07 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 2 barres cada 10 cm = (0.10 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:41:00
Anàlisi de les seccions de la barra  4
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 30.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.3481 m·T = -3.4118 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.5570 m·T = 5.4589 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.7105 T = 6.9629 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10957 kp = 2.52 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 6000 kp = 1.38 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 2299 kp = 0.53 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3287 kp = 0.76 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø8 = 1.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1137 kg = 11 kN   (Formigó= 45 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 15 cm = (0.04 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:40:43
Anàlisi de les seccions de la barra  4
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 30.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.0870 m·T = -0.8530 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.1393 m·T = 1.3647 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.3552 T = 3.4814 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10957 kp = 2.52 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 6000 kp = 1.38 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 570 kp = 0.13 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3287 kp = 0.76 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø8 = 1.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 568 kg = 6 kN   (Formigó= 45 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 15 cm = (0.04 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:41:28
Anàlisi de les seccions de la barra  4
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 30.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.0000 m·T = -0.0000 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = -0.0000 T = -0.0000 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10957 kp = 2.52 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 6000 kp = 1.38 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3287 kp = 0.76 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø8 = 1.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 0 kg = 0 kN   (Formigó= 45 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 15 cm = (0.04 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:43:14
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.8675 m·T = -8.5013 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.3880 m·T = 13.6022 m·k N
Càrrega axial = 0.1374 T = 1.3463 kN
Esforç tallant = 1.4286 T = 14.0007 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 5761 kp = 1.32 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2286 kg = 23 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:42:57
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.2838 m·T = 2.7812 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.4541 m·T = 4.4500 m·kN
Càrrega axial = 0.1374 T = 1.3463 kN
Esforç tallant = 0.1621 T = 1.5884 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 1863 kp = 0.43 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 259 kg = 3 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:43:37
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.3983 m·T = -3.9030 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.6372 m·T = 6.2448 m·kN
Càrrega axial = 0.1374 T = 1.3463 kN
Esforç tallant = -1.1045 T = -10.8239 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 2621 kp = 0.60 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1767 kg = 18 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:45:32
Anàlisi de les seccions de la barra  6
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.3357 m·T = -13.0895 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.1371 m·T = 20.9433 m·k N
Càrrega axial = -0.1690 T = -1.6559 kN
Esforç tallant = 7.0990 T = 69.5701 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 8954 kp = 2.06 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 11358 kg = 114 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 38 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:45:12
Anàlisi de les seccions de la barra  6
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.8476 m·T = 8.3064 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.3562 m·T = 13.2903 m·k N
Càrrega axial = -0.1690 T = -1.6559 kN
Esforç tallant = -0.0356 T = -0.3492 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 5627 kp = 1.29 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 57 kg = 1 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:45:52
Anàlisi de les seccions de la barra  6
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.4978 m·T = -14.6786 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.3965 m·T = 23.4857 m·k N
Càrrega axial = -0.1690 T = -1.6559 kN
Esforç tallant = -7.0713 T = -69.2984 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 10074 kp = 2.32 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 11314 kg = 113 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 38 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:48:05
Anàlisi de les seccions de la barra  7
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.0480 m·T = -0.4700 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.0767 m·T = 0.7520 m·kN
Càrrega axial = 0.2992 T = 2.9326 kN
Esforç tallant = 0.7157 T = 7.0135 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 313 kp = 0.07 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1145 kg = 11 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:47:50
Anàlisi de les seccions de la barra  7
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.1825 m·T = 1.7885 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.2920 m·T = 2.8615 m·kN
Càrrega axial = 0.2992 T = 2.9326 kN
Esforç tallant = -0.3300 T = -3.2336 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 1196 kp = 0.28 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 528 kg = 5 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:48:23
Anàlisi de les seccions de la barra  7
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.8366 m·T = -8.1984 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.3385 m·T = 13.1174 m·k N
Càrrega axial = 0.2992 T = 2.9326 kN
Esforç tallant = -1.3756 T = -13.4808 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 5552 kp = 1.28 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2201 kg = 22 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:50:24
Anàlisi de les seccions de la barra  8
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.4202 m·T = -4.1177 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.6723 m·T = 6.5883 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.8575 T = 8.4035 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 2766 kp = 0.64 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1372 kg = 14 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:49:53
Anàlisi de les seccions de la barra  8
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.1050 m·T = -1.0294 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.1681 m·T = 1.6471 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.4288 T = 4.2018 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 687 kp = 0.16 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 686 kg = 7 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:50:47
Anàlisi de les seccions de la barra  8
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.0000 T = 0.0000 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 0 kg = 0 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:52:42
Anàlisi de les seccions de la barra  21
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.6555 m·T = -6.4237 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.0488 m·T = 10.2780 m·k N
Càrrega axial = -0.4754 T = -4.6586 kN
Esforç tallant = 1.4872 T = 14.5746 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 4335 kp = 1.00 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2380 kg = 24 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:52:19
Anàlisi de les seccions de la barra  21
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.4758 m·T = 4.6630 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.7613 m·T = 7.4607 m·kN
Càrrega axial = -0.4754 T = -4.6586 kN
Esforç tallant = 0.0759 T = 0.7438 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 3136 kp = 0.72 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 121 kg = 1 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:53:14
Anàlisi de les seccions de la barra  21
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.4358 m·T = -4.2705 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.6972 m·T = 6.8328 m·kN
Càrrega axial = -0.4754 T = -4.6586 kN
Esforç tallant = -1.3354 T = -13.0871 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 2870 kp = 0.66 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2137 kg = 21 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:55:15
Anàlisi de les seccions de la barra  9
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.6033 m·T = -5.9128 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.9654 m·T = 9.4605 m·kN
Càrrega axial = 0.6480 T = 6.3507 kN
Esforç tallant = 0.8609 T = 8.4368 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 3986 kp = 0.92 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1377 kg = 14 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:55:00
Anàlisi de les seccions de la barra  9
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.3848 m·T = 3.7708 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.6156 m·T = 6.0333 m·kN
Càrrega axial = 0.6480 T = 6.3507 kN
Esforç tallant = 0.0078 T = 0.0762 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 2531 kp = 0.58 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 12 kg = 0 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:55:37
Anàlisi de les seccions de la barra  9
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.5680 m·T = -5.5660 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.9087 m·T = 8.9056 m·kN
Càrrega axial = 0.6480 T = 6.3507 kN
Esforç tallant = -0.8453 T = -8.2844 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 3750 kp = 0.86 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1353 kg = 14 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:57:33
Anàlisi de les seccions de la barra  22
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.1324 m·T = -1.2973 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.2118 m·T = 2.0757 m·kN
Càrrega axial = -0.2994 T = -2.9340 kN
Esforç tallant = 0.8747 T = 8.5720 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 867 kp = 0.20 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1400 kg = 14 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:57:13
Anàlisi de les seccions de la barra  22
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.2167 m·T = 2.1238 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.3467 m·T = 3.3981 m·kN
Càrrega axial = -0.2994 T = -2.9340 kN
Esforç tallant = -0.2904 T = -2.8462 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 1421 kp = 0.33 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 465 kg = 5 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:57:53
Anàlisi de les seccions de la barra  22
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.8265 m·T = -8.0998 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.3224 m·T = 12.9597 m·k N
Càrrega axial = -0.2994 T = -2.9340 kN
Esforç tallant = -1.4556 T = -14.2645 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 5484 kp = 1.26 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2329 kg = 23 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          01:00:01
Anàlisi de les seccions de la barra  23
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.4682 m·T = -4.5883 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.7491 m·T = 7.3413 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.9555 T = 9.3639 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 3085 kp = 0.71 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1529 kg = 15 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          00:59:43
Anàlisi de les seccions de la barra  23
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.1170 m·T = -1.1471 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.1873 m·T = 1.8353 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = 0.4777 T = 4.6819 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 766 kp = 0.18 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 764 kg = 8 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



28/09/2010          01:00:23
Anàlisi de les seccions de la barra  23
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.0000 m·T = -0.0000 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Càrrega axial = 0.0000 T = 0.0000 kN
Esforç tallant = -0.0000 T = -0.0000 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 0 kg = 0 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:50:54
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.3550 m·T = -13.2794 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.1681 m·T = 21.2470 m·k N
Càrrega axial = 0.2396 T = 2.3481 kN
Esforç tallant = 4.1462 T = 40.6330 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 8933 kp = 2.05 cm²
Armadura principal = 4ø12 = 4.52 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 6634 kg = 66 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:50:29
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 1.0543 m·T = 10.3322 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.6869 m·T = 16.5315 m·k N
Càrrega axial = 0.2396 T = 2.3481 kN
Esforç tallant = -0.8173 T = -8.0091 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 6910 kp = 1.59 cm²
Armadura principal = 4ø12 = 4.52 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1308 kg = 13 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:51:18
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -3.7210 m·T = -36.4656 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 5.9536 m·T = 58.3450 m·k N
Càrrega axial = 0.2396 T = 2.3481 kN
Esforç tallant = -5.7807 T = -56.6512 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 25796 kp = 5.93 cm²
Armadura principal = 6ø12 = 6.79 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 9249 kg = 92 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 17 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:55:05
Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -5.1379 m·T = -50.3510 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.2206 m·T = 80.5617 m·k N
Càrrega axial = 0.1575 T = 1.5436 kN
Esforç tallant = -7.6989 T = -75.4493 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 36868 kp = 8.48 cm²
Armadura principal = 8ø12 = 9.05 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 12318 kg = 123 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 48 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.05 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:54:17
Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 3.5035 m·T = 34.3347 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 5.6057 m·T = 54.9356 m·k N
Càrrega axial = 0.1575 T = 1.5436 kN
Esforç tallant = 0.1021 T = 1.0003 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 24169 kp = 5.56 cm²
Armadura principal = 5ø12 = 5.65 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 163 kg = 2 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:54:45
Anàlisi de les seccions de la barra  2
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -5.6023 m·T = -54.9022 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.9636 m·T = 87.8436 m·k N
Càrrega axial = 0.1575 T = 1.5436 kN
Esforç tallant = 7.9030 T = 77.4498 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 40693 kp = 9.36 cm²
Armadura principal = 9ø12 = 10.18 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 12645 kg = 126 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 51 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.94 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.05 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 10 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Jàssera 20 

Armadura 
tram pilar 6 

Superio
r 6 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 

Estreps 
1 Ø 6 de 4 barres cada 15 
cm 

Armadura 
tram central 

Superio
r 4 Ø 8 
Inferior 6 Ø 14 

Estreps 
1 Ø 6 de 4 barres cada 15 
cm 

Armadura 
tram pilar 10 

Superio
r 7 Ø 14 
Inferior 3 Ø 8 

Estreps 
1 Ø 6 de 3 barres cada 15 
cm 

Jàssera 21 

Armadura 
tram pilar 13 

Superio
r 4 Ø 12 
Inferior 4 Ø 8 

Estreps 
1 Ø 6 de 4 barres cada 15 
cm 

Armadura 
tram central 

Superio
r 4 Ø 8 
Inferior 4 Ø 12 

Estreps 
1 Ø 6 de 4 barres cada 15 
cm 

Armadura 
tram pilar 16 

Superio
r 7 Ø 12 
Inferior 3 Ø 8 

Estreps 
1 Ø 6 de 3 barres cada 15 
cm 
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  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   21/09/10  .................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Pòrtic Ortogonal   21/09/10

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     6.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     3     0.000     2.960   000                                  (Nus lliure)
     4     6.000     2.960   000                                  (Nus lliure)
     5     0.000     6.140   000                                  (Nus lliure)

     6     6.000     6.140   000                                  (Nus lliure)
     7     6.000     8.460   000                                  (Nus lliure)
     8     3.600     8.785   000                                  (Nus lliure)
     9     6.000     8.785   000                                  (Nus lliure)
    10     0.000     6.720   000                                  (Nus lliure)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    8  9  00-Rígida                   2.400   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
     2    1  3  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     3    3  5  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     4    2  4  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     5    4  6  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm

     6    6  7  00-Rígida                   2.320   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     7    7  9  00-Rígida                   0.325   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
     8    5 10  00-Rígida                   0.580   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
     9   10  8  00-Rígida                   4.150   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
    10    5  6  00-Rígida                   6.000   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm

    11    3  4  00-Rígida                   6.000   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =   2100 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0, 000012



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\pòrtic4.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   21/09/10  .................... ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   10UNIFORME PARCIAL (4)      3.600    0.000    1. 808    0.000    0.000
   11UNIFORME PARCIAL (4)      0.000    1.000    2. 043    0.000    0.000
    1CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.000    1.075    0. 000    0.000    0.000
    9CÀRREGA PUNTUAL  (1)      2.600    0.624    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      4.58    2.14   -0.34   -2.86   -5.42   -8 .00  -10.63   -11.54               -0.4
   2      9.31    3.71   -1.88   -7.47  -13.07  -18 .66  -24.26  -109.71/-103.23       -0.1
   3     24.47   17.96   11.45    4.95   -1.56   -8 .06  -14.57   -33.55/ -26.59       -0.0
   4    -15.86   -8.74   -1.61    5.51   12.64   19 .77   26.89  -130.60/-124.13       -0.1
   5    -28.74  -20.59  -12.44   -4.29    3.86   12 .02   20.17   -69.16/ -62.21       -0.1

   6    -19.90  -15.44  -10.97   -6.51   -2.05    2 .42    6.88   -11.75/  -6.68       -0.0
   7      6.88    7.50    8.13    8.75    9.38   10 .00   10.63    -6.68/  -6.61       -0.2
   8     -1.43   -2.25   -3.06   -3.88   -4.69   -5 .51   -6.32   -11.15/ -11.02       -0.4
   9     -6.32   -2.66    0.91    4.38    6.73    5 .70    4.58   -12.80/ -12.34       -0.4
  10    -13.14    0.42   10.24   16.30   17.17   -0 .53  -40.07    -3.84               -0.0

  11    -48.73    8.87   42.29   51.52   36.58   -2 .55  -55.64     0.94                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      4.68   -6.16   -6.25   -6.34   -6.43   -6 .52   -6.61    -0.51  1/4700
   2    -11.34  -11.34  -11.34  -11.34  -11.34  -11 .34  -11.34    -0.66  1/4499
   3    -12.28  -12.28  -12.28  -12.28  -12.28  -12 .28  -12.28     0.50  1/6326
   4     14.45   14.45   14.45   14.45   14.45   14 .45   14.45     0.49  1/6097
   5     15.38   15.38   15.38   15.38   15.38   15 .38   15.38    -0.44  1/7301

   6     11.54   11.54   11.54   11.54   11.54   11 .54   11.54    -0.35  1/6589
   7     11.54   11.54   11.54   11.54   11.54   11 .54   11.54     0.03  1/11455
   8     -8.44   -8.44   -8.44   -8.44   -8.44   -8 .44   -8.44    -0.04  1/14496
   9      5.36    5.23    5.09    4.96   -1.42   -1 .55   -1.68     1.80  1/2300
  10     15.44   11.69    7.94    4.19   -6.79  -28 .62  -50.45     1.60  1/3747
  11     69.69   45.51   21.33   -2.85  -27.03  -51 .21  -54.96     4.98  1/1204



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\pòrtic4.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   21/09/10  .................... ...........................  Pàg.3
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1        1 1.34      109.71       -9.31
   2       0.00      0.00    0.0000      2       -1 4.45      130.60       15.86
   3       0.62     -0.13   -0.0018      3        - 0.00        0.00        0.00
   4       0.62     -0.16    0.0013      4         0.00       -0.00        0.00
   5       1.57     -0.17   -0.0005      5         0.00       -0.00       -0.00

   6       1.57     -0.25    0.0002      6         0.00       -0.00       -0.00
   7       3.47     -0.25   -0.0010      7         0.00        0.00       -0.00
   8       3.74     -3.39    0.0014      8        - 0.00       -0.00        0.00
   9       3.69     -0.26   -0.0003      9        - 0.00       -0.00       -0.00
  10       2.00     -0.18   -0.0011     10        - 0.00        0.00       -0.00

                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS          -3.10      240.31        6.56

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1        52.0      -60.1       -4.1       -4.1       56.1      -56.1      1.002
   2         6.1       -8.6       -1.2       -1.3        7.3       -7.3      1.010
   3         6.6       -7.3       -0.3       -0.4        6.9       -6.9      1.003
   4         6.8       -9.7       -1.4       -1.5        8.2       -8.2      1.012
   5         7.6       -9.1       -0.7       -0.8        8.3       -8.3      1.007

   6         5.5       -5.7       -0.1       -0.1        5.5       -5.5      1.001
   7        53.2      -57.8       -2.3       -2.3       55.5      -55.5      1.000
   8        29.9      -37.7       -3.9       -3.9       33.7      -33.7      1.000
   9        32.0      -40.8       -4.3       -4.5       36.3      -36.3      1.007
  10         5.3       -5.4       -0.0       -0.0        5.4       -5.4      1.001

  11         7.4       -7.4        0.0        0.0        7.4       -7.4      1.000



27/09/2010          23:30:20
Anàlisi de les seccions de la barra  11
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -5.5637 m·T = -54.5238 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.9018 m·T = 87.2381 m·k N
Càrrega axial = 0.0935 T = 0.9167 kN
Esforç tallant = -5.4964 T = -53.8650 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 41232 kp = 9.48 cm²
Armadura principal = 7ø14 = 10.78 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 8794 kg = 88 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 13 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:28:47
Anàlisi de les seccions de la barra  11
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 5.1522 m·T = 50.4911 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.2434 m·T = 80.7857 m·k N
Càrrega axial = 0.0935 T = 0.9167 kN
Esforç tallant = -0.2854 T = -2.7972 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 37753 kp = 8.68 cm²
Armadura principal = 6ø14 = 9.24 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 457 kg = 5 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:30:00
Anàlisi de les seccions de la barra  11
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -4.8726 m·T = -47.7510 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 7.7961 m·T = 76.4016 m·k N
Càrrega axial = 0.0935 T = 0.9167 kN
Esforç tallant = 6.9686 T = 68.2920 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 35439 kp = 8.15 cm²
Armadura principal = 6ø14 = 9.24 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 11150 kg = 111 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 36 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:23:16
Anàlisi de les seccions de la barra  10
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.1963 m·T = -1.9233 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.3140 m·T = 3.0773 m·kN
Càrrega axial = 0.1705 T = 1.6713 kN
Esforç tallant = 1.2746 T = 12.4911 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 1266 kp = 0.29 cm²
Armadura principal = 4ø12 = 4.52 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2039 kg = 20 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



27/09/2010          23:32:29
Anàlisi de les seccions de la barra  10
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 1.6305 m·T = 15.9786 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.6088 m·T = 25.5658 m·k N
Càrrega axial = -0.3838 T = -3.7613 kN
Esforç tallant = 0.4190 T = 4.1067 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 10996 kp = 2.53 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 670 kg = 7 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:23:37
Anàlisi de les seccions de la barra  10
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -4.5057 m·T = -44.1558 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 7.2091 m·T = 70.6493 m·k N
Càrrega axial = 0.1705 T = 1.6713 kN
Esforç tallant = -5.3146 T = -52.0831 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 31823 kp = 7.32 cm²
Armadura principal = 7ø12 = 7.92 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 8503 kg = 85 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 10 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Jàssera 22 

Armadura 
tram pilar 12 

Superior 4 Ø 8 
Inferior 4 Ø 12 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 4 Ø 8 
Inferior 4 Ø 12 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 15 

Superior 8 Ø 12 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 
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  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   21/09/10  .................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Pòrtic Ortogonal   21/09/10

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     6.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     3     0.000     2.960   000                                  (Nus lliure)
     4     6.000     2.960   000                                  (Nus lliure)
     5     0.000     6.140   000                                  (Nus lliure)

     6     6.000     6.140   000                                  (Nus lliure)
     7     6.000     8.460   000                                  (Nus lliure)
     8     3.600     8.785   000                                  (Nus lliure)
     9     6.000     8.785   000                                  (Nus lliure)
    10     0.000     6.720   000                                  (Nus lliure)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    8  9  00-Rígida                   2.400   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
     2    1  3  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     3    3  5  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     4    2  4  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     5    4  6  00-Rígida                   3.180   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm

     6    6  7  00-Rígida                   2.320   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     7    7  9  00-Rígida                   0.325   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
     8    5 10  00-Rígida                   0.580   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
     9   10  8  00-Rígida                   4.150   0.00285  0.000019400  2 IPE-Max*200#1
    10    5  6  00-Rígida                   6.000   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =   2100 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0, 000012
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   21/09/10  .................... ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
   10UNIFORME PARCIAL (4)      3.600    0.000    1. 808    0.000    0.000
    9CÀRREGA PUNTUAL  (1)      2.600    0.624    0. 000    0.000    0.000
    1CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.000    1.075    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      3.50    1.26   -1.02   -3.34   -5.69   -8 .08  -10.50   -13.78               -0.5
   2     -1.62   -1.74   -1.85   -1.97   -2.08   -2 .20   -2.31   -39.54/ -33.06       -0.0
   3     -2.31   -2.43   -2.56   -2.68   -2.80   -2 .93   -3.05   -33.06/ -26.10       -0.0
   4     -8.92   -7.27   -5.63   -3.98   -2.34   -0 .69    0.96   -76.12/ -69.65       -0.1
   5      0.96    2.73    4.50    6.27    8.03    9 .80   11.57   -69.65/ -62.69       -0.1

   6    -25.95  -20.62  -15.29   -9.97   -4.64    0 .69    6.02   -11.25/  -6.18       -0.0
   7      6.02    6.77    7.52    8.26    9.01    9 .76   10.50    -6.18/  -6.10       -0.2
   8      1.61    0.57   -0.46   -1.49   -2.52   -3 .56   -4.59   -11.65/ -11.52       -0.4
   9     -4.59   -1.39    1.71    4.71    6.59    5 .09    3.50   -15.00/ -14.53       -0.5
  10     -4.66    7.92   16.74   21.82   21.70    3 .00  -37.53    10.45                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      5.18   -5.66   -5.75   -5.84   -5.93   -6 .01   -6.10    -0.59  1/4036
   2     -0.23   -0.23   -0.23   -0.23   -0.23   -0 .23   -0.23    -0.17  1/17100
   3     -0.23   -0.23   -0.23   -0.23   -0.23   -0 .23   -0.23    -0.27  1/11672
   4      3.34    3.34    3.34    3.34    3.34    3 .34    3.34    -0.35  1/8445
   5      3.34    3.34    3.34    3.34    3.34    3 .34    3.34     0.64  1/4996

   6     13.78   13.78   13.78   13.78   13.78   13 .78   13.78    -0.54  1/4305
   7     13.78   13.78   13.78   13.78   13.78   13 .78   13.78     0.03  1/12137
   8    -10.68  -10.68  -10.68  -10.68  -10.68  -10 .68  -10.68    -0.02  1/37694
   9      4.68    4.55    4.41    4.28   -2.09   -2 .23   -2.36     1.98  1/2098
  10     14.45   10.70    6.95    3.20   -7.78  -29 .61  -51.44     2.41  1/2490
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   21/09/10  .................... ...........................  Pàg.3
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.23       39.54        1.62
   2       0.00      0.00    0.0000      2        - 3.34       76.12        8.92
   3       0.65     -0.04   -0.0005      3         0.00        0.00        0.00
   4       1.99     -0.09   -0.0009      4         0.00       -0.00        0.00
   5       3.18     -0.08   -0.0012      5        - 0.00       -0.00        0.00

   6       3.19     -0.18    0.0007      6         0.00        0.00       -0.00
   7       5.02     -0.19   -0.0012      7        - 0.00       -0.00        0.00
   8       5.37     -2.93    0.0015      8         0.00        0.00        0.00
   9       5.32     -0.19   -0.0005      9         0.00        0.00        0.00
  10       3.87     -0.10   -0.0014     10        - 0.00       -0.00        0.00

                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS          -3.10      115.66       10.54

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1        50.9      -60.5       -4.8       -4.8       55.7      -55.7      1.002
   2         0.5       -1.3       -0.4       -0.5        0.9       -0.9      1.003
   3         0.7       -1.4       -0.3       -0.4        1.0       -1.0      1.003
   4         2.1       -3.8       -0.8       -0.9        2.9       -2.9      1.007
   5         2.9       -4.4       -0.7       -0.8        3.6       -3.6      1.007

   6         7.1       -7.3       -0.1       -0.1        7.2       -7.2      1.001
   7        52.6      -56.9       -2.1       -2.2       54.8      -54.8      1.000
   8        20.8      -28.9       -4.0       -4.1       24.9      -24.9      1.000
   9        30.7      -41.1       -5.1       -5.3       35.8      -35.8      1.008
  10         5.1       -4.9        0.1        0.1        5.0       -5.0      1.000



22/09/2010          19:28:22
Anàlisi de les seccions de la barra  10
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.8173 m·T = 8.0098 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.3077 m·T = 12.8158 m·k N
Càrrega axial = 0.8772 T = 8.5969 kN
Esforç tallant = 1.0487 T = 10.2772 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 5333 kp = 1.23 cm²
Armadura principal = 4ø12 = 4.52 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1678 kg = 17 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          19:27:53
Anàlisi de les seccions de la barra  10
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 2.2759 m·T = 22.3040 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 3.6415 m·T = 35.6863 m·k N
Càrrega axial = 0.8772 T = 8.5969 kN
Esforç tallant = -0.0763 T = -0.7478 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 15287 kp = 3.52 cm²
Armadura principal = 4ø12 = 4.52 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 122 kg = 1 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  10
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   21/09/10
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -4.8475 m·T = -47.5059 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 7.7561 m·T = 76.0095 m·k N
Càrrega axial = 0.8772 T = 8.5969 kN
Esforç tallant = -5.5405 T = -54.2970 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 34529 kp = 7.94 cm²
Armadura principal = 8ø12 = 9.05 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 8865 kg = 89 kN   (Formigó= 75 kN   Estreps = 13 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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6.3.1.6 Pòrtic 6 
 

 
Jàssera 23 

Armadura 
tram pilar 7 

Superior 6 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 10 cm 

Armadura 
tram central 

Superior 3 Ø 8 
Inferior 7 Ø 16 
Estreps 1 Ø 6 de 3 barres cada 15 cm 

Armadura 
tram pilar 11 

Superior 6 Ø 14 
Inferior 4 Ø 8 
Estreps 1 Ø 6 de 4 barres cada 15 cm 
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  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Pòrtic Ortogonal   22/09/2010

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     6.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     3     0.000     2.960   000                                  (Nus lliure)
     4     6.000     2.960   000                                  (Nus lliure)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    3  4  00-Rígida                   6.000   0.15000  0.001125000  1      R50x30cm
     2    1  3  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm
     3    2  4  00-Rígida                   2.960   0.08750  0.000455729  1      R35x25cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME PARCIAL (4)      0.000    1.000    2. 533    0.000    0.000
    1UNIFORME PARCIAL (4)      5.000    0.000    0. 490    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    -51.45   19.69   61.74   74.72   58.62   13 .02  -50.62   -25.70               -0.0
   2     24.62   11.94   -0.74  -13.42  -26.09  -38 .77  -51.45   -92.15/ -85.68       -0.1
   3    -25.44  -12.77   -0.09   12.59   25.27   37 .94   50.62   -74.85/ -68.37       -0.1

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     85.68   56.60   27.52   -1.56  -30.64  -62 .17  -68.37     7.86  1/ 764
   2    -25.70  -25.70  -25.70  -25.70  -25.70  -25 .70  -25.70    -1.18  1/2507
   3     25.70   25.70   25.70   25.70   25.70   25 .70   25.70     1.11  1/2671

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1        2 5.70       92.15      -24.62
   2       0.00      0.00    0.0000      2       -2 5.70       74.85       25.44
   3       0.16     -0.11   -0.0032      3         0.00        0.00        0.00
   4       0.13     -0.09    0.0030      4         0.00       -0.00        0.00
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS          -0.00      167.00        0.83
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Pòrtic Ortogonal   22/09/2010  .................. ...........................  Pàg.3
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1         9.9      -10.3       -0.2       -0.2       10.1      -10.1      1.004
   2        13.8      -15.8       -1.0       -1.1       14.7      -14.7      1.008
   3        13.6      -15.2       -0.8       -0.9       14.4      -14.4      1.007



27/09/2010          23:37:41
Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -5.0619 m·T = -49.6066 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.0990 m·T = 79.3706 m·k N
Càrrega axial = -2.5696 T = -25.1825 kN
Esforç tallant = -6.8375 T = -67.0072 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 37002 kp = 8.51 cm²
Armadura principal = 6ø14 = 9.24 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 10940 kg = 109 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 34 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 15 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 7.4720 m·T = 73.2257 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 11.9552 m·T = 117.1611 m ·kN
Càrrega axial = -2.5696 T = -25.1825 kN
Esforç tallant = -0.1565 T = -1.5334 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 58737 kp = 13.51 cm²
Armadura principal = 7ø16 = 14.07 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø8 = 1.51 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 250 kg = 3 kN   (Formigó= 75 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 19.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 3 barres cada 15 cm = (0.06 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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Anàlisi de les seccions de la barra  1
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 50.00 cm
Cantell = 30.00 cm
Cantell útil = d = 24.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -5.1446 m·T = -50.4169 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 8.2313 m·T = 80.6670 m·k N
Càrrega axial = -2.5696 T = -25.1825 kN
Esforç tallant = 8.5675 T = 83.9618 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 18261 kp = 4.20 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 10000 kp = 2.30 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 37690 kp = 8.67 cm²
Armadura principal = 6ø14 = 9.24 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 5478 kp = 1.26 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 4ø8 = 2.01 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 13708 kg = 137 kN   (Formigó= 7 5 kN   Estreps = 62 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 14.7 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.04 cm²/cm
Quantia de càlcul armadura de tallant: EHE 44.2.3.2 .2 = 0.07 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 4 barres cada 10 cm = (0.11 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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6.3.1.7 Barra 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\barra2.EVA    
  
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   26/09/10  ....................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Biga Contínua   26/09/10

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     4.550     0.000   111                                  (Fix, encastat)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   4.550   0.00042  0.000000551  1 TR5x10*0.15cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =   2100 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 000012



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\barra2.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   26/09/10  ....................... ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      0.271    0.000    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     -4.73   -0.79    1.58    2.37    1.58   -0 .79   -4.73     0.00                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      6.24    4.16    2.08   -0.00   -2.08   -4 .16   -6.24    26.48  1/ 172

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.00        6.24        4.73
   2       0.00      0.00    0.0000      2         0.00        6.24       -4.73
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00       12.48        0.00

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       429.8     -429.8        0.0        0.0      429.8     -429.8      1.000
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6.3.1.8 Barra 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\barra3.EVA    
  
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   26/09/10  ....................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Biga Contínua   26/09/10

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   111                                  (Fix, encastat)
     2     4.550     0.000   111                                  (Fix, encastat)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   4.550   0.00781  0.000057000  1 HEB-Max*200#1

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =   2100 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 000012



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\barra3.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   26/09/10  ....................... ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1UNIFORME TOTAL   (3)      0.411    0.000    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     -8.15   -1.36    2.72    4.07    2.72   -1 .36   -8.15     0.00                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     10.75    7.16    3.58    0.00   -3.58   -7 .16  -10.75     0.44  1/10332

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.00       10.75        8.15
   2       0.00      0.00    0.0000      2         0.00       10.75       -8.15
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00       21.49        0.00

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1        14.3      -14.3        0.0        0.0       14.3      -14.3      1.000
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6.3.2 Pilars 
 
Armadura 
pilar 1 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 2 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 3 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 4 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 5 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 6 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 7 

8 Ø 14 
1 Ø 8 cada 20 cm 

Armadura 
pilar 8 

3 Ø 12 + 3 Ø 12 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 9 

3 Ø 12 + 3 Ø 12 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 10 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 11 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 12 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 13 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 2 Ø 14 + 2 Ø 14 
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pilar 14 1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 15 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 16 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 17 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 18 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 19 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 20 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

Armadura 
pilar 21 

2 Ø 14 + 2 Ø 14 
1 Ø 6 de 2 barres cada 20 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22/09/2010          21:09:46
Anàlisi de les seccions de la barra  3
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 2.5296 m·T = 24.7898 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 4.0473 m·T = 39.6638 m·k N
Càrrega axial = -9.3986 T = -92.1067 kN
Esforç tallant = -2.6661 T = -26.1274 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 7229 kp = 1.66 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 752 kp = 0.17 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 7229 kp = 1.66 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 4266 kg = 43 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 3 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          21:10:13
Anàlisi de les seccions de la barra  4
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.1964 m·T = -1.9251 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.7099 m·T = 6.9568 m·kN
Càrrega axial = -22.1837 T = -217.4005 kN
Esforç tallant = 0.1762 T = 1.7271 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 1775 kp = 0.41 cm² Art. 42.3 .2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 282 kg = 3 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          21:10:39
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -2.4136 m·T = -23.6531 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 3.8617 m·T = 37.8449 m·k N
Càrrega axial = -9.0548 T = -88.7370 kN
Esforç tallant = 2.4898 T = 24.4003 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 6761 kp = 1.56 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 724 kp = 0.17 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 6761 kp = 1.56 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 3984 kg = 40 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          20:53:33
Anàlisi de les seccions de la barra  6
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.6965 m·T = 6.8255 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.1144 m·T = 10.9207 m·k N
Càrrega axial = -8.2235 T = -80.5902 kN
Esforç tallant = -0.8306 T = -8.1400 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 658 kp = 0.15 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1329 kg = 13 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.3497 m·T = 3.4270 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.9554 m·T = 9.3626 m·kN
Càrrega axial = -29.8554 T = -292.5828 kN
Esforç tallant = -0.4682 T = -4.5887 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 2388 kp = 0.55 cm² Art. 42.3 .2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 749 kg = 7 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.4213 m·T = -13.9289 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.2741 m·T = 22.2863 m·k N
Càrrega axial = -31.1514 T = -305.2837 kN
Esforç tallant = 1.3600 T = 13.3276 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 2492 kp = 0.57 cm² Art. 42.3 .2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 2176 kg = 22 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Cantell útil = d = 30.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.1056 m·T = -1.0348 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.5443 m·T = 5.3339 m·kN
Càrrega axial = -17.0085 T = -166.6831 kN
Esforç tallant = -0.0476 T = -0.4663 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 15777 kp = 3.63 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 8640 kp = 1.99 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 3ø14 = 4.62 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 4733 kp = 1.09 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 1361 kp = 0.31 cm² Art. 42.3 .2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø14 = 4.62 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 76 kg = 1 kN   (Formigó= 58 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 24.4 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.03 cm²/cm
Estreps : 1ø8 cada 20 cm = (0.05 cm²/cm)
--------------------------------------------------- -----------------------------



22/09/2010          20:26:35
Anàlisi de les seccions de la barra  10
=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.2248 m·T = 2.2029 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.3597 m·T = 3.5247 m·kN
Càrrega axial = -7.3174 T = -71.7106 kN
Esforç tallant = -0.2678 T = -2.6242 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 3ø12 = 3.39 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 585 kp = 0.13 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø12 = 3.39 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 428 kg = 4 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.90 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.10 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.4309 m·T = 4.2233 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.8608 m·T = 8.4354 m·kN
Càrrega axial = -26.8987 T = -263.6074 kN
Esforç tallant = -0.4822 T = -4.7252 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 3ø12 = 3.39 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 2152 kp = 0.49 cm² Art. 42.3 .2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 3ø12 = 3.39 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 771 kg = 8 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.92 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.8655 m·T = -8.4823 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.3849 m·T = 13.5716 m·k N
Càrrega axial = -26.3167 T = -257.9035 kN
Esforç tallant = 0.8749 T = 8.5742 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 2105 kp = 0.48 cm² Art. 42.3 .2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1400 kg = 14 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.0530 m·T = 0.5193 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.4478 m·T = 4.3881 m·kN
Càrrega axial = -13.9926 T = -137.1275 kN
Esforç tallant = -0.0764 T = -0.7486 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 1119 kp = 0.26 cm² Art. 42.3 .2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 122 kg = 1 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 1.7827 m·T = 17.4705 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.8523 m·T = 27.9529 m·k N
Càrrega axial = -4.9450 T = -48.4614 kN
Esforç tallant = -0.9430 T = -9.2409 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 6484 kp = 1.49 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 396 kp = 0.09 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 6484 kp = 1.49 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1509 kg = 15 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.9655 m·T = -19.2618 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 3.1448 m·T = 30.8188 m·k N
Càrrega axial = -4.9637 T = -48.6443 kN
Esforç tallant = 0.9430 T = 9.2409 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 7683 kp = 1.77 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 397 kp = 0.09 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 7683 kp = 1.77 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1509 kg = 15 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.6547 m·T = 6.4159 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.0475 m·T = 10.2655 m·k N
Càrrega axial = -3.7712 T = -36.9574 kN
Esforç tallant = -0.3380 T = -3.3123 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 179 kp = 0.04 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 302 kp = 0.07 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 179 kp = 0.04 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 541 kg = 5 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 1.0104 m·T = 9.9021 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 1.6167 m·T = 15.8434 m·k N
Càrrega axial = -11.9558 T = -117.1671 kN
Esforç tallant = -0.5188 T = -5.0843 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 956 kp = 0.22 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 830 kg = 8 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.7223 m·T = -16.8790 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 2.7558 m·T = 27.0064 m·k N
Càrrega axial = -11.0587 T = -108.3753 kN
Esforç tallant = 0.8566 T = 8.3951 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 422 kp = 0.10 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 885 kp = 0.20 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 422 kp = 0.10 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 1371 kg = 14 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.0797 m·T = 0.7807 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.1760 m·T = 1.7246 m·kN
Càrrega axial = -5.4995 T = -53.8947 kN
Esforç tallant = 0.0001 T = 0.0014 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 440 kp = 0.10 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 0 kg = 0 kN   (Formigó= 40 kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.4474 m·T = 4.3842 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.7158 m·T = 7.0148 m·kN
Càrrega axial = -1.7410 T = -17.0614 kN
Esforç tallant = -0.4754 T = -4.6586 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 997 kp = 0.23 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 139 kp = 0.03 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 997 kp = 0.23 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 761 kg = 8 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = 0.2980 m·T = 2.9207 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.4769 m·T = 4.6731 m·kN
Càrrega axial = -3.1508 T = -30.8778 kN
Esforç tallant = -0.2125 T = -2.0820 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 252 kp = 0.06 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 340 kg = 3 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.4481 m·T = -4.3911 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.7169 m·T = 7.0258 m·kN
Càrrega axial = -2.6702 T = -26.1682 kN
Esforç tallant = 0.3884 T = 3.8066 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 214 kp = 0.05 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 621 kg = 6 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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=================================================== ===================================================
Pòrtic Ortogonal   22/09/2010
Hipòtesi -1
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  0
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 25.00 cm
Cantell = 35.00 cm
Cantell útil = d = 29.50 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.50 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -0.3363 m·T = -3.2954 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 0.5380 m·T = 5.2726 m·kN
Càrrega axial = -2.6648 T = -26.1151 kN
Esforç tallant = 0.2994 T = 2.9340 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 10652 kp = 2.45 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 5833 kp = 1.34 cm²  Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura principal = 2ø14 = 3.08 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 3196 kp = 0.74 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 213 kp = 0.05 cm² Art. 42.3. 2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 2ø14 = 3.08 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 479 kg = 5 kN   (Formigó= 40 kN    Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 23.6 cm  (Valor del tall ant)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.02 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 2 barres cada 20 cm = (0.03 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

6.4 FONAMENTS 
 
“INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-99" 
“CTE – SE - CIMENTS” 
 
6.4.1 Característiques geotècniques del terreny 
 
RESISTÈNCIA AL FUST 
 
Capa A  qs = 0,04 Mpa  Llims 
Capa B  qs = 0,10 Mpa  Graves 
Capa C  qs = 0,17 Mpa  Lutites 
 
Micropilotis encastats a la capa C: Lutites E = 160 cm 
 

Capa H Capa A Capa B Capa C 
Cohesió kg/cm2 c = 0 0,1 0,08 0,35 

Angle fricció α = 24º 27º 27º - 32º 40º 
Densitat T/m3 γ = 1,7 1,99 2 2,2 

 
 
6.4.2 Micropilotis fonaments 
 
Els fonaments s’han calculat mitjançant micropilotis que treballen a un màxim de 0,17 Mpa (1,7 
k/cm2) per resistència per fust. 
 
Els micropilotis dels fonaments tindran la longitud necessària per encastar-se 1,6 m a la capa C 
de Lutites. 
 
Àrea de fricció micropilotis – terreny: 
A = 3,1416 · D · E = 3,1416 x 16 cm x 160 cm = 8.042,5 cm2 
R = A x qs = 8.042,5 x 1,7 K/cm2 = 13.672,25 K = 13,7 T > N 
 
Càrrega estructural tub 88,9 x 7,5 TM-80: 
Q = A · fy / 2 = 19,18 cm2 x 5.500 K/cm2 / 2 = 52.745 K = 52,7 T > N 
 
Es compleixen les dues comprovacions: 
1-Resistència terreny enfront l’axil de l’estructura. 
2-Càrrega estructural de l’armat del micropilotis 
 
 
6.4.3 Bigues d’enllaç dels enceps i enceps 
 
Les bigues d’enllaç dels enceps s’han calculat com si fossin bigues tenint una permissibilitat de 
fletxa més petita de l’habitual. 
 
El formigó d’aquestes bigues serà HA-25/F/20/IIa i tindran un cantell de 70x40 cm. El ciment 
serà Portland CEM1 i els àrids rodats. Els armats seran B-500-S (resistència característica 500 
N/mm2). 
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I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

Els armats de les bigues d’enllaç que ens han donat en els càlculs són: 
 

Armadura 
biga d'enllaç 
1 

Superior 5 Ø 16 
Pell  2 Ø 10 
Inferior 4 Ø 20 
Estreps 1 Ø 10 de 2 barres cada 30 cm

 

Armadura 
biga d'enllaç 
2 

Superior 5 Ø 20 
Pell  2 Ø 10 
Inferior 6 Ø 14 
Estreps 2 Ø 10 de 2 barres cada 30 cm

 

Armadura 
biga d'enllaç 
3 

Superior 6 Ø 16 
Pell  2 Ø 10 
Inferior 6 Ø 14 
Estreps 1 Ø 12 de 2 barres cada 30 cm

 
 
Per l’execució dels enceps s’utilitzarà el mateix tipus de material que en les bigues d’enllaç. Les 
dimensions dels enceps estan definides en els plànols. 
 
Segons càlculs pels armats dels enceps utilitzarem rodons del 20 pels dos mallassos. Aquests 
mallassos seran completament iguals (inferior i superior). Les dimensions concretes es poden 
veure en els plànols d’estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament1.EVA    
  
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Biga Contínua   02/10/2010

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     2     0.453     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     3     2.453     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     4     8.781     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     5    10.281     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)

     6    10.810     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   0.453   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     2    2  3  00-Rígida                   2.000   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     3    3  4  00-Rígida                   6.328   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     4    4  5  00-Rígida                   1.500   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     5    5  6  00-Rígida                   0.529   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament1.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      2.992   22.507    0. 000    0.000    0.000
    3MOMENT PUNTUAL   (2)      2.992    1.964    0. 000    0.000    0.000
    1CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.175    9.722    0. 000    0.000    0.000
    1MOMENT PUNTUAL   (2)      0.175   -2.530    0. 000    0.000    0.000
    5CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.354    9.379    0. 000    0.000    0.000
    5MOMENT PUNTUAL   (2)      0.354    2.414    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      0.00   14.06   28.08   11.75   18.35   24 .91   31.43     0.00                0.0
   2     31.43    0.35  -31.51  -64.15  -97.57 -131 .77 -166.74     0.00                0.0
   3   -166.74  -26.15  106.66  212.60   92.46  -35 .46 -171.18     0.00                0.0
   4   -171.18 -137.79 -104.84  -72.33  -40.26   -8 .62   22.57     0.00                0.0
   5     22.57   17.66   12.69    7.67    2.59   13 .46    0.00     0.00                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    186.49  185.96  185.43   87.68   87.15   86 .62   86.10     0.00  1/93326
   2    -92.09  -94.42  -96.75  -99.09 -101.42 -103 .75 -106.09    -0.10  1/19545
   3    137.00  129.61  122.23 -110.22 -117.61 -124 .99 -132.37     1.71  1/3698
   4    134.42  132.67  130.92  129.17  127.42  125 .67  123.92    -0.06  1/23184
   5    -55.43  -56.04  -56.66  -57.28  -57.90 -152 .30 -152.92     0.00  < 1/100000
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  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.3
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.00      186.49       -0.00
   2       0.00      0.00    0.0001      2         0.00     -178.18        0.00
   3       0.00      0.00   -0.0004      3         0.00      243.08        0.00
   4       0.00      0.00    0.0003      4         0.00      266.79       -0.00
   5       0.00      0.00   -0.0000      5         0.00     -179.34       -0.00

   6       0.00      0.00   -0.0000      6         0.00      152.92        0.00
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00      491.75       -0.00

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1         1.0       -1.0        0.0        0.0        1.0       -1.0      1.000
   2         5.1       -5.1        0.0        0.0        5.1       -5.1      1.000
   3         6.5       -6.5        0.0        0.0        6.5       -6.5      1.000
   4         5.2       -5.2        0.0        0.0        5.2       -5.2      1.000
   5         0.7       -0.7        0.0        0.0        0.7       -0.7      1.000



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament2.EVA    
  
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Biga Contínua   02/10/2010

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     2     0.453     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     3     2.453     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     4     8.781     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     5    10.281     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)

     6    10.610     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   0.453   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     2    2  3  00-Rígida                   2.000   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     3    3  4  00-Rígida                   6.328   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     4    4  5  00-Rígida                   1.500   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     5    5  6  00-Rígida                   0.329   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament2.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.175    8.517    0. 000    0.000    0.000
    1MOMENT PUNTUAL   (2)      0.175   -0.677    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.492   31.516    0. 000    0.000    0.000
    3MOMENT PUNTUAL   (2)      0.492   -0.368    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      5.037   31.475    0. 000    0.000    0.000
    3MOMENT PUNTUAL   (2)      5.037    1.421    0. 000    0.000    0.000
    4CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.104   17.473    0. 000    0.000    0.000
    4MOMENT PUNTUAL   (2)      1.104    0.106    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     -0.00   11.57   23.09   23.45   28.47   33 .45   38.40     0.00                0.0
   2     38.40    3.93  -31.32  -67.35 -104.15 -141 .74 -180.10     0.00                0.0
   3   -180.10   20.02   60.96   94.11  119.48   76 .76 -245.43     0.00                0.0
   4   -245.43 -189.18 -133.37  -78.00  -23.06    6 .98   17.36     0.00                0.0
   5     17.36   14.52   11.66    8.77    5.87    2 .95    0.00     0.00                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    153.61  153.08  152.55   66.86   66.33   65 .80   65.27     0.00  1/91250
   2   -102.25 -104.58 -106.91 -109.25 -111.58 -113 .91 -116.25    -0.11  1/18614
   3    365.05   42.51   35.13   27.74   20.36 -301 .77 -309.16     1.37  1/4625
   4    225.87  224.12  222.37  220.62  218.87   42 .39   40.64    -0.06  1/25428
   5    -51.65  -52.03  -52.42  -52.80  -53.18  -53 .57  -53.95     0.00  < 1/100000



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament2.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.3
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.00      153.61        0.00
   2       0.00      0.00    0.0001      2         0.00     -167.52       -0.00
   3       0.00      0.00   -0.0004      3         0.00      481.30        0.00
   4       0.00      0.00    0.0004      4         0.00      535.03       -0.00
   5       0.00      0.00   -0.0000      5         0.00      -92.29        0.00

   6       0.00      0.00   -0.0000      6         0.00       53.95        0.00
                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00      964.08       -0.00

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1         1.2       -1.2        0.0        0.0        1.2       -1.2      1.000
   2         5.5       -5.5        0.0        0.0        5.5       -5.5      1.000
   3         7.5       -7.5        0.0        0.0        7.5       -7.5      1.000
   4         7.5       -7.5        0.0        0.0        7.5       -7.5      1.000
   5         0.5       -0.5        0.0        0.0        0.5       -0.5      1.000



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament3.EVA    
  
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Biga Contínua   02/10/2010

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     2     0.453     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     3     2.453     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     4     8.781     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)
     5    10.610     0.000   110                                  (Només gira: Articulació)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   0.453   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     2    2  3  00-Rígida                   2.000   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     3    3  4  00-Rígida                   6.328   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm
     4    4  5  00-Rígida                   1.829   0.28000  0.011433333  1      R40x70cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament3.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.2
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.175    8.891    0. 000    0.000    0.000
    1MOMENT PUNTUAL   (2)      0.175   -0.281    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      0.492   26.724    0. 000    0.000    0.000
    3MOMENT PUNTUAL   (2)      0.492   -0.450    0. 000    0.000    0.000
    3CÀRREGA PUNTUAL  (1)      5.037   26.640    0. 000    0.000    0.000
    3MOMENT PUNTUAL   (2)      5.037    0.875    0. 000    0.000    0.000
    4CÀRREGA PUNTUAL  (1)      1.104   14.316    0. 000    0.000    0.000
    4MOMENT PUNTUAL   (2)      1.104   -0.053    0. 000    0.000    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1      0.00    9.76   19.52   21.89   24.94   27 .99   31.04     0.00                0.0
   2     31.04    3.01  -25.02  -53.05  -81.08 -109 .11 -137.14     0.00                0.0
   3   -137.14   16.04   42.24   68.43   94.63   66 .50 -188.29     0.00                0.0
   4   -188.29 -139.52  -90.76  -41.99  -10.26   -5 .13   -0.00     0.00                0.0

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    129.28  129.28  129.28   40.37   40.37   40 .37   40.37     0.00  1/94496
   2    -84.09  -84.09  -84.09  -84.09  -84.09  -84 .09  -84.09    -0.08  1/23535
   3    292.08   24.84   24.84   24.84   24.84 -241 .57 -241.57     1.04  1/6075
   4    159.99  159.99  159.99  159.99   16.82   16 .82   16.82    -0.05  1/36097



  © WINEVA  Versió  6.08  K:\PROJECTE\I. Memòria\An nex. Càlcul estructures\fonament3.EVA    
  HIPÒTESI NÚMERO 1: Hipòtesi -1
  _________________________________________________ _____________________________________
  Biga Contínua   02/10/2010  ..................... ...........................  Pàg.3
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.00      0.00    0.0000      1         0.00      129.28       -0.00
   2       0.00      0.00    0.0000      2         0.00     -124.46        0.00
   3       0.00      0.00   -0.0003      3         0.00      376.16        0.00
   4       0.00      0.00    0.0003      4         0.00      401.55        0.00
   5       0.00      0.00   -0.0000      5         0.00      -16.82       -0.00

                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS           0.00      765.71        0.00

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1         1.0       -1.0        0.0        0.0        1.0       -1.0      1.000
   2         4.2       -4.2        0.0        0.0        4.2       -4.2      1.000
   3         5.8       -5.8        0.0        0.0        5.8       -5.8      1.000
   4         5.8       -5.8        0.0        0.0        5.8       -5.8      1.000
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I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

6.5 MURS DE CONTENCIÓ 
 
Els càlculs dels murs s’han calculat amb el programa WinEva. 
 
El formigó d’aquests murs serà HA-25/B/20/IIa. El mur tindrà un espessor de 25 cm. El ciment 
serà Portland CEM1 i els àrids rodats. Els armats seran B-500-S (resistència característica 500 
N/mm2). 
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     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

Els armats dels murs que ens han donat en els càlculs són: 
 
Murs 

Armadura murs de contenció 
per cada metre de mur 

5 Ø 14 + 5 Ø 14 
1 Ø 6 de 5 barres cada 15 cm 

Llosa 

Armadura llosa per cada metre 
de llosa 

Superior 11 Ø 14 
Pell  2 Ø 10 
Inferior 5 Ø 12 
Estreps 1 Ø 8 de 5 barres cada 30 cm 
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  _________________________________________________ _____________________________________
  Mur de contenció   03/10/10  .................... ...........................  Pàg.1
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 TÍTOL DE L'ESTRUCTURA

        Mur de contenció   03/10/10

  DADES DELS NUSOS

         Coord.X   Coord.Y  Tipus   Sup.elàst(T/mm)   Def.igual(nus)
    Nus      m.        m.            X     Y     Z    X   Y   Z
  _________________________________________________ _____________________________________
     1     0.000     0.300   010                                  (Es mou en l'eix X i gira)
     2     0.125     0.300   010                                  (Es mou en l'eix X i gira)
     3     0.250     0.300   010            1                     (Es mou en l'eix X i gira)
     4     0.542     0.300   010            1                     (Es mou en l'eix X i gira)
     5     0.834     0.300   010            1                     (Es mou en l'eix X i gira)

     6     1.126     0.300   010            1                     (Es mou en l'eix X i gira)
     7     1.418     0.300   010            1                     (Es mou en l'eix X i gira)
     8     1.710     0.300   110                                  (Només gira: Articulació)
     9     0.125     0.600   000                                  (Nus lliure)
    10     0.125     2.670   000                                  (Nus lliure)

  DADES DE LES BARRES

          Nusos                          Longitud    Àrea     Inèrcia
   Barra  1--2     Tipus                    m        m²        m4       Mat.       Codi
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
     1    1  2  00-Rígida                   0.125   0.60000  0.018000003  2     R100x60cm
     2    2  3  00-Rígida                   0.125   0.60000  0.018000003  1     R100x60cm
     3    3  4  00-Rígida                   0.292   0.60000  0.018000003  1     R100x60cm
     4    4  5  00-Rígida                   0.292   0.60000  0.018000003  1     R100x60cm
     5    5  6  00-Rígida                   0.292   0.60000  0.018000003  1     R100x60cm

     6    6  7  00-Rígida                   0.292   0.60000  0.018000003  1     R100x60cm
     7    7  8  00-Rígida                   0.292   0.60000  0.018000003  1     R100x60cm
     8    2  9  00-Rígida                   0.300   0.25000  0.001302083  3     R100x25cm
     9    9 10  02-Voladís dreta            2.070   0.25000  0.001302083  1     R100x25cm

  DADES DELS MATERIALS

        Mòdul d'elasticitat del material 1 =    273 00000 N/m²
        Mòdul d'elasticitat del material 2 =  27299 99872 N/m²
        Mòdul d'elasticitat del material 3 =    273 00000 N/m²

        Coeficient de dilatació del material 1 = 0, 00001
        Coeficient de dilatació del material 2 = 0, 00001
        Coeficient de dilatació del material 3 = 0, 00001
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  HIPÒTESI NÚMERO 1: Empenta
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

  ACCIONS ALS NUSOS

  Nus       Fx       Fy        Mz         Dx         Dy         Gz
            kN.      kN.       kNm.       m.         m.         m.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    1       22.61    26.30     0.00       0.0000     0.0000     0.0000
   10        0.00  1431.64     0.00       0.0000     0.0000     0.0000

  ACCIONS A LES BARRES

  Barra  Tipus                  A        B        C         D        E    Pr.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
    9TRAPEZIAL PARCIAL(5)      0.000    0.000    3. 577    1.875    0.000

                                         RESULTATS
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                              Moments                                   Axials
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      Axial   Axial/àrea
  Barra     kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.    kNm.   kNm.      kN.      N/mm²
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1     -0.02    2.91    5.84    8.76   11.67   14 .58   17.48   -22.62               -0.0
   2     86.62   66.32   46.02   25.70    5.38  -14 .94  -35.27   -79.04               -0.0
   3    -35.27  -59.77  -84.30 -108.87 -133.47 -158 .11 -182.78   -79.04               -0.0
   4   -182.77 -184.84 -186.93 -189.07 -191.24 -193 .44 -195.68   -79.04               -0.0
   5   -195.68 -184.88 -174.11 -163.37 -152.67 -142 .01 -131.38   -79.04               -0.0

   6   -131.37 -117.23 -103.14  -89.08  -75.05  -61 .06  -47.11   -79.04               -0.0
   7    -47.11  -39.17  -31.26  -23.39  -15.55   -7 .75    0.01   -79.04               -0.0
   8    -69.25  -66.43  -63.61  -60.79  -57.97  -55 .15  -52.33 -1444.65               -0.6
   9    -52.32  -34.93  -21.45  -11.56   -4.91   -1 .17    0.00 -1444.57/-1431.63       -0.6

                              Tallants                                Fletxes
  _________________________________________________ _____________________________________
             0      1/6     2/6     3/6     4/6     5/6     L      fletxa
  Barra      kN.    kN.     kN.     kN.     kN.     kN.     kN.        mm.    fl/L  
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1    157.19  140.63  140.31  140.00  139.69  139 .38  155.31     0.00  < 1/100000
   2   -974.12 -974.53 -974.84 -975.16 -975.47 -975 .78 -976.00     0.00  < 1/100000
   3   -502.89 -503.71 -504.44 -505.17 -505.90 -506 .63 -507.27    -0.00  < 1/100000
   4    -41.92  -42.75  -43.48  -44.21  -44.94  -45 .67  -46.30    -0.00  1/72650
   5    222.35  221.69  220.96  220.23  219.50  218 .77  217.97    -0.00  1/84346

   6    290.72  290.01  289.28  288.55  287.82  287 .09  286.34    -0.00  < 1/100000
   7    163.48  162.83  162.10  161.37  160.64  159 .91  159.10    -0.00  < 1/100000
   8     56.43   56.42   56.42   56.42   56.42   56 .42   56.43    -0.02  1/15594
   9     56.43   44.58   33.70   23.81   14.89    6 .96   -0.00   137.09  1/  15
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  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Desplaçaments                           Reaccions
  _________________________________________________ _____________________________________
            dx       dy       gir                    Fx          Fy          Fz      
   Nus      mm.      mm.    radiants     Nus       kN.         kN.         kNm.
  ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1       0.01    -83.29    0.0675      1         0.01      183.48        0.02
   2       0.01    -74.86    0.0675      2        - 0.01      315.22        0.11
   3       0.01    -66.36    0.0675      3         0.00      473.11       -0.00
   4       0.01    -46.58    0.0674      4         0.00      465.35       -0.01
   5       0.00    -26.89    0.0673      5         0.00      268.65        0.00

   6       0.00     -7.28    0.0672      6         0.00       72.75       -0.01
   7       0.00     12.30    0.0672      7        - 0.00     -122.86        0.00
   8       0.00     31.89    0.0672      8       -7 9.04     -159.10        0.01
   9     -20.14    -74.92    0.0670      9         0.00       -0.08       -0.00
  10    -157.23    -75.36    0.0660     10        - 0.00        0.01        0.00

                                           -------- ------------------------------------
                                   TOTALS         - 79.04     1496.52        0.12

                        Tensions aproximades
___________________________________________________ _____________________________________
Barra     TensMax    TensMin  TensAxMax  TensAxMin  TensFlMax  TensFlMin     Coef.
 Num        N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²      N/mm²    Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

   1         0.3       -0.3       -0.0       -0.0        0.3       -0.3      1.000
   2         1.3       -1.6       -0.1       -0.1        1.5       -1.5      1.000
   3         2.9       -3.2       -0.1       -0.1        3.1       -3.1      1.000
   4         3.2       -3.4       -0.1       -0.1        3.3       -3.3      1.000
   5         3.2       -3.4       -0.1       -0.1        3.3       -3.3      1.000

   6         2.1       -2.3       -0.1       -0.1        2.2       -2.2      1.000
   7         0.7       -0.9       -0.1       -0.1        0.8       -0.8      1.000
   8         3.6      -15.2       -5.8       -5.8        9.4       -9.4      1.000
   9        20.6      -32.1       -5.7       -5.8       26.3      -26.3      1.094
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=================================================== ===================================================
Mur de contenció   03/10/10
Empenta
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura simètrica (flexió-compressió)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 100.00 cm
Cantell = 25.00 cm
Cantell útil = d = 19.30 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.70 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -1.1562 m·T = -11.3304 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 10.7858 m·T = 105.7006 m ·kN
Càrrega axial = -143.8103 T = -1409.3408 kN
Esforç tallant = 2.3810 T = 23.3336 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 30435 kp = 7.00 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 16667 kp = 3.83 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 10082 kp = 2.32 cm²
Armadura principal = 5ø14 = 7.70 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 9130 kp = 2.10 cm²  Art. 4 2.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 10786 kp = 2.48 cm² Art. 42. 3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 10082 kp = 2.32 cm²
Armadura secundària = 5ø14 = 7.70 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 3571 kg = 36 kN   (Formigó= 147  kN   Estreps = 0 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 15.44 cm  (Valor del tal lant)
     EHE Art. 42.3.1  = 21 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.08 cm²/cm
Estreps : 1ø6 de 5 barres cada 15 cm = (0.09 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------



03/10/2010          00:43:53
Anàlisi de les seccions de la barra  5
=================================================== ===================================================
Mur de contenció   03/10/10
Empenta
--------------------------------------------------- -----------------------------
SECCIÓ  1/2
Armadura asimètrica (flexió simple)
MÈTODE DE CÀLCUL: Simplificat "Estat Límit d'Esgota ment", Annex 8, EHE-98
--------------------------------------------------- -----------------------------
Base = 100.00 cm
Cantell = 60.00 cm
Cantell útil = d = 54.30 cm
Cantell total - Cantell útil= d' = 5.70 cm
--------------------------------------------------- -----------------------------
ESFORÇOS APLICATS (sense majorar)
--------------------------------------------------- -----------------------------
Moment principal XX = -16.3370 m·T = -160.1022 m·kN
Moment secundari YY = 0.0000 m·T = 0.0000 m·kN
Moment de càlcul majorat = 24.5054 m·T = 240.1533 m ·kN
Càrrega axial = -7.9040 T = -77.4594 kN
Esforç tallant = 22.0228 T = 215.8236 kN
--------------------------------------------------- -----------------------------
FLEXIÓ
--------------------------------------------------- -----------------------------
Quantia geomètrica Us1 = 73043 kp = 16.80 cm²  Art.  42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us1 = 40000 kp = 9.20 cm²  Art. 42 .3.2 EHE
Quantia de càlcul Us1 = 46537 kp = 10.70 cm²
Armadura principal = 11ø14 = 16.93 cm²

Quantia geomètrica Us2 = 21913 kp = 5.04 cm²  Art. 42.3.5 EHE
Quantia mecànica Us2 = 0 kp = 0.00 cm² Art. 42.3.2 EHE
Quantia de càlcul Us2 = 0 kp = 0.00 cm²
Armadura secundària = 5ø12 = 5.65 cm²
--------------------------------------------------- -----------------------------
TALLANTS
--------------------------------------------------- -----------------------------
Tallant de càlcul = 33034 kg = 330 kN   (Formigó= 2 27 kN   Estreps = 103 kN)
Separació màxima entre estreps:
     EHE Art. 44.2.3.4.1 = 30 cm  (Valor del tallan t)
     EHE Art. 42.3.1  = 30 cm  (Armadura de compres sió)
     EHE Art. 49.3 = 30 cm (Limitació per fissuraci ó)
Quantia mínima armadura de tallant: EHE 44.2.3.4.1 = 0.08 cm²/cm
Estreps : 1ø8 de 5 barres cada 30 cm = (0.08 cm²/cm )
--------------------------------------------------- -----------------------------
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1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
1.1 OBJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
L’objecte del present projecte és definir les característiques tècniques de la instal·lació elèctrica 
i d’exposar les condicions tècniques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions 
adoptades, per tal d’executar les corresponents instal·lacions d’electricitat de baixa tensió 
segons el real decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002 i les Normes UNE complementàries. 
 
 
1.2 NORMATIVA APLICABLE 
 
La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà, d’acord amb el vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovat pel Real Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002 i les 
Normes UNE complementàries. 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
En compliment amb la normativa vigent i d’acord amb el Reglament de Baixa Tensió Reial 
Decret 842/2002, del 2 d’agost de 2002, la instal·lació tindrà una escomesa principal i un 
subministrament de socors, segons l’article 28, ja que es tracta d’un local destinat a espectacles 
i activitats recreatives; per aquest tipus de subministrament, es preveu en relació al 
subministrament normal el 15 per cent de potència, pel subministrament de socors. 
 
La instal·lació elèctrica de la fase 2 parteix de les reformes obtingudes en la fase 1. Es 
mantindrà la Caixa General de Protecció (CGP) i Conjunt de Protecció i Mesura (CPM) 
existents, i amb la mateixa potència que tenen contractada. 
 
Es mantindrà la línia que enllaça el CPM i l’Armari General de Protecció i Comandament 
(AGPC).  
 
Pel que fa al subministrament de socors, s’utilitzarà un Grup Electrogen que com a mínim podrà 
subministrar un 15% de l’energia contractada amb l’escomesa principal o normal.  
 
En els propers apartats es descriu la instal·lació d’aquests components. 
 
 
1.4 DADES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L’EDIFCI 
 
Escomesa Principal 
 
Per poder alimentar les necessitats elèctriques es mantindrà l’escomesa existent, mantenint la 
potència contractada que es tenia fins el dia d’avui. 
 
Escomesa de Socors 
 
Les característiques tècniques l’escomesa de socors són les següents: 
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Escomesa de socors  

Instal·lació  Nova 

Procedència Grup electrògen 

Tensió 3x400/230V 

Secció línia repartidora 4x16mm2 

Resistència terra protecció prevista  < 10 ohms 

Potència màxima admissible 27,2 kW  

 

 

1.5 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, es mantindrà l’escomesa principal com a principal subministrament 
elèctric. Aquesta escomesa existent consta de: 
 
- Caixa General de Protecció (CGP) 
- Línia General d’Alimentació (LGA) 
- Elements per a la ubicació de comptador (CPM) 
- Derivació individual (DI) 
 
Com que la longitud de la derivació individual és insuficient per alimentar AGP, es col·locarà un 
quadre amb un interruptor automàtic que farà d’enllaç entre  la instal·lació existent i la nova. 
 
A la sortida d’aquest quadre connectarà amb: 
 
- Caixa per a l’ Interruptor de General Automàtic (IGA) 
- Dispositius Generals de comandament i Protecció (DGMP) 
 
La caiguda de tensió d 'aquestes línies, serà inferior al 0,5 %. 
 
 
1.6 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
 
Les derivacions individuals des del conjunt de mesura o des del grup electrogen fins al quadre 
de commutació, situat al costat de l’A.G.P., estaran formades per línies trifàsiques amb 
diàmetres segons plànols i taula adjunta en aquest apartat i conductors de coure d'aïllament 
0,6/1 kV lliure halògens, fase més neutre. 
 
La tensió entre conductors actius serà 400 V. Les caigudes de tensió no superaran el 1%.  
La secció, longitud i caiguda de tensió de cada circuit, s'indiquen en l'annex del present capítol 
del projecte. 
 
Les derivacions individuals en els trams que no discorrin per safata, aniran cada una allotjades 
en l'interior d’un tub aïllant corrugat reforçat, per l’interior dels muntants elèctrics, d'acord amb la 
instrucció ITC BT 15. 
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El diàmetre interior mínim dels tubs de protecció i safates s'escolliran en funció de la secció i del 
nombre de conductors que s'han d'allotjar, d'acord amb les taules indicades, però de manera 
que permetin ampliar la seva secció en un 50 %, d'acord amb la instrucció ITC BT 21. 
 
Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe, que assegurin la 
continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 
 
 
1.7 GRUP ELECTROGEN 
 
El Grup Electrogen pel subministrament de socors, 27,2 kW de potència activa, es troba situat a 
l’exterior del immoble. 
 
La secció de la línia fins el quadre de commutació serà de cable de coure de 4x25 mm², 
d’aïllament 1000 V tipus AFUMEX lliure d’halògens. 
 
El grup electrogen arrancarà automàticament en un temps superior a 15 segons, en els supòsits 
següents: 
 
- Falta de subministrament elèctric, total o d’una de les fases, de la xarxa pública. 
- Descens de la tensió superior al 30 %. 
- Quan retorni i s’estabilitzi el corrent elèctric de la xarxa pública, en un temps no inferior a 15 
segons, es tornarà automàticament a procedir a la connexió del subministrament normal i 
l’aturada del propi grup electrogen. 
 
El consum bàsic per aquest subministrament previst, és el d’enllumenat, algunes línies de força 
com són les línies de les centrals de detecció, megafonia, grup de bombeig en cas que sigui 
necessari, l’alimentació del motor del Teló tallafocs, entre altres. Aquests consums representen 
el 15 % del subministrament previst respecta a l’escomesa normal, que és el mínim exigit per 
l’actual reglament de BT. 
 
A la posada en marxa d’aquest equipament, es fixarà amb l’industrial mantenidor, un rigorós pla 
de manteniment. Es controlarà també la situació del combustible de reserva, gas-oil, d’acord a 
la normativa vigent. 
 
 
1.8 ARMARI GENERAL DE PROTECCIÓ 
 
La potència elèctrica de l’A.G.P. serà de 111 kW. L'aïllament dels conductors serà de 1000 V 
lliure d’halògens. Tant a prop A.G.P. com els subquadres que pengen d’ells disposen dels 
dispositius comandament i de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, i proteccions contra 
contactes directes i indirectes, de cada un dels circuits interiors segons el que marca el REBT 
en locals de pública concurrència. 
 
 
1.9 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
La instal·lació interior de l’edifici que vagui amb tubs encastats per l’interior de parets o en fals 
sostre; seran del tipus corrugat reforçat tipus REFLEX i estaran homologats segons la normativa 
vigent i l’actual reglament de baixa tensió. 
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Els tubs previstos per muntatge superficial, dependències, recintes tècnics a planta subterrània 
o coberta, seran de PVC grau de protecció IP-7, dimensionades igualment segons el nombre de 
conductors del seu interior. 
 
El diàmetre en funció del nombre de conductors serà segons les taules annexades a la memòria 
present i d’acord amb les taules indicades al vigent reglament de Baixa Tensió, de manera que 
permetin ampliar la seva secció en un 50 %. 
 
Les línies interiors seran de tensió d’aïllament 750V i de baixa emissió de fums (AFUMEX) 
homologats i Marca PIRELLI o similar, excepte la línia general d’alimentació i les derivacions 
individuals on l’aïllament serà de 1 kV i de baixa emissió de fums tipus RZ1-K. 
 
La línia principal fins a subquadre i màquines a la coberta o a soterrani seran totes amb cable 
tipus mànega de 5 cables, d’aïllament tipus AFUMEX sense halògens 0,6/ 1 kV, amb la secció 
que els correspongui. 
 
Les derivacions es faran mitjançant caixes de derivació, amb tots els seus accessoris. 
 
La secció dels conductors serà com a mínim de 1,5 mm2. 
 
Els subquadres elèctrics tindran les següents característiques 
 
 - Al més pròxim a cadascun dels dispositius de maniobra o de protecció es disposarà d’una 
placa indicadora en la que figurarà gravat el nom del circuit al què pertany. 
 
- Hauran de comptar amb espais suficients de reserva per a una possible ampliació del número 
d’aparells instal·lats en aproximadament un 20%. 
 
- Totes les connexions s’efectuaran amb terminals de pressió. No s’admetran connexions a on 
el cable pelat sobresurti del born o terminal. 
 
- Totes les línies que parteixin del quadre, independents segons els seus usos, ho faran des 
dels borns de connexió. 
 
- En tots els casos, independentment del tipus de cable que constitueixi un circuit, tots els 
conductors aniran numerats i acolorats sobre el propi cable al sortir dels quadres. 
 
Les derivacions es faran mitjançant caixes de derivació estanques, amb tot els seus accessoris. 
 
 
1.10 INSTAL·LACIÓ DE PRESA A TERRA 
 
Al ser una rehabilitació s’aprofitarà la xarxa de terra existent, abans de començar a fer cap 
instal·lació es verificarà que la xarxa actual compleix amb la normativa vigent segons el que 
marca el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. La xarxa de terres complirà amb ITC BT 18 i 
26. Per tant serà necessari que es compleixi que: 
 
Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran 
dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni en 
els cables ni en les connexions. 
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Els cables del circuit de terra no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits 
contra la corrosió i el desgast mecànic. 
 
Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies 
de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de 
fusió. 
 
Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la 
seva continuïtat. 
 
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de 
terra. 
 
Es disposarà d’un dispositiu de tall del circuit per a cada derivació individual, de posada a terra 
per la seva mesura, que no serà superior a 10 ohms. 
 
 
1.11 DESCRIPCIÓ DELS CIRCUITS DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Les proteccions de la instal·lació contra contactes directes i indirectes, estaran d’acord amb el 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Protecció contra sobrecàrregues 
 
En cada circuit, està prevista la col·locació d’un interruptor automàtic magnetotèrmic de tall 
omnipolar i accionament manual, que garanteix el límit d’intensitat màxim admissible en els 
conductors instal·lats. 
 
Protecció contra curtcircuits 
 
La capacitat de tall dels interruptors automàtics són d’acord amb la intensitat de curtcircuit 
màxim que pugui presentar-se en qualsevol punt de la instal·lació. 
 
Protecció contra contactes directes 
 
La instal·lació sota tensió i susceptible de poder produir danys a persones o objectes, estarà 
recobertes per mitjà d’un aïllament apropiat capaç de conservar les propietats amb el temps. 
 
 
Protecció contra contactes indirectes 
 
Per la protecció contra contactes indirectes, les masses de la instal·lació que puguin quedar 
accidentalment amb tensió, estaran unides elèctricament a una presa de terra o a un conjunt de 
preses de terra connectades entre sí, a l’objecte de que la resistència de terra no pugui donar 
lloc a tensions de contacte superiors a 50 volts (en locals o emplaçaments secs). 
 
Per això a més de la connexió a terra dels receptors elèctrics, s’ha previst la instal·lació 
d’interruptors diferencials de 300 mA d’intensitat de defecte com màxim, per la qual cosa la 
resistència de presa de terra quedaria limitada a: 
 

R = 50/Is = 50/0,3 = 167 ohms 
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R = Resistència màxima de terra. 
Is= Intensitat de defecte en Ampers (Sensibilitat) 

 
El circuit de terra tindrà un valor inferior a 20 ohms. La caixa seccionadora s’ubicarà en la 
connexió amb el picot. 
 
Totes les parts metàl·liques amb possibilitat d’accés per les persones estaran connectades a la 
xarxa d’equipotencialitat. La secció del cable equipotencial no serà inferior al conductor de 
protecció unit a les masses. 
 
 
1.12 ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
L’enllumenat d’emergència i senyalització s’ha col·locat distribuït per les naus amb la finalitat de 
permetre una fàcil evacuació de les persones. 
 
Els equips indicats, tindran una font pròpia d’energia d’una duració mínima d’una hora, i 
entraran en servei en produir-se un tall d’alimentació a les zones d’enllumenat normal, o una 
disminució de la tensió d’alimentació per sota del 70 % del seu valor nominal.  
 
S’instal·larà un equip sobre el quadre general de protecció. 
 
 
1.13 CÀLCULS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
1.13.1 Relació de normes aplicables 
 
El present projecte ha estat elaborat d’acord amb les normes del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 del 2 d’Agost del 2002 i instruccions complementàries 
del citat Reglament. 
 
 
1.13.2 Càlcul Intensitats i Caigudes de Tensió 
 
En la taula adjunta s’indiquen les diferents línies de la instal·lació, de cada un dels armaris o 
subquadres elèctrics, amb la potència instal·lada i de càlcul de cada tram, tensió i intensitat per 
fase, seccions del cable, longituds de línia i les caigudes de tensió. 
 
Els interruptors en general tindran capacitat de tall no inferior a dues vegades la intensitat del 
receptor o grup de receptors. A més la càrrega mínima prevista en aquests circuits és 1,8 
vegades la potència en W dels receptors. 
 
La intensitat de corrent en Ampers dels conductors de coure amb aïllament 0,6/1 kV, que seran 
tots els que alimenten els subquadres i els exteriors, estaran d’acord a les seccions dels 
conductors segons les taules del vigent reglament de BT. 
 
La intensitat de corrent en Ampers dels conductors de la instal·lació, que en l’interior de tubs 
alimenten els diferents receptors, considerant que aquests seran de coure amb aïllament de 
PVC fins a 750 V, no sobrepassaran les seccions dels conductors, aplicats els factors de 
correcció corresponent, citats en la mateixa instrucció. El valor de la conductibilitat dels 
conductors és de 56 per ser aquests de coure. 
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Coeficients de caiguda de tensió màxima prevista: 
 

- Enllumenat ............................................................... K = 3 % 
- Força ........................................................................ K = 5 % 

 
Coeficients de potència pel càlcul de cada línia: 
 

- Enllumenat................................................................ 1,80 
- Presses de corrent ................................................... 1,25 

 
Les fórmules aplicables i les dades pel càlcul són: 
 

Línies monofàsiques:    Línies trifàsiques:  
 
I = P / (V x cos φ) = Ampers   I = P / (√3 x V x cos φ ) = Ampers 
u = (2 x P x L) / (k x V x S) = Volts; o  u = (P x L) / (k x V x S) = Volts; o 

u = (√3 x L x I x cos φ) / (k x S)= Volts 
 
On: I = Intensitat en Ampers  V = Tensió entre fases 

u = Caiguda de tensió en volts L = Longitud de la línia en metres 
P = Potència en Watts  K = Conductivitat (56 el coure) 
S = Secció en mm² 

 
A continuació s’adjunten els càlculs dels diferents subquadres que s’han elaborat de la 
instal·lació elèctrica. En cada taula s’indica la potència requerida segons el concepte a tractar. 
Segons aquesta potència i amb les fórmules anteriorment citades s’ha calculat la intensitat 
necessària per el correcte funcionament de cada branca de la instal·lació. 
 
 
1.13.3 Subquadre cafeteria i cuina 
 
En la taula adjunta es pot trobar les diferents línees detallades del subquadre de la cafeteria i 
cuina amb les seves potències respectives. D’aquesta manera s’ha obtingut la intensitat i amb 
aquesta la secció necessària complint el reglament d’electricitat de baixa tensió. 
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1.13.4 Subquadre vestíbul i serveis higiènics 
 
En la taula adjunta es pot trobar les diferents línees detallades del subquadre del vestíbul i 
serveis higiènics amb les seves potències respectives. D’aquesta manera s’ha obtingut la 
intensitat i amb aquesta la secció necessària complint el reglament d’electricitat de baixa tensió. 
 

 
SQ VESTÍBUL I SERVEIS 

Potència 
(W) 

K  P.càlcul 
(W) 

(V)  Long
(m) 

Int 
(A) 

Secció 
(mm2) 

Caig.
(V) 

S neu 
(mm2)

Dtub 
(mm) 

LÍNEA A ‐ A1 Enllumenat  
vestíbol  i planta inferior 

642,00  1,80  1.155,60  230  35  5,02  1,50  4,19  1,50  16,00

LÍNEA A ‐ A2 Enllumenat  
serveis higiènics 

306,00  1,80  550,80  230  24  2,39  1,50  1,37  1,50  16,00

LÍNEA A ‐ A3 Enllumenat  
plantes superiors 

220,00  1,80  396,00  230  10  1,72  1,50  0,41  1,50  16,00

 
SQ  CAFETERIA I CUINA 

Potència 
(W) 

K  P.càlcul 
(W) 

(V)  Long
(m) 

Int 
(A) 

Secció 
(mm2) 

Caig. 
(V) 

S neu 
(mm2)

Dtub 
(mm) 

LÍNEA A ‐ A1 Enllumenat  
zona públic 

700,00  1,80  1.260,00  230  30  5,48  1,50  3,91  1,50  16,00

LÍNEA A ‐ A2 Enllumenat 
barra 

70,00  1,80  126,00  230  2  0,55  1,50  0,03  1,50  16,00

LÍNEA A ‐ A3 Enllumenat  
cuina i magatzem 

90,00  1,80  162,00  230  10  0,70  1,50  0,17  1,50  16,00

LÍNEA B ‐ B1 Pressa corrent 
zona públic 

1.500,00  1,25  1.875,00  230  22  8,15  2,50  2,56  2,50  20,00

LÍNEA B ‐ B2 Pressa corrent  
barra 

900,00  1,25  1.125,00  230  2  4,89  2,50  0,14  2,50  20,00

LÍNEA B ‐ B3 Pressa corrent  
cuina i magatzem 

2.100,00  1,25  2.625,00  230  8  11,41  2,50  1,30  2,50  20,00

LÍNEA C ‐ Rentaplats  3.500,00  1,25  4.375,00  230  6  19,02  4,00  1,02  4,00  20,00
LÍNEA D ‐ Fregidora i  
pastadora 

4.000,00  1,25  5.000,00  230  6  21,74  4,00  1,16  4,00  20,00

LÍNEA E ‐ Cambra frigorífica 
i nevera sota barra 

2.700,00  1,25  3.375,00  230  2  14,67  4,00  0,26  4,00  20,00

LÍNEA F ‐ Campana 
extractora (trifàsic) 

2.000,00  1,25  2.500,00  400  6  4,25  6,00  0,11  6,00  25,00

LÍNEA G ‐ Forn de convecció 
(trifàsic) 

11.000,00  1,25  13.750,00 400  6  23,35  6,00  0,61  6,00  25,00

LÍNEA F ‐ Boteller, 
glaçonera, enciamera, 
cafetera 

3.750,00  1,25  4.687,50  230  7  20,38  4,00  1,27  4,00  20,00
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LÍNEA B ‐ B1 Pressa corrent 
vestíbol + planta inferior 

900,00  1,25  1.125,00  230  2  4,89  2,50  0,14  2,50  20,00

LÍNEA B ‐ B2 Pressa corrent  
serveis higiènics 

600,00  1,25  750,00  230  8  3,26  2,50  0,37  2,50  20,00

LÍNEA B ‐ B3 Pressa corrent 
plantes superiors 

1.500,00  1,25  1.875,00  230  10  8,15  2,50  1,16  2,50  20,00

 
 
1.13.5 Subquadre cambra instal·lacions 
 
En la taula adjunta es pot trobar les diferents línees detallades del subquadre de la cambra de 
instal·lacions amb les seves potències respectives. D’aquesta manera s’ha obtingut la intensitat 
i amb aquesta la secció necessària complint el reglament d’electricitat de baixa tensió. 
 
 
 

 
 
1.13.6 Subquadre Sala Teatre 
 
El dimensionament i la instal·lació del subquadre de la Sala Teatre es va executar en la Fase 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SQ INSTAL∙LACIONS  Potència 
(W) 

K  P.càlcul 
(W) 

(V)  Long
(m) 

Int 
(A) 

Secció 
(mm2) 

Caig. 
(V) 

S neu 
(mm2)

Dtub 
(mm) 

LÍNEA A ‐ U.T.U. Climatització  
sala del teatre 

100.000  1,80  180.000 400 10  450,00 95,00  1,69  50,00  140,00

LÍNEA B ‐ U.E. Climatització  
cafeteria 

25.000  1,80  45.000  400 15  112,50 35,00  1,72  16,00  110,00
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2. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 
 
2.1 OBJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
L’objecte d’aquest informe és la descripció de la proposta del sistema de calefacció i 
climatització dels diferents sectors corresponents a la rehabilitació de l’edifici. 
 
 
2.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
Per a l’execució del present projecte s’ha tingut en compte el contingut dels reglaments i normes 
següents: 
- Codi Tècnic de la Edificació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006. 
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions 
Complementàries (ITE), segons Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol. 
- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ICC-1974. 
- Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ICR-1975. 
- Norma Bàsica de l’Edificació NBE-CT-79, sobre les condicions tèrmiques dels edificis, segons 
Reial Decret 2429/79 del 6 de juliol de 1979. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons RD 842/2002 de 2 agosto i les normes UNE 
complementaries. 
- Reglament d’Aparells a Pressió i Instruccions Tècniques Complementàries, segons Reial 
Decret 1224/1979 de 4/4/1979 (BOE 29/05/1979). 
- Ordenança general d’higiene i seguretat en el treball. 
 
 
2.3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFCI 
 
L’edifici s’estructura, pel que fa a l’estudi de calefacció/climatització en la fase 2, en Planta 
Baixa, diferenciant dues zones; la zona de la cafeteria i la zona de la sala del teatre. 
Considerant aquestes superfícies, segons el nombre de sales i orientacions, s’ha realitzat els 
estudis per a cada recinte. Els càlculs es troben situats a l’annex. 
 
 
2.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Es treballa la climatització de la Planta Baixa amb dos sistemes diferents. Per a la zona de la 
sala del teatre s’opta per una climatització aire – aire durant tot l’any. Aquest sistema mostra 
grans avantatges de renovació d’aire, aspecte important per a locals amplis i amb poca o nul·la 
capacitat de ventilació de l’aire.  
 
Per tant, s’utilitzarà un climatitzador U.T.U autònom, de tipus TROX TECHNIC model TKM-38. 
Aquest està format per un bastidor en perfil d’alumini i panells de tancament tipus sandwich de 
25mm amb un gruix de xapa galvanitzada interior i xapa prelacada exterior amb aïllament de 
poliuretà. 
 
Per altra banda, per la zona de la cafeteria s’opta per un sistema de gas – líquid refrigerat com 
les altres zones equipades en la fase 1 del projecte. 
 
La instal·lació de la cafeteria es realitza en 4 sectors de climatització. Aquesta consistirà en 
unitats splits de paret tipus bomba de calor que cobriran les necessitats dels espais a calefactar 
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al llarg de l’any. Es proposa un sistema multisplits, és a dir una mateixa unitat exterior cobreix 
varies unitats interiors. En aquest cas hi ha una única unitat exterior que cobreix les 4 unitats 
interiors en la zona de la cafeteria. 
 
Les unitats exteriors (condensadores) estaran col·locades al costat de la cambra tècnica 
ubicada a Planta Carrer a l’espai exterior situat sota la passera metàl·lica.  
 
Pel sistema de climatització proposat en la cafeteria, es preveu la última generació de les 
principals marques de fabricants d’aparells de climatització, en aquest cas i com a referència 
s’ha previst la marca MITSUBISHI ELÈCTRIC. 
 
 
2.5 OBTENCIÓ DE CÀRREGUES CALORÍFIQUES 
 
S’ha calculat les càrregues tèrmiques en funció de les necessitats tèrmiques de cada espai, tal i 
com es mostra en els annexes de càlcul d’aquest capítol. 
 
Pel que fa a les càrregues internes, s’ha previst una càrrega d’enllumenat corresponent a 
10 W/m2. 
 
 
2.6 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
 
Per la instal·lació de climatització de la zona de la cafeteria, s’instal·laran un total de 4 unitats 
splits. 
 
El sistema de funcionament es basa en el cicle de refrigeració per on circula un refrigerant entre 
les unitats exteriors i interiors que passa per diferents estadis. A l’estiu, per tal de reduir o 
mantenir la temperatura de l’espai per sota de la temperatura exterior, s’ha d’extreure l’excés de 
calor i transferir-lo a un altre cos, la temperatura del qual sigui inferior a la de l’espai refrigerat. A 
l’hivern la calor natural de l’exterior és transferida a l’interior. 
 
La instal·lació dels tubs frigorífics des de les unitats exteriors a les interiors, es realitzarà des de 
la cambra tècnica ubicada a planta carrer, fins a les quatre unitats interiors situades dins de la 
cafeteria. Cada unitat interior està connectada a la unitat exterior mitjançant dos tubs 
independents (líquid/gas). Juntament amb aquest tubs frigorífics, anirà una mànega de 5x2,5 
mm2 de secció per la maniobra de regulació i control. 
 
L’espai de la sala del teatre estarà acondicionada amb una instal·lació de aire – aire. Aquest 
sistema, tot i que genera grans seccions del conducte de transport d’aire, té el gran avantatge 
de la renovació i ventilació de l’aire. Aquest fet és molt oportú en aquesta sala perquè en les 
façanes no hi ha obertures practicables per obtenir una renovació de l’aire, fet que dificulta la 
condició “d’aire sa” dins la zona, cosa desaconsellable en un espai obert al públic on es 
requereixen unes renovacions/hora al voltant de les 6 o 7. Aquest factor estarà garantitzat amb 
el sistema aire - aire.  
 
Aquest sistema disposarà de la instal·lació d’uns conductes d’aire d’impulsió, on hi haurà situats 
els difusos d’aire impulsors. Aquesta instal·lació estarà col·locada al sostre de la sala del teatre. 
Caldrà també els conductes d’aire de retorn. Aquests es col·locaran sota el paviment. En 
aquests conductes es trobaran les reixetes de retorn d’aire. 
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L’alimentació elèctrica dels l’aparells es farà directament des del Subquadre d’Instal·lacions, 
situat a l’interior del recinte per a instal·lacions, amb la seva corresponent protecció 
magnetotèrmica i diferencial. 
 
La instal·lació elèctrica es realitzarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic de BT. 
 
L’aparell exterior estarà subjecte mitjançant una goma antivibratoria, i s’ubicarà en una 
bancada; al marge que interiorment també porta de sèrie el conjunt del compressors aïllat amb 
esmorteïdors contra les vibracions. 
 
Les aigües de condensació, tant de les unitats interiors i com exterior seran abocades a la xarxa 
de clavegueram. 
 
 
2.7 SELECCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES DE MAQUINÀRIA 
 
Per aquests valors de càrregues obtinguts i descrits en la taula de l’apartat d’annex, es 
descriuen a continuació les principals característiques dels aparells estàndard de la marca 
MITSUBISHI utilitzats en la cafeteria: 
 
MARCA     MITSUBISHI ELECTRIC 4X1 

MODEL U. Exterior:    MXZ-5A100VA 

MODEL U. Interior:    4 x MSZ-GB50VA  

 

A continuació s’adjunta una taula resum d’aquest model escollit: 
 

TIPUS 
UNITAT 

POTÈNCIA 
FRIGORÍFICA 

POTÈNCIA 
CALORÍFICA

DIMENSIONS 
(AxFxh) 
(mm) 

NIVELL 
SONOR 
(dB) 

UNITATS

Interior 7.000 W 6.800 W 780x210x298 30 1 

Interior 7.000 W 6.800 W 780x210x298 30 1 

Interior 7.000 W 6.800 W 780x210x298 30 2 

Exterior 28.000 W 30.000 W 900x320x900 46 1 

 
 

Les característiques de la climatització de la sala del teatre s’especifiquen a continuació: 
 
MARCA     TROX TECHNIC  

MODEL     TKM-100  

Dimensions:     3.980/2.400/1.005 mm 

Potència frigorífica:    108.701 W 

FILTRE 1    Filtre pla model F718 

Classe segons UNE EN 779 G4  



-316-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                  Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

Pèrdua de carga considerada: 15 mmca 

FILTRE 2    Filtre de bosses model F748 

Classe segons UNE EN 779 F7  

Pèrdua de carga considerada:  25 mmca  

Ventilador     AT9-7(S) 

Cabal:      2.416 m3/h  

Pressió disponible:    10 mmca 

Velocitat de gir:    1.671 rpm  

Nivell Sonor:     83 dB(A) 

 
 
2.8 CÀLCULS INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 
 
2.8.1 Càrregues calorífiques 
 
S’han calculat les càrregues tèrmiques per cada una de les zones en funció de les necessitats 
tèrmiques de cada sala. 
 
Pel que fa a les càrregues internes, s’ha previst una càrrega d’enllumenat corresponent a 10 
W/m2 .  
 
S’han previst els cabals d’aire exterior mínim de ventilació segons la norma UNE 100-011-91 
 
Els càlculs per a las carregues tèrmiques, s’han realitzat a partir de les dades, paràmetres 
inicials i criteris següents: 
 

- Estiu: 
 

Temperatura màxima exterior  32 ºC 

Temperatura interior    22 ºC   Increment Temp.: 10 ºC 

Temperatura local colindant   30 ºC  Increment Temp.: 8 ºC 

 
- Hivern: 

 
Temperatura mínima exterior  -1 ºC 

Temperatura interior    22 ºC   Increment Temp.: 23 ºC 

Temperatura local colindant   12 ºC   Increment Temp.: 10 ºC 

 
 
Coeficient transmissió tèrmica: 

Sostre exterior aïllat + cel ras: U = 0,8 kcalh/m2 ºC 

Murs exteriors:    U = 1,2 kcalh/m2 ºC 
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Tancaments interiors:   U = 1,08 kcalh/m2 ºC 

Aire de infiltració:    1 Renovacions hora 

 

El càlcul del coeficient de transmissió de calor del mur exterior, en funció dels coeficients de 
transmissió de cada un dels elements que el formen, és el següent: 
 

 DENSITAT 
(kg/m3) 

ESPESSOR 
(m) 

CONDUCTIVITAT  
Kcal/m.h.ºC 

Res. 
Tèrmica 
m2.h.ºC/kcal

Maó vist massís: 1.800 0,14 0,750  

Polietilè expandit: 20 0,03 0,029  

Cambra d’aire: 1,29 0,10  0,210 

Maó foradat: 1.200 0,05 0,420  

Enguixat: 800 0,03 0,260  

     

Resultant  Ke = 0,60 kcal/m.hºC   

 
 
El càlcul del coeficient de transmissió de calor dels forjats interiors, sobre el qual es troben les 
plantes primera i altell, en funció dels coeficients de transmissió dels elements, és el següent: 
 

 DENSITAT 
(kg/m3) 

ESPESSOR 
(m) 

CONDUCTIVITAT 
Kcal/m.h.ºC 

Formigó àrids lleugers: 600 0,05 0,150 

Formigó armat: 2.400 0,29 1,400 

Mosaic:  0,03 0,350 

Polietilè expandit: 20 0,03 0,029 

    

Resultant  Ke = 0,60 kcal/m.hºC  

 
 
Altres coeficients tèrmics Ke utilitzats per el càlcul, son els següents: 

 

Tancaments verticals interiors:   Ke = 1,7 kcal / m.h ºC 

Portes exteriors metàl·liques de doble vidre:   Ke = 3,9 kcal / m.h ºC 

Finestres exteriors metàl·liques de doble vidre: Ke = 2,8 kcal / m.h ºC 

Portes interiors opaques:    Ke = 1,8 kcal / m.h ºC 
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2.8.2 Resultats calorífics 
 
Els resultats calorífics obtinguts de les dues zones destacades de la planta baixa, com són la 
cafeteria per una banda i per l’altre la sala del teatre, s’obté: 
 
 

PLANTA 
BAIXA 

SUPERFÍCIE
(m2) 

POTÈNCIA 
FRIGORÍFICA
(kW) 

Sala del teatre: 314 100 

Cafeteria: 122 25 
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3. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
3.1 OBJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
 
L’objecte del present projecte és definir les característiques tècniques de la instal·lació indicada 
i d’exposar les condicions tècniques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions 
adoptades, per tal d’executar les corresponents instal·lacions de ventilació. 
 
 
3.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
La instal·lació de ventilació es realitzarà, d’acord amb: 
 
- El vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovada per Real Decret 842/2002 del 2 
d’agost 2002 i Normes UNE complementàries. 
 
- Tota la instal·lació ha estat projectada d’acord amb l’actual Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE), 
segons Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol. 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació de Març de 2006, Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi 
secció 1 a 6. 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació de Març de 2006, Document Bàsic HS Salubritat secció 3 i Normes 
UNE complementàries. 
 
- UNE 100-011-91 la ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de los 
locales 
 
 
3.3 VENTILACIÓ MECÀNICA DELS LOCALS 
 
Per a la ventilació dels diferents banys, s’instal·larà una boca d’extracció que permeti la 
ventilació a través d’un conducte metàl·lic circular. Aquesta extracció s’efectua individualment a 
cadascun dels w.c. del local. La sortida serà cap a l’exterior de l’aire a través de la façana on hi 
haurà situat un ventilador helicoïdal d’extracció d’aire. 
 
Pel que fa a la zona de la cafeteria hi ha diferents ventiladors helicoïdals d’extracció d’aire 
col·locats a les finestres. 
 
En la sala del teatre el sistema de climatització permet una renovació d’aire i aportació d’aire sa 
de manera continua, cosa que permet que no hi hagi un sistema de ventilació independent. 
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4. INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 
 
4.1 OBJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS 
 
L’objecte del present projecte tècnic és especificar les parts que composen la instal·lació 
d’extinció d’incendis necessària per l’edifici en qüestió. 
 
 
4.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació de Març de 2006, Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi 
secció 1 a 6. 
- Decret 241/1994, del 26 de Juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementari de la NBE-CPI/91. 
- Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’ aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. 
 
 
4.3 CÀLCUL D’OCUPACIÓ 
 
Pel càlcul de l’ocupació es prenen el valor de densitat d’ocupació que depèn del tipus d’activitat 
en funció de la superfície útil de cada zona. Per establir la densitat d’ocupació es pren com a 
referència la Taula 2.1 del document de seguretat en cas d’incendi del C.T.E., segons el tipus 
d’activitat que s’hi desenvolupi. 
 
 
4.4 VIES D’EVACUACIÓ 
 
El recorregut d’evacuació, ja sigui per passadissos, escales i rampes, es mesurarà sobre l’eix 
dels mateixos. La longitud màxima dels recorreguts d’evacuació serà de 25 metres, segons el 
que marca la taula 3.1 del document de seguretat en cas d’incendi del C.T.E. 
 
 
4.5 INSTAL·LACIÓ EXTINCIÓ I DETECCIÓ D’INCENDIS 
 
Extintors 
 
Els extintors es col·locaran en llocs molt accessibles, especialment en les vies d’evacuació i 
quan sigui possible al costat de les boques d’incendi equipades a fi d’unificar la situació dels 
elements de protecció. Com a mínim hi haurà un extintor cada 15 m de recorregut de pols seca 
amb grau d’eficàcia 21a-113b i 6 kg. 
 
Al costat dels armaris elèctrics de més de 50 kW es muntarà un extintor d’anhídrid carbònic 
CO2, de 5 kg. 
 
Els elements d’incendi, disposaran de cartells de senyalització, segons marca la normativa 
Cepreven. 
 
Es col·locaran a una alçada on la part superior de l'extintor quedarà com a màxim a una altura 
d'1,70 m., estant senyalitzats convenientment per mitjà de senyal segons norma UNE 23.033 si 
estigués en un lloc de difícil localització o de gran superfície. 



Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola                        -321- 
Vancells Prat, Àngel 

     I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

 
Boques d’incendi equipades B.I.E. 
 
Per a la realització d'aquesta instal·lació es col·locaran boques d'incendi equipades (B.I.E.) 
repartides per tota la superfície de l'edifici amb una densitat tal que la distància màxima des de 
qualsevol punt de la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi d'acció 
de les mànegues (longitud de la mànega més cinc metres) es cobrirà la totalitat de la superfície. 
 
La posició exacta de les B.I.E. es pot veure en els plànols. Aquestes estan situades 
preferentment tocant a les vies d'evacuació vertical, en llocs fàcilment accessibles, existint 
sempre que sigui possible una a menys de cinc metres de l'escala. 
 
Les BIE es muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxim a 1,50 m d'altura sobre 
el nivell del sol o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el broquet i la vàlvula 
d'obertura manual si existeix, estiguin a la altura esmentada. 
 
Es contractarà a la companyia subministradora d’aigua una escomesa contra incendis. Aquesta 
escomesa tindrà les seves claus de pas i antiretorn. 
 
La xarxa de canonades serà d’acer galvanitzat DIN 2440, en muntatge superficial de diàmetres 
adients segons plànols i esquema adjunt. El diàmetre de la canonada general serà de 3”. 
 
No es permet l’existència de preses d’aigua d’aquesta xarxa per cap altre utilització. Tampoc 
aixetes de pas que puguin deixar sense servei una zona. 
 
Sempre que un tub travessi un forjat o paret, s’utilitzaran passamurs. 
 
Les BIE instal·lades porten cadascuna clau de pas en el propi armari. La pressió inicial, serà 
tota la que disposi la xarxa de la Cia. Subministradora d’aigua, sense regulació posterior per 
tenir a l’ abast tota ella amb cas d’eventualitat. 
 
Es senyalitzaran les ubicacions de les BIES de tal forma que s’aconsegueixi la seva immediata 
visió i quedi assegurada la seva localització.  
 
Xarxa de megafonia  
 
En la fase 1 es va instal·lar la xarxa de megafonia. Aquesta consisteix en una central de 
megafonia, composta per un punt microfònic de sobretaula amb pupitre instal·lat a la 
consergeria, i un amplificador de 120 W. Està dotatda d'entrades de micròfons, una entrada per 
font i dues entrades auxiliars, sortida a 100 mV amb barrejador de canals, control d'aguts i 
greus per alimentar els diferents altaveus ubicats als passadissos de les plantes i a les diferents 
estances. 
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5. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
5.1 AIGÜES RESIDUALS 
 
1) El dimensionament d'aquesta instal·lació el farem segons el Document Bàsic HS-5 
d'evacuació d'aigües del CTE 
 
-La unitat a cada tipus d'aparell i el diàmetre corresponent a cada una de les derivacions 
individuals en funció de l'ús, s'obté de la següent taula: 

 
 
-Així obtenim que els diàmetres nominals dels desaigües que acometen el baixant d'aigües de 
la cuina, el lavabo i els banys són: 
 

-Lavabo Ø 40mm màx. 2 unitats derivació 
-Inodor Ø 100mm màx. 5 unitats derivació 
-Urinaris Ø 40mm màx. 2 unitats derivació 
-Fregader Ø 50mm màx. 2 unitats derivació 
-Rentaplats Ø 40mm màx. 6 unitats derivació 

 
-Una vegada coneguts els diàmetres i el nombre màxim d'unitats de desaigüa de cada una de 
les derivacions s'estableixen els pendents i es dimensiona el ramal colector, amb l'ajuda de la 
següent taula: 
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-El dimensionament dels baixants s'haurà de realitzar de forma que no es passi el límit de 
±250Pa de variació de pressió i per un caudal tal que la superfície ocupada per l'aigua no sigui 
més gran que 1/3 de la secció transversal de la tuberia. S'obté de la següent taula: 

 
 
-Posteriorment obtenim els diàmetres dels col·lectors horitzontals: 

 
 
5.2 AIGÜES PLUVIALS 
 
En un principi no és té intenció de substituir les canals existents i així s’aprofitarien les que hi ha 
instalades. Si es decidís substituir-les es dimensionarien de la manera següent: 
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1) El dimensionament d'aquesta instal·lació el farem segons el Document Bàsic HS-5 
d'evacuació d'aigües del CTE 
 
-El número mínim de sumideros que s'han de col·locar a la coberta s'obté a partir de la següent 
taula: 

 

-El diàmetre nominal del canaló d'evacuació d'aigües pluvials s'obté de la taula següent en 
funció del seu pendent i de la superfície a la que serveix: 

 
 
-Posteriorment es calcula el diàmetre del baixant de recollida d'aigües pluvials: 

 
 
-Finalment i amb els resultats obtinguts anteriorment s'obté el diàmetre del col·lector horitzontal 
de recollida d'aigües pluvials: 
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6. INSTAL·LACIÓ FONTANERIA I A.C.S. 
 
6.1. OBJECTE DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIA 
 
L’objecte del present projecte és la descripció tècnica de la instal·lació receptora d’aigua 
destinada a l’alimentació dels diferents serveis de l’edifici destinat a un teatre al nucli de 
l’Ametlla de Merola, amb la finalitat de complir amb els requisits marcats per la normativa vigent 
i la seva execució. 
 
 
6.2 NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
- Codi Tècnic de la Edificació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006. 
- Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 
(N.B.A.), Ordre de 9 de desembre de 1.975 del Ministerio de Industria (B.O.E. nº 11, 13-01-
1.976). 
- Normas básicas de la edificación: NTE IPC, IFF, ISS e IPF. 
- Reial Decret 1751/1.998 de 31 de juliol, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) i les seves Instruccions Complementaries. 
- Resolució de la Direcció General d’Indústria i Energia per la que es completa l’apartat 1.5. del 
títol primer de les Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministraments 
d’aigua en relació amb el dimensionat de les instal·lacions interiors per a canonades de coure 
(B.O.E. 7-3-80). 
- Normes UNE, d’obligat compliment per al dimensionat de les canonades. 
- Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre Ministerial O.M.T. de data 9 
de març de 1.971 del Ministeri de Treball). 
- Normes i directrius particulars de la companyia subministradora, citada a l’apartat 2 
d’aquesta memòria. 
 
 
6.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 
 
Actualment la instal·lació disposa de comptador d’aigua connectat a l’escomesa de la xarxa 
pública de la companyia subministradora, ubicat a la façana est de l’edifici. En la mesura que 
sigui possible, aquest es conservarà per satisfer les necessitats d’aigua sanitària corresponents 
al teatre de l’Atmella de Merola. 
 
Des d’aquest punt la distribució d’aigües es fa mitjançant un tub fins a la cambra tècnica on hi 
ha ubicat l’equip termo elèctric i des d’aquí es distribueix als diferents punts de servei. El 
recorregut d’aquest tub, de diàmetre 40mm, es realitza per sota la passera metàl·lica. 
 
Segons les dades dels serveis tècnics municipals la pressió d’aigua disponible a la xarxa a 
l’emplaçament del nou edifici és suficient, i per tant, no cal disposar de cap grup de pressió. 
 
La pressió de subministrament de la xarxa pública, varia de 50 i 60 m.c.a. amb un 
subministrament continu i no esta previst cap mena de tractament. 
 
Hi haurà dos circuit, un per a aigua freda i l’altre per a l’aigua calenta. Tant els circuits interiors 
com les derivacions individuals es construiran en Polietilè reticulat tipus WIRSBO. 
La instal·lació d’aigua sanitària alimentarà tots els punts de servei necessaris en la fase 2 com 
són la zona de lavabos i la cuina. 
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Les canonades interiors de proveïment d’aigua, es realitzaran en coure o Polietilè, complint les 
Normes UNE 37107, 37116, 37131 i 37141. 
 
 
6.4 CÀLCUL DE CABALS I CANONADES 
 
La classificació dels subministraments, així com la determinació dels cabals mínims necessaris 
per als diversos punts de consum, es realitzarà d’acord amb els art. 1.2. i 1.3. de les Normes 
Bàsiques i es troben especificats a les taules de l’annex de càlculs de la instal·lació de 
fontaneria. 
 
Cadascun dels aparells sanitaris, hauran de rebre, amb independència de l’estat de 
funcionament dels altres, uns cabals instantanis mínims per a la seva utilització, adequada en 
els locals que ens ocupen, a saber: 
 
Així els cabals mínims als diferents apartats instal·lats seran els següents: 
 

 Consum mínim (l/s) Consum aigua calenta (l/s) 
Inodor                      0,10               ----- 

Lavabo 0,10 0,07 

Dutxa 0,20 0,10 

 
 
6.5 CABAL NECESSARI PER LES SALES 
 
Considerant els cabals instantanis mínims descrits anteriorment, s’han  realitzat 2 ramals 
independents per satisfer les necessitats de les zones dels lavabos de la sala del teatre i de la 
cafeteria. 
 
A continuació és descriuen el cabal mínim necessari per a cada ramal, trobant-se els càlculs 
d’aquests cabals a l’annex: 
 

Zona Cabal acumulat (l/s) 
Tram 1 3,20 

Tram 2 1,40 

 
A efectes de càlculs, les canonades de coure s’han considerat com a “canonades de parets 
llises”. 
 
Les claus de la instal·lació seran de bona qualitat i no produiran pèrdues de pressió excessives 
quan es trobin totalment obertes, essent les claus del tipus bola o esfèriques. 
 
La distància de les canonades d’aigua respecte tubs o canalitzacions elèctriques, no serà 
inferior a 30 cm i a qualsevol altre canonada de 4 cm, inclòs l’aïllament. 
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6.6 TIPUS DE SUBMINISTRAMENT DELS LOCALS 
 
La classe del subministrament vindrà determinada una vegada s’hagi realitzat la suma de 
cabals mínims corresponents als aparells que composen la instal·lació individual, d’acord amb 
la següent valoració, expressada en la N.I.A., art. 1.3.: 
 

Tipus de 
subministrament

Cabal (Q) l/s 

Classe A Q < 0,6

Classe B 0,6 ≤ Q < 1

Classe C 1 ≤ Q < 1,5

Classe D 1,5 ≤ Q < 2

Classe E 2 ≤ Q < 3

Especials Q > 3

 
Així doncs el subministrament a l’edifici és classificat de tipus CLASSE D. 
 
Les velocitats del pas d’aigua pels tubs, seran sempre inferiors a 2 m/s. Per mantenir el règim 
laminar i no passar al turbulent. No obstant, els càlculs estan realitzats més conservadors, no 
passant de 1,5 m/s, per estar en la zona de “poc soroll”. 
 
 
6.7 INSTAL·LACIÓ INTERIOR EN LES SALES 
 
La instal·lació interior serà superficial i s’efectuarà amb canonada de parets llises, i amb 
ARMAFLEX de possibles condensacions grapades i/o encastades als murs i envans recobertes 
amb morter de ciment PÒRTLAND, prèvia protecció amb tub corrugat de PVC 
tipus Artiglas. 
 
Per creuar murs, envans i forjats, s’instal·laran contratubs que deixaran un espai lliure al voltant 
de la canonada. 
 
La connexió de les aixetes a la xarxa de distribució es realitzarà mitjançant maniguets flexibles. 
 
A la paret es deixarà una clau d'independització de pas d'angle i accionament de 1/4 de volta de 
1/2'' o 3/4” per a tots els aparells sanitaris excepte en el cas de la dutxa. 
 
 
6.8 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 
6.8.1 Normativa d’aplicació 
 
- Decret d’Ecoeficència, segons el Decret 21/2006 de 14 de febrer. 
- Codi Tècnic de la Edificació (CTE), segons Reial Decret 314/2006 de 17/03/2006. 
- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITE) del Reial Decret 1751/1998 de 31 de Juliol. 
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- Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua (N.B.A.), Ordre 
de 9 de desembre de 1.975 del Ministerio de Industria (B.O.E. nº 11, 13-01-1.976). 
- Normas básicas de la edificación: NTE IPC, IFF, ISS e IPF. 
- Reial Decret 1751/1.998 de 31 de juliol, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) i les seves Instruccions Complementaries. 
- Resolució de la Direcció General d’Indústria i Energia per la que es completa l’apartat 1.5. del 
títol primer de les Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministraments 
d’aigua en relació amb el dimensionat de les instal·lacions interiors per a canonades de coure 
(B.O.E. 7-3-80). 
- Normes UNE, d’obligat compliment per al dimensionat de les canonades. 
- Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre Ministerial O.M.T. de data 9 de març 
de 1.971 del Ministeri de Treball). 
 
 
6.8.2 Dades prèvies 
 
6.8.2.1 Cobertura solar exigible 
 
El càlcul i dimensionat de la instal·lació vindrà definit per la fracció solar a complir, i aquesta 
haurà de ser la més estricta, entre la normativa d’aplicació. D’acord amb el programa funcional 
de l’edifici i la tipologia del mateix, la fracció solar exigible per cada una de les normatives 
d’aplicació és la següent: 
 

- Código técnico de la edificiación:  50% 
- Decret d’ecoeficiència:    50% 

 
Per tant doncs, la fracció solar exigible serà del 50% (zona climàtica III). 
 
6.8.2.2 Càlcul del consum i la demanda energètica 
 
Per al càlcul del consum d’ACS diari s’ha de tenir en compte el programa funcional, que en 
aquest cas serà dels serveis públics de la sala del teatre i de la cafeteria.  
 
Pel que fa al consum diari, al tractar-se de serveis públics, serà de 4 litres per persona i dia 
d’ACS a 60º, però com que l’acumulació es preveu que es realitzi a 45º, el consum puja a uns 
200 l/dia. 
 
La demanda energètica anual es calcularà a partir de la demanda diària, que es calcularà 
segons la següent expressió: 
 

1,163.
.
. º . .  

on:  
D és demanda energètica diària en kWh 
Cd és el consum diari de l’habitatge en litres 
TACS és la temperatura de distribució de l’ACS en ºC 
Txarxa és la temperatura de l’aigua provinent de la xarxa en ºC 

 
Per tant: 
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1,163. .
. º . 100 . 45º 12º
1000 /

7,68   

 
 
6.8.3 Dimensionat i càlcul de la fracció solar 
 
La superfície necessària de camp col·lector per a cobrir la fracció solar mínima exigida vindrà 
determinada per la següent expressió: 

 

on: 
S és la superfície necessària de col·lectors en m2 
D’ és la demanda energètica anual per la fracció solar (50%) en kWh 
Epr és l’energia solar produïda anualment pel camp col·lector en kWh/m2 

 
La demanda energètica anual ha estat calculada a l’apartat anterior i l’energia solar produïda 
pel sistema dependrà dels captadors escollits, que es preveu col·locar-los a la planta coberta 
amb una inclinació de 45º i orientació 0º Sud, per poder aprofitar el màxim l’energia solar, per 
tant: 
 

0,5 . 7,68 . 365 

487,20
2,88   

 
Per tant serà necessària la instal·lació de 2 captadors solars. 
 

6.8.4 Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACSsolar 

L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits específics. 

El volum del dipòsit es determina en funció de la superfície de captació, considerant el 
desfasament que normalment es produeix entre el període de captació i emmagatzematge i el 
de consum. 

Segons el CTE HE-4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha de 
garantir la següent relació: 

50 < V / A <180 

On: V = volum d’acumulació en litres 

A = suma de les superfícies útils dels captadors en m2 que en total seran 2’88 m2 

Per tan, per que es compleixi la relació anterior necessitarem entre 145 l i 515 l acumulats. 
Agafarem un terme mig que serà de 200 l. Per tan necessitarem uns acumuladors de 200 l de 
capacitat. 
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6.9 CÀLCULS INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 
 
6.9.1 Conceptes bàsics 
 
6.9.1.1 Despeses 
 
Per a dimensionar la xarxa d’aigua freda s’ha tingut en compte els cabals instantanis reflectits 
en la taula 1.2.1. de la Norma Bàsica (NIA), i en aquells casos en els que no apareixen s’ha 
considerat per aproximació. 
 
Per el càlcul del cabal màxim probable s’ha seguit el procés següent: 
 
1. Determinar el tipus i número de punts de consum en cada dependència. 
 
2. Càlcul del cabal instantani “Qi” d’acord amb els cabals instantanis reflectits en la taula 1.2.1. 
de la N.B. 
 
3. Càlcul del coeficient de simultaneïtat “Ks” en funció del número d’aparells instal·lats en cada 
local: 

1
√ 1

 

 
On “n” és el número d’aparells instal·lats 
 
4. Càlcul de cabal instantani màxim probable “Qmax.p” per a cada dependència. 
 

. .  .  
 
5. Càlcul de cabal màxim probable total del conjunt de N locals: 
 

 .  .  
 
6. Càlcul del coeficient de simultaneïtat per al conjunt de las “N” locals comercials: 
 

19
10. 1  

 
7. Càlcul de cabal màxim probable: 
 

.  .  
 
6.9.1.2 Pèrdues 
 
Per a la determinació de la pèrdua de càrrega en les canonades s’utilitzaran les dades 
corresponents a canonada llisa (coure, wirsbo o polietilè reticulat). Les expressions utilitzades 
per a realitzar els càlculs son les següents: 
 
a.- Cabal:     Q = V · S 
 
b.- Pèrdua de càrrega unitària. S’ha utilitzat la fórmula empírica de Flamant: 
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J = F . V1.75 . D -1,25 

 
Essent:  

V = Velocitat de l’aigua (m/seg.) 
S = Secció de tub (m2) 
J = Pèrdua d’aigua (m.c.a.) 
D = Diàmetre interior del tub (m.) 
F = Constant que depèn del tipus de material utilitzat en el tub 

Canonada rugosa:  F = 0,00070 
Canonada llisa:  F = 0,00056 

 
Partint de les dades obtingudes, en cada cas, de cabals requerits i pressions necessàries es 
calculen els diàmetres mínims acceptables en base a les següents condicions: 
 
1. La instal·lació ha de permetre la circulació dels cabals màxims. 
2. La velocitat de l’aigua en els tubs serà com a màxim 2 m/s i com a mínim 0,5 m./s. 
 
Per al dimensionat de la xarxa de canonades s’ha partit tant de valors donats per la NIA, com 
pels donats per la NTE-IFF; per a posteriorment comprovar que complien les condicions 
anteriors, i les condicions de pressió mínima i màxim en el punt de consum. 
 
6.9.1.3 Velocitat 
 
Una elevada velocitat en les conduccions provocaria un fregament important de sorolls 
molestos. La velocitat dependrà també de la pressió, doncs si la pressió creix, augmentarà 
també la velocitat del líquid en la canonada. És recomanable no superar els 2 m/s en cap 
moment (el que es reflexa en la següent taula referida a les altures de pressió), encara que al 
fer servir canonades de PP es pot sobrepassar fins a velocitats de l’ordre de 2,5 m/s. 
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6.9.2 Càlculs hidràulics  
 

 Q allotj. 
(l/s) 

Nº 
equips 

Q 
acum. 
(l/s) 

K Q 
sim. 
(l/s) 

Nº 
Allotj. 
Acum.

Q bloc 
acum. 
(l/s) 

K’’ Q’ (l/s) Q’ 
(m3/h)

Dexterior 
(mm) 

Dinterior 
(mm) 

V 
(m/s) 

J (m.c.a) L (m) 

 
Q-Segons 

taula 

n Qi=Q.n 1
√ 1

 Qs=Qi.K N Qt=Qi.K.N =  Q’=Qt.K’’  Segons 

àbac 

Segons 

àbac 

Segons 

àbac 

J=F.V1,75. 

(Di-1,25) 

 

AIGUA FREDA 
Lavabo 0,10 4,00 0,40 0,58 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 0,83 20,00 16,20 1,12 1,10 9,80 

WC 0,10 3,00 0,30 0,71 0,21 1,00 0,21 1,00 0,21 0,76 20,00 16,20 1,04 0,98 8,70 

Dutxa 0,20 1,00 0,20 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 16,00 12,40 0,83 0,27 2,40 

 
TRAM1 

 
0,40 

 
8,00 

 
3,20 

 
0,38 

 
1,21 

 
1,00 

 
1,21 

 
1,00 

 
1,21 

 
4,36 

 
35,00 

 
33,00 

 
1,50 

 
0,00 

 
0,00 

 
Lavabo 0,10 4,00 0,40 0,58 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 0,83 20,00 16,20 1,12 1,10 9,80 

WC 0,10 10,00 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 0,33 1,19 20,00 18,00 1,30 1,39 29,00 

 
TRAM2 

 
0,40 

 
14,00 

 
1,40 

 
0,28 

 
0,39 

 
1,00 

 
0,39 

 
1,00 

 
0,39 

 
1,40 

 
25,00 

 
20,50 

 
1,20 

 
0,00 

 
0,00 

 
AIGUA CALENTA 

Lavabo 0,07 8,00 0,56 0,38 0,21 1,00 0,21 1,00 0,21 0,76 20,00 16,20 1,04 0,98 19,60 

Dutxa 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 16,00 12,40 0,83 0,27 2,40 

 
TRAM3 

 
0,17 

 
9,00 

 
0,66 

 
0,35 

 
0,23 

 
1,00 

 
0,23 

 
1,00 

 
0,23 

 
0,83 

 
20,00 

 
16,20 

 
1,12 

 
0,00 

 
0,00 
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DOC I. MEMÒRIA 
 

6. ANNEXES A LA MEMÒRIA – 4. CONTROL DE QUALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 OBJECTE DEL PRESENT PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DELS 
MATERIALS 
 
El present Programa de Control de Qualitat es redacta per a la seva aplicació durant les obres 
del Projecte Executiu de fase II de la Rehabilitació i Adequació del Teatre de l’Ametlla de 
Merola. 
Aquest Programa de Control de Qualitat ha de permetre, en compliment del CTE i del Decret 
375/88 d’1 de desembre de 1988, analitzant el projecte, la utilització de productes i materials 
que disposin d’una qualitat reconeguda. 
S’especificaran els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i 
proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs. 
Els assaigs, les anàlisis i les proves els farà un laboratori acreditat pel Departament de Política 
Territorial i Obres públiques o que tingui l’acreditació reconeguda per aquest departament. 
 
Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en 
qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, 
el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què se’n produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa 
tan aviat com es coneixin els resultats. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a 
realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 
d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a aquest 
efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 
1.2 RELACIÓ D’ASSAJOS A REALITZAR 
 
Relació dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de1988: 
-Aigua per pastar 
-Àrids per elaborar formigó 
-Ciment per elaborar formigó 
-Additius per a formigó 
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-Addicions per elaborar formigó: cendres volants, fum de sílice. 
-Formigó fet a l’obra 
-Formigó fabricat en central 
-Rodons d’acer per a formigó 
-Acer laminat per a estructures 
-Maons amb funció estructural 
-Sistemes de sostres prefabricats 
-Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 
-Materials utilitzats com a aïllament acústic 
-Materials utilitzats com a aïllament contra el foc 
-Poliuretans produïts in situ 
 
 
2. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
L’assistència tècnica que es proposa tindrà les fases d'actuació següents: 
 
a) Control de Qualitat sobre materials amb aportació dels Documents d'Idoneïtat Tècnica i 
Certificats dels Fabricants. CE 
b) Control d'execució segons Normatives Vigents 
c) Assajos d'obligat compliment 
d) Control sobre probes realitzades 
e) Dossier i Documentació final 
 
L'assistència tècnica del Control de Qualitat, estarà vinculada i controlada per la Direcció 
Facultativa d'aquesta obra i d'acord amb les prescripcions determinades en els plecs de 
Condicions Tècniques Generals o per defecte a les Particulars i el Pressupost. 
 
 
3. ACTUACIÓ DEL PLA DE CONTROL 
 
Aquest Programa de Control contempla l'assistència Tècnica mitjançant un Laboratori 
homologat per la Generalitat de Catalunya, o bé per altres Administracions de l'Estat, pel 
desenvolupament de les següents actuacions: 
 
a) Control visual i documental 
b) Control d’execució d’obres 
c) Proves per determinacions i assajos d’obligat compliment 
d) Documentació i dossier final d’obres 
 
 
4. FASES DEL PROGRAMA DE CONTROL 
 
4.1 CONTROL DE QUALITAT SOBRE MATERIALS 
 
El control sobre els materials es realitzarà d'acord amb les pautes que exigeixen les 
Reglamentacions i Normes vigents, examinant materials i documentació per poder garantir la 
qualitat i qualitats que integren les obres. 
Els materials i equips d'origen industrial, caldrà que compleixin les següents condicions 
funcionals i de qualitat: 
- Les fixades en el Codi Tècnic de l’Edificació. CTE 
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- Les fixades en el Plec de Condicions Tècniques 
- Les fixades en els Reglaments i Normes que li afectin 
- Les fixades per les normes NTE - UNE i les seves recomanacions 
 
Els controls dels materials i equips quedaran reflexats en una recepció que serà inclosa en el 
dossier de Documentació General de tota l'obra. 
 
Aquestes fitxes de control es realitzaran per cada una de les actuacions que integrin el Projecte, 
tant per assajos com la recopilació dels documents d'idoneïtat tècnica. 
 
 
4.2 CONTROL DE QUALITAT D’EXECUCIÓ 
 
El control de qualitat sobre la realització, comprovarà que són executades d'acord amb les 
condicions tècniques establertes. 
Els controls d'execució realitzats es reflexaran sobre les fitxes de control pròpies per cada una 
de les especialitats. 
Tanmateix, de cada una de les assistències que es realitzin s'emetrà un informe amb indicació 
de les actuacions controlades i les anomalies i estat en què es troben. 
Tot supervisat per la Direcció Facultativa. 
 
 
4.3 CONTROL SOBRE ASSAJOS I DETERMINACIONS REALITZADES 
 
El Control realitzarà assajos i proves i determinacions durant el transcurs de l'obra. 
Al finalitzar la mateixa s'efectuarà la comprovació de les proves realitzades per l’Empresa 
Constructora. 
Les proves seran ajustades a les exigides al Plec de Condicions Tècniques del Projecte i a les 
d'obligat compliment que exigeix la Reglamentació vigent que li sigui aplicable. 
Els resultats i conclusions de tots els assajos i proves realitzades seran inclosos al Dossier de 
Documentació. 
 
 
4.4 DOSSIER DE DOCUMENTACIÓ 
 
L'actuació del Control de Qualitat de les instal·lacions, així com la recopilació de memòries, 
plànols i esquemes dels serveis instal·lats seran recopilats al Dossier de Documentació. 
Aquest dossier serà format per la següent documentació: 
a) Memòries descriptives de les instal·lacions i obres realitzades 
b) Plànols actualitzats en cas de modificacions puntuals 
c) Catàlegs Tècnics de materials 
d) Llistes de subministradors 
e) Certificats i homologacions dels materials emprats 
f) Fitxes de control de materials, execució i proves per determinacions 
 
Els documents dels apartats a, b, c, d, i e seran aportats per les Empreses que realitzin els 
treballs i per triplicar, donaran una còpia a la Propietat i Direcció Facultativa. 
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5. ASSAJOS A REALITZAR 
 
5.1 AIGUA PER PASTAR 
 
L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 
complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que 
s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.1.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.1.1.1 Documentals: 
 
−Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà 
especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, 
segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
 
5.1.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris 
d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
−Determinació del pH (UNE 7234/71) 
−Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
−Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
−Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
−Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
−Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71. 
 
 
5.2 ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 
de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2). 
 
Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
 
És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
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Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques granulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.2.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.2.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de subministrament 
que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com a mínim, les dades 
especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 
−Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 
−En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni 
compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
5.2.1.2 Operatius: 
 
−Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
5.2.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 
−Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
−Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
−Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
−Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
−Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
−Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
−Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
−Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
−Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
−Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
−Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
−Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
−Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
−Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 
28.3.1) 
−Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
−Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
−Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
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−Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
−Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 
 
5.3 CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 
la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en la 
“Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a 
l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
-Tipus de ciment (RC-97, art. 8) 
-Distintiu de qualitat 
-Altres característiques 
 
No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.3.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.3.1.1 Documentals: 
 
−Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 
 
5.3.1.2 Operatius: 
 
−Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons 
l’article 26.2 de l’EHE. 
−Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions 
de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
−En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 
començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, es 
realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 
10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a la 
determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres 
mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i 
final d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 
−En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de 
recepció es podran substituir per una còpia del corresponent certificat, segons que s’indica als 
articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions 
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Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les comprovacions 
trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art. 10.b; EHE, 
art. 81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 
−Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de 
l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
5.3.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon 
parèntesi: 
−Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
−Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
−Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
−Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1) 
−Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
−Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
−Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
−Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
−Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
−Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
−Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
−Alúmina (UNE 80217/91) 
−Àlcalis (UNE 80217/91) 
−Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
−Pes específic (UNE 80103/86) 
−Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
−Humitat (UNE 80220/85) 
−Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
−Titani (UNE 80228/88 EX) 
−Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
−Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 
80303/96) 
−Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
−Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
−Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
−Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
−Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
 
 
5.4 ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 
superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
-Tipus d’additiu 
-Proporció 
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Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components 
químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.4.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.4.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 
29.1 de l’EHE. 
−Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 
l’article 81.4.2 de l’EHE. 
−Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada 
additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 
de l’EHE. 
−Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 
de l’EHE. 
 
5.4.1.2 Operatius: 
 
−En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que 
s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
−Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
5.4.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
−Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
−Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
−Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
−Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
−Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
−Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
−Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
−Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
−Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
−Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
−Determinació del pH (UNE 83227/86) 
−Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
−Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons 
la UNE 480-1/98. 
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5.5 ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 
l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE: 
-Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment. 
-Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment. 
 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% i la 
de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 
 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el 
previst per executar l’obra. 
 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 
determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i 
pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.5.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.5.1.1 Documentals: 
 
−Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició 
no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió 
de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, 
segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 
81.4 de l’EHE. 
 
5.5.1.2 Operatius: 
 
-Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
5.5.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres 
volants o fum de sílice: 
−Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
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−Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
−Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
−Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
−Finor (UNE EN 451-2/95) 
−Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
−Expansió (UNE EN 196-3/96) 
−Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
 
 
5.6 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions 
indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, pressupost i plànols: 
-Element a construir 
-Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2) 
-Resistència (EHE, art. 39.2) 
-Consistència (EHE, art. 30.6) 
-Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2) 
-Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2) 
-Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2) 
-Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2) 
 
Altres característiques: 
−Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3) 
−Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88) 
−Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic) 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.6.1 Control previ a l’inici de l’obra 
 
−En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe 
específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà comprovar el 
compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de 
ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta 
comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) 
segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3 de 
l’EHE. 
−Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 
resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i 
en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
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5.6.2 Controls en el moment de la recepció 
 
5.6.2.1 Documentals: 
 
−Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest 
s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la direcció d’obra 
(EHE, art. 69.3). 
 
5.6.2.2 Operatius: 
 
−Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 
−Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 
i 28 dies. 
−Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
5.6.3 Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
−Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
−Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
−Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
−Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
−Densitat (UNE 83317/91) 
−Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
−Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
 
5.7 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les 
condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en 
la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 
-Element a construir 
 
Designació del formigó per propietats: 
-Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2) 
-Resistència (EHE, art. 39.2) 
-Consistència (EHE, art. 30.6) 
-Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2) 
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-Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2) 
 
Designació del formigó per dosificació: 
-Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2) 
-Consistència (EHE, art. 30.6) 
-Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2) 
-Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2) 
-Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2) 
 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
-Altres característiques 
-Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3) 
-Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88) 
-Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic) 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.7.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.7.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades indicades 
en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 
−Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
5.7.1.2 Operatius: 
 
−Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de 
l’EHE. 
−Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de 
divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 
i 28 dies. 
−Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
−En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut 
o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del 
formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
−Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 
375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
 
 



-346-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                 Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

5.7.2 Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
−Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
−Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
−Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
−Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
−Densitat (UNE 83317/91) 
−Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
−Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
 
 
5.8 RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 
l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
-Designació (EHE, art. 31) 
-Diàmetres 
-Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1) 
-Altres característiques 
 
No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
Nivell de control (EHE, art. 90). 
 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents. 
 
 
5.8.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.8.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 
−En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de 
garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
−Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets 
en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 
31.5.2). 
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−En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus 
d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
 
5.8.1.2 Operatius: 
 
−Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, 
amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 
de l’EHE. 
−En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 
90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les 
variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 
−En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries 
per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus d’acer, país 
d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
−Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec/desdoblec 
segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 
−En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 
90.4 de l’EHE. 
−Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
−En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs 
per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus 
soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
−Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs 
de comprovació. 
−En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 
CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en 
les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
5.8.2 Assaigs de laboratori 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
−Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
−Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
−Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
−Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
−Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
−Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
−Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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5.9 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
-Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1) 
-Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1) 
-Tipus i ubicació indicats als plànols 
 
Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5). 
 
Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 
tècnic). 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.9.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.9.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
−Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 
2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 
 
5.9.1.2 Operatius: 
 
−Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de 
la NBE-EA-95. 
−Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a 
l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
−Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica 
a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
 
5.9.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades 
entre parèntesi: 
−Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
−Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
−Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
−Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
−Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
−Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
−Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-
EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
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−Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
−Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
−Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
−Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
−Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
−Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
 
 
5.10 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris 
indicats en el “Pliego para la recepción de ladrillos” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 
-Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3) 
-Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2) 
-Dimensions (RL-88, apt. 4) 
-Resistència a compressió (RL-88, apt. 4.2) 
-Geladicitat (RL-88, apt. 4.2) 
-Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6). En el cas de que no es demani, 
indicació expressa en aquest sentit 
 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.10.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.10.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 
−Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 
fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
−Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i 
tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-
88. 
−Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus 
de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
5.10.1.2 Operatius: 
 
−Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons 
l’apartat 6.4 de la RL-88. 
−Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
−Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
−Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
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5.10.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
−Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
−Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
−Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
−Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
−Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
−Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
 
 
5.11 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra 
tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). És a dir: 
 
Per les biguetes: 
-Tipus (armada, pretesada, ...) 
-Forma (semibigueta, ...) 
-Cantell 
-Llum màxima 
 
Per les peces d’entrebigat: 
-Tipus (resistent o no) 
-Material (ceràmic, morter de ciment ...) 
 
Pel conjunt del sistema: 
-Intereix 
-Distintiu de qualitat 
 
Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
5.11.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.11.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
−Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 
10.1 de l’EF-96. 
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−Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 
garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 
9.1 de l’EF-96. 
 
Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. 
 
5.11.1.2 Operatius: 
 
−Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons 
l’article 9.1 de l’EF-96. 
−Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
−Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’ús del 
sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
−Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització 
conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
 
5.11.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre 
parèntesis: 
 
Per les biguetes: 
−Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
−Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
−Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
−Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
−Armadura transversal (EHE, art. 44) 
−Formigó (EHE, art. 30) 
−Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 
 
Per les peces d’entrebigat: 
−Càrrega (EF-96, art. 3.1) 
−Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1) 
−Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
 
 
5.12 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És 
a dir: (veure annex 5 de la CT-79) 
-Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...) 
-Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila expandida, 
perlita, escuma de poliuretà, suro ...) 
-Densitat aparent 
-Conductivitat tèrmica 
-Gruix 
-Segell o Marca de Qualitat (CT-79, annex 5.2.2) 
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-Altres característiques (CT-79, annex 5.1) 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.1 de l’annex 5 de la CT-79 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.12.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.12.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
−Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la CT-79. 
−Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la 
CT-79. 
−Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica a 
l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la CT-79. 
 
5.12.1.2 Operatius: 
 
−Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
5.12.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
−Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
−Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
−Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
−Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
−Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
 
 
5.13 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És 
a dir: (veure annex 4 de la CA-88) 
-Tipus de material (mantes, plafons...) 
-Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...) 
-Densitat aparent 
-Gruix 
-Segell o Marca de Qualitat (CA-88, annex 4.6.2) 
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-Altres característiques (CA-88, annex 4.2.2) 
 
Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la CA-88 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.13.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.13.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
−Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la CA-88. 
−Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de 
la CA-88. 
−Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en 
l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 
−Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs 
d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la CA-
88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
−Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots 
els assaigs. 
 
5.13.1.2 Operatius: 
 
−Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
5.13.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
−Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
−Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
−Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
−Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
 
 
5.14 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És 
a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 
-Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs...) 
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-Gruix 
-Classe de reacció al foc exigida 
-Toxicitat 
-Segell o Marca de Qualitat 
-Altres característiques 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.14.1 Controls en el moment de la recepció 
 
5.14.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el 
projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
−Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al 
compliment de la CPI-96, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 
necessaris (CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat inferior 
a 5 anys (CPI-96, art. 17.3.4). 
−Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 
fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en 
el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment previ 
coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a 
l’article 17.2.2 de la CPI-96. 
−Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els 
assaigs. 
 
5.14.1.2 Operatius: 
 
−Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
5.14.2 Assaigs de laboratori 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
−Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
−Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
−Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
−Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
−Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
 
 
5.15 POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: 
-Tipus (veure taula 2.8 de la CT-79) 
-Densitat aparent 
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-Conductivitat tèrmica 
-Gruix 
-Situació segons ordre de 29/7/94 (*) 
-Altres característiques (CT-79, annex 5.1) 
 
Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic). 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents. 
 
 
5.15.1 Controls en el moment de la recepció 
 
Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...). 
 
5.15.1.1 Documentals: 
 
−Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de poliuretans 
in situ (aplicadors) i que serà la següent: 
 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
−Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
−Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
−Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls 
(assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
−Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han 
complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 
− Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
− Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
− Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat 
pel fabricant. 
− Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
− Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han 
complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
−Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
−Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
−Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls 
(assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
−Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on 
també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten 
enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per 
l’aplicador. 



-356-         Projecte Executiu fase 2: Adequació del Teatre de l’Ametlla de Merola
                                 Vancells Prat, Àngel 
 

I  Memòria – 6 Annexes a la memòria 
 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 
−Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
−Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel 
fabricant. 
−Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat 
pel fabricant. 
−Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
−Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on 
també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats que consten 
enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat per 
l’aplicador. 
 
5.15.1.2 Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
−Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de 
compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’ordre 
de 29/7/94. 
−Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 
1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
5.15.2 Assaigs de laboratori 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions dels 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
−Densitat (UNE 53215/91) 
−Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
−Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
−Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 

Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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DOC I. MEMÒRIA 
 

6. ANNEXES A LA MEMÒRIA – 5. SOSTENIBILITAT 
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1. CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
 
1.1 Paràmetres de Sostenibilitat en fase de projecte 
 
En fase de projecte s’han tingut en compte uns paràmetres de sostenibilitat: 
 
1.1.1 Triar materials duradors, reutilitzables i sense components tòxics 
 
És important triar materials amb major durabilitat i menor manteniment. Materials simples d’un 
únic component, de fàcil col·locació i desmuntatge. Qualitat i color dels materials per a l’acabat 
per una major lluminositat i salubritat en ambients interiors. Materials amb propietats tèrmiques i 
acústiques adients. 
Evitar materials totalment tòxics, com alguns productes per al tractament de la fusta, alguns 
plàstics, algunes fibres minerals i s’haurien d’evitar els materials amb algun component 
perjudicial pel medi ambient, com clorurocarbons CFC o hidroclorofluorcarbons 
Utilitzar pintures i vernissos de components naturals. 
 
1.1.2 Incorporar energies renovables 
 
S’ha previst una instal·lació d’aprofitament d’energia solar a través de plaques per la producció 
d’aigua calenta sanitària. 
 
1.1.3 Incorporar aïllaments tèrmics d’acord amb el clima i per aconseguir la màxima 
eficiència energètica 
 
S’ha tingut en compte el tipus de clima, és a dir, les condicions atmosfèriques que caracteritzen 
la regió. Amb aquestes s’han escollit les característiques de l’aïllament tèrmic. 
S’han evitat ponts tèrmics en caixes de persiana i voltants de pilars mitjançant la incorporació 
d’aïllant tèrmic. 
 
1.1.4 Incorporar aïllaments acústics adequats a les emissions externes i a les emissions 
interiors 
 
Els materials que s’han utilitzat compleixen amb els requisits mínims de dBA. 
 
1.1.5 Posar instal·lacions que permetin una alta eficiència energètica 
 
Pel que fa al disseny de la instal·lació d’aire condicionat s’ha utilitzat un sistema centralitzat de 
forma que hi hagi una temperatura homogènia a les estances climatitzades. 
S’ha previst la utilització de mecanismes d’estalvi d’aigua (airejadors, wàter de doble 
descàrrega...). 
 
1.1.6 Preveure la facilitat de la separació selectiva dels residus domèstics 
 
A la cuina es col·locaran els armaris pertinents per la ubicació de cubells d’escombraries aptes 
per la separació de residus. 
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1.2 Paràmetres de Sostenibilitat en fase d’execució 
 
Perquè quedi present en aquest projecte també donarem uns paràmetres a seguir durant 
l’execució de l’obra. 
 
1.2.1 Controlar la gestió i l’abocament dels residus 
 
S’habilitarà una zona per la ubicació de contenidors de residus que periòdicament seran recollits 
per camions fins a l’abocador més proper. S’evitarà acumular residus en una zona diferent a 
l’esmentada. 
 
1.2.2 Fer la separació selectiva de residus a l’obra 
 
Es col·locaran diferents abocadors per a cada tipus de deixalla. 
 
1.2.3 Evitar emissions de pols 
 
Es regaran les zones on pugui haver producció de pols. 
 
1.2.4 Evitar la contaminació de l’aigua amb els materials de construcció 
 
Això s’aconseguirà mitjançant una adequada gestió i ordre de la obra i residus. 
 
 
1.3 Paràmetres de Sostenibilitat durant l’ús de l’edifici 
 
A continuació es donen uns consells a seguir durant la utilització de l’edifici. 
 
1.3.1 Conèixer les instruccions d’ús i servir-se de l’edifici correctament 
 
Seguir les instruccions donades pel llibre de l’edifici i els diversos manuals referents a les 
instal·lacions. 
 
1.3.2 Emprendre les tasques de manteniment previstes per aconseguir una vida útil el 
més llarga possible 
 
Tenir en compte les revisions periòdiques que marca el llibre de l’edifici. 
 
1.3.3 Utilitzar la regulació tèrmica, la ventilació i la il·luminació naturals 
 
Aprofitar la llum solar el màxim d’hores possible per contribuir a l’estalvi energètic. 
Fer un bon ús dels termòstats reduint el consum d’aire condicionat quan la vivenda estigui buida 
i durant les hores nocturnes. 
Els usuaris s’hauran de preocupar de fer la correcta ventilació mitjançant l’obertura de finestres. 
 
1.3.4 Usar bombetes de baix consum i electrodomèstics eficients i sense CFC 
 
A part de contribuir amb el medi ambient, molts d’aquests sistemes permeten un estalvi 
econòmic considerable. 
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1.3.5 Estalviar aigua 
 
Dutxar-se en lloc de banyar-se, evitar deixar aixetes obertes quan no s’utilitzen, aprofitar al 
màxim la capacitat de càrrega dels diferents electrodomèstics com rentadores i rentavaixelles, 
etc. 
 
1.3.6 Fer separació selectiva de les escombraries 
 
Fer ús dels serveis municipals de separació d’ escombraries. 
 
 
1.4 Paràmetres de Sostenibilitat durant la demolició 
 
I finalment, en el cas que arribés el moment de la demolició. 
-Rehabilitar sempre que sigui possible. 
-Utilitzar les tècniques de desconstrucció. 
-Reutilitzar tot el material possible. 
-Reciclar tot el material no reutilitzable. 
-Fer la separació selectiva de materials. 
-Evitar la contaminació de pols i sorolls. 
-Evitar la contaminació de les aigües. 
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