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CRITERIS PROJECTUALS

Per aquest projecte, i degut a les característiques que aquest presenta, s'ha optat per una estructura de formigó armat
encofrat in situ que consisteix en:

-Retícula de pilars de 30x30
-Forjats de llosa massissa o alleugerida.
-Llosa alleugerida per solucionar les grans llums (e=7.5+25+7.5 cm)
-Llosa massissa per les llums més petites (e=30cm).

D'aquesta manera s'homogeneïtza el sistema de formigonat i armat dels forjats, tenint dos solucions de la mateixa família.

Particularment, en la coberta de la biblioteca s'ha optat per una estructura de plaques alveolars prefabricades de formigó
armat, per tal de solucionar les grans llums amb més rapidesa d'execució.

Com a pòrtic d'estudi s'ha escollit el de la biblioteca per tal de poder comprovar com treballa el forjat de llum 9.6.
Aquest pòrtic suporta la coberta ajardinada transitable (plaça pública) i per tant exigeix uns requeriments específics.

Per a poder realitzar aquest càlcul, i donat que al Wineva no existeix la opció de forjat alleugerit, s'ha igualat la
inèrcia d'aquest a la inèrcia d'una llosa massissa i s'ha posat el cantell d'aquesta última al càlcul, corregint també el
pes propi.

Un cop realitzat el càlcul, observem que la deformació es acceptable i que, per tant, compleix.

resultats del wineva

Llosa alleugerida Llosa massissa Plaques alveolars

a1=a3
a1= 100cmx7cm=700cm²
d=11.5cm
Ma1= 700cm²x(11.5)²=92,575x10 ³cm4
a2= 15cmx16 ³cm/12= 6,144x10 ³cm4

I=a1+a2+a3=(92,575x10 ³x2)+6,144x10 ³=246,59x10³cm4
Igualació:
I=bxh³/12 = 100xh ³/12=246,6x10 ³cm4
h=30.93cm

Llosa alleugerida

Llosa massissa

Càlcul de la inèrcia

FORJAT PLANTA CINQUENA; Cota +15,15

baixada de càrregues

comprovació del pòrtic

Llosa massissa cantell 31cm
Pes propi= 750kg/m²

Llosa alleugerida cantell 30cm
Pes propi=650kg/m²

Correcció pes
750kg/m²-650kg/m²= 100kg/m²x9.6m=
=0,96 T/ml

Càlcul inèrcia

FORJAT PLANTA PRIMERA; Cota +2.85/+2.45/ +3.55

FORJAT PLANTA SEGONA I COBERTA E.B; Cota +6.60/+6.15

FORJAT PLANTATERCERA I COBERTA BIBLIOTECA; Cota +9,15

FORJAT PLANTA QUARTA ; Cota +12.15

COBERTA HABITATGES

Deformada

Reaccions

Axils

Accions

Moments

Tallants

Secció 2


