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Estructura existent. Estructura modificada.

Descripció de d’estructura.

- Forjat reticular de formigó armat
- Gruix de forjat : 30 cm
- Dimensions de retícula : 60 x 45 cm 
- Cassetó : perdut de bloc ceràmic
- Gruix de nervis : 10 cm
- Pilars: de formigó armat, de base hexagonal en plantes baixes i rectangular en alçada.
- Alçada de pilars : 4,09 m

Estat de càrregues

Accions permanents.

Pes propi: 
     Forjat = 5 kN/m
     Pilars =24 kN/m3

Càrregues permanents:
     Paviment de terrazo = 0,8 kN/m2 
     Coberta de xapa d’acer = 1,5 kN/m2 
     Tancament exteriors = 7 kN/m 
     Divisòries interiors = 0

Accions variables.

Sobrecàrrega d’ús plantes 1 a 6 = 7,5 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu = 0,4 kN/m2

Diagrames d’esforços

Descripció de d’estructura.

- Forjat reticular de formigó armat
- Gruix de forjat : 30 cm
- Dimensions de retícula : 60 x 45 cm - Cassetó : perdut de bloc ceràmic
- Gruix de nervis : 10 cm
- Pilars: de formigó armat, de base hexagonal en plantes baixes i rectangular en alçada.
- Alçada de pilars : 4,09 m

Estat de càrregues

Accions permanents.

Pes propi: 
     Forjat: 5 kN/m
     Pilars: 24 kN/m3

Càrregues permanents:
     Paviment de terrazo: 0,8 kN/m3 
     Coberta de xapa d’acer: 1,5 kN/m3 
     Tancament exteriors: 7 kN/m 
     Divisòries interiors: 0,625 kN/m2

Accions variables.

Sobrecàrrega d’ús plantes 1 a 6: 2 kN/m2

*Com que s’hi preveu la construcció d’altells, es 
dobla la sobrecàrrega: 4 kN/m2

Sobrecàrrega de neu: 0,4 kN/m2

Diagrames d’esforços

Plantes tipus.

Planta primera.

Planta fonamentació.

Plantes tipus.

Planta primera.

Tallants

Moments

Deformacions

Tallants

Moments

Deformacions

Pòrtic anal·litzat.

- Àmbit del pòrtic: 232 m2
- Distància entre eixos de pilars: 6,05 m / 3,025 m 
- Voladius: 1 m
- Ample d’àmbit: 7,85 m
- Longitut del pòrtic: 29,23 m

Planta entresòl.


