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14. Estructura

SOSTRE PLANTA SOTERRANI

FONAMENTACIÓ

SOSTRE PLANTA BAIXA

SOSTRE PLANTA PRINCIPAL

-SOSTRE TIPUS:

Es planteja una estructura de sostres plans i pilars de disposició molt regular, de
llums a l'entorn dels 8,10 metres, amb la qual cosa es disposa un forjat tipus de llosa
massissa de formigó armat. De manera puntual, es presenta jàsseres de cantell
postesades per estintolar alguns pilars.

-Predimensionat forjat llosa massissa de formigó: cantell sostre = L / 28

Llum màxima: 810cm → 810 / 28= 28,9 cm → Llosa massissa e=32cm

Es pren, doncs, un forjat tipus de llosa massissa d'espessor 32cm i pes propi 8
kN/m2. Per tal d'alleugerir algun tram que ho permet, la llosa es pot reduir a un
cantell de 25cm.

-Predimensionat jàsseres de cantell:

SpPr: Si formigó armat: 810 / 12 = 67,5 cm de cantell.
Per impossibilitat d'anar a aquest cantell es planteja una jàssera

postesada:
810 / 18 = 45cm → Jàssera tipus 40 x 50

Sp-1: Per la magnitud dels esforços dels pilars que s'estintolen, es plantegen
jàsseres postesades:

750 / 18 = 42cm → Jàssera tipus 60 x 80

S'han realitzat els models winEVA d'aquestes jàsseres per tenir dimensionats els
esforços.

-FONAMENTACIÓ:

-Baixada de càrregues per als pilars C09, C10 i C12:

Aquestes càrregues s'apliquen al model de la jàssera d'estintolament de SP-1,
obtenint les reaccions que sorgiran a nivell de fonamentació:

Càrrega total pilar més desfavorable = ~ 2600kN = 260 t

Considerem un terreny tipus de resistència 3 kg/cm2

Àrea sabata: 260 * 103 * 1,1 / 3 kg/cm2 = 95333 cm2

És a dir, sabata tipus 310x310 cm. Per tal que sigui rígida, es pren una h= 100cm.

-PANTALLES I LLOSA DE SUBPRESSIÓ:

La presència del nivell freàtic fa plantejar l'execució de l'únic soterrani mitjançant
pantalles d'espessor 45cm i una clava de 4,5m, per tal salvar la impossibilitat de disposar cap
línia d'ancoratges provisionals.

La llosa de subpressió prendrà un gruix de 35cm, per una profunditat d'excavació
d'aproximadament 80cm per sota el N.F.

Pressió aigua desallotjada: 1T/m3 · 0,80m = 0,80 T/m2
Pes llosa:    2,5 T/m3 · 0,35m = 0,875 T/m2 > 0,80

SOSTRE PLANTA PRINCIPAL SOSTRE PLANTA PRINCIPAL

CÀLCUL DE LA JÀSSERA POSTESSADA DEL PARKING

Dimensions

Accions

Tallants

Moments

Deformada

CÀLCUL DE LA JÀSSERA POSTESSADA P.PRINCIPAL

E:1/20
Detall ANCORATGE

DETALLS ESTRUCTURA

E:1/25
Detall JUNTA DE DILATACIÓ

E:1/20
Detall SABATA 

E:1/25
Detall FORJAT LLOSA MASSISSA

Els passadors Titan ™ estan destinats a la
transmissió d'esforços tallants en juntes
de dilatació i al mateix temps, permetre
un moviment axial, que ocasionalment
pot ser transversal. En el formigó de
primera fase es deixa una camisa
d'espera el que permet la posterior
introducció del passador d'acer. Aquest
queda anclat en el formigó de segona
fase i es lliure de moure's dins de la
camisa, permeten així els moviments de
dilatació i retracció de l'estructura

Secció

Planta

Dimensions

Accions

Tallants

Moments

Deformada
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