
ESTRUCTURADE FORMIGÓ HA25ARMATAMBACER S-235

Llosa de formigó armada de 30 cms. de cantell que permet unes llums màximes de 8,20 m. Les geometries no
ortogonals determinen una execució amb llosa de formigó armada massisa, sistema que permet augmentar la seva
secció portant en punts singulars, com és el cas dels estintolaments necessaris a la planta baixa per a donar cabuda a
un espai diàfan (auditori).
- Es realitza l’estat de càrregues amb la finalitat de dimensionar pilars i sabates dels edificis.
- Es realitza càlcul per al dimensionament de la llosa amb cantell per a l’estintolament del auditori.

4,65 m

CÀRREGUES PERMANENTS ESTAT DE CÀRREGUES

- Coberta Coberta plana invertida i transitable (Baldosa Filtron) 150      kg/m2

- Paviments Paviment de losetas de terrazo 100      kg/m2

- Forjats Llosa de formigó de 30 cms de cantell 750      kg/m2

- Façana Panell de formigó autoportant alleugerat autoportant amb aillament i
revestiment exterior de panell d’alumini 4mm

640      kg/ml
10,8     kg/ml

- Envans Envans de construcció seca 100      kg/m2

SOBRECÀRREGUES D´ÚS

- C1_Aules Zones amb taules i cadires 300      kg/m2

- C3_Circulacions Edifici rótula, passeras i circulacions 500      kg/m2

- G1_Coberta Ús exclusiu de manteniment i maquinària tècnica 100      kg/m2

- Laboratori (pl 3º) Ús especific per a maquinaria de tests tècnics (Adjunt ànnex) 300      kg/m2

- B_Administració (pl 2º - pl 1º) Ús administratiu 200      kg/m2

- Gòndola (coberta pl 3º) Càrrega especifica per a la instalació de góndola sobre coberta 500      kg/m2

NEU Càrrega de neu per a coberta plana per a territori <1000 m 100      kg/m2

VENT Càrrega de pressió h=20 m w+ 92  kg/m2

Càrrega de succió h = 20 m w- 57,5 kg/m2

NUS 1
dx= 9,6mm
dy= -2,9mm

NUS 2
dx= 9,5mm
dy= -2,5mm

Comprobació fletxa máxima admisible:

F= L/1000 (s’adopta denominador de 1000 enlloc de 500 per contemplar una deformació “infinita” en el comportament de l’edifici a part de les
instantànies un cop l’edifici ha entrat en càrrega.
La deformació de la barra 1-2 es de 5,4 mm. F max.adm= 1400 / 1000 = 1,4 cm = 14 mm

Càlcul d’inercia de Llosa de formigó de 30cms amb jàssera de cantell de
40x100 cms.:

Ar.= (465x30) + (40 x100)= 17950 cm2
Inercia 1 : I= (40x100*3)/12 = 3333333,3 cm4
Inercia 2 : I= (465x30*3)/12 = 1046250,0 cm4

cdg= ((13950 x 50)+ (4000 x 115)) / (17950) = 64.48 cms.

I 1= Ix +Ax d*2 = 3333333,3 + 13950 x 14,48*2 = 6258235,38 cm4
I 2 = Ix +Ax d*2 = 1046250,0 + 4000 x 50,5*2 = 11247250,0 cm4

La Inercia resultant total es de 17505485,38 cm4

2.Estintolament sobre pilars de l’auditori ubicat a planta baixa
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1. a) Calcul i dimensionat de pilar i sabata tipus:

Pilar A. Edifici Ròtula.

-Planta coberta (àrea influència 22.80 m2) _Coberta *150 kg/m2 =3.42 Tn
_Forjat * 750kg/m2 =17.10 Tn

-Planta 3º “ “ _Forjat * 750kg/m2 =17.10 Tn
_Paviment * 100kg/m2 =2.28 Tn

Pes propi:

-Planta 2º “ “ _Forjat * 750kg/m2 =17.10 Tn
_Paviment * 100kg/m2 =2.28 Tn

-Planta 1º “ “ _Forjat * 750kg/m2 =17.10 Tn
_Paviment * 100 kg/m2 =2.28 Tn

-Planta baixaº (àrea influència 41.76 m2) _Forjat * 750kg/m2 =31.32 Tn
_Paviment * 100kg/m2 =4.18 Tn

-Planta soterrani “ “ _Forjat * 750kg/m2 =31.32 Tn
_Paviment * 100kg/m2 =4.18 Tn

- Façanes        (pes per planta, 5,7 ml) _                    * 651kg/ml  =3,71 Tn

-Planta coberta G1_Coberta conservació * 100 kg/m2 =2.28 Tn
Neu * 100 kg/m2 = 2.28 Tn

-Planta 3º C3_Edifici públic lliure circulació * 500kg/m2 =11.40 Tn

-Planta 2º C3_Edifici públic lliure circulació * 500kg/m2 =11.40 Tn

-Planta 1º C3_Edifici públic lliure circulació * 500kg/m2 =11.40 Tn

-Planta baixaº C3_Edifici públic lliure circulació * 500kg/m2 =20.88 Tn

-Planta soterrani C3_Edifici públic lliure circulació * 500kg/m2 =20.88 Tn

Sobrecarrega d’us

Formigó HA-25 = fck 250 kg/cm2
(1,5 coef. minoració resistència)
(1,4 coef.majoració càrregues i efecte moment)
Resistència de càlcul característica formigó : fck càlcul = 60-80 kg/cm2 (70 kg/cm2)

P.coberta
=N/A >>   28.790 kg/ fck = 411,28 cm2
411,3 cm2 = 20,28 cm (Pilar 20x25 cms.)

P.tercera
=N/A >>   63.280 kg/ fck = 904,00 cm2
904,0 cm2 = 30,06 cm (Pilar 32x32 cms.)

P.segona
=N/A >>   97.770 kg/ fck = 1396,71 cm2
1396,7 cm2 = 37,37 cm (Pilar 40x40 cms.)

P.primera
=N/A >>   132.260 kg/ fck = 1889,42 cm2
1889,4 cm2 = 43,47 cm (Pilar 45x45 cms.)

P.baixa
=N/A >>   188.640 kg/ fck = 2694,85 cm2
2694,9 cm2 = 51,91 cm (Pilar de 50x55 cms.)

P.soterrani
=N/A >>   248.690 kg/ fck = 3552,71 cm2
3552,7 cm2 = 59,60 cm (Pilar 60x60 cms.)

Càlcul de Sabata Aïllada

N= 248,69 Tn x 1'1 =273,56 Tn
del terreny segons estudi geotècnic = 4,3 kg/cm2

roca arenisca i lutita

=N/A >>   273560 kg/ fck = 63618,6 cm2

Sabata de 255x255 cm.

Cantell de la sabata
h=(a-l)/4 = (255-60)/4 = 48.75

h>10 x O*2 + 10 = 50 > h

Cantell = 50 cms.
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Dimensionat de sabata

Sabata 1 = 44,40 Tn x 1,1 = 48.840 kg
Sabata 2 = 204,20 Tn x 1,1 = 224.620 kg
Sabata 3 = 241,03 Tn x 1,1 = 265.130 kg
Sabata 4 = 90,41 Tn x 1,1 = 90.410 kg

Dimensionat de pilars

P baixa = 241,03 Tn >> 60x60   cms
P 1º = 102,69 Tn >> 40x40   cms
P 2º = 66,86 Tn >> 32 x 32 cms
P 3º = 33,46 Tn >> 25 x 25 cms

Reaccions cimentació pòrtic auditori

Sabata 2

Tensió admisible del terreny
format per roca arenisca i lutita:

4,3 Kg/cm2

Sabata 1

Sabata 4Sabata 3

Dimensionat de sabata

Sabata 1 = 110 x 110 cms
Sabata 2 = 230 x 230 cms
Sabata 3 = 250 x 250 cms
Sabata 4 = 145 x 145 cms
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