
sol.licitacions forjat fusta contralaminada klh

concàrregues  CTE SE-AE 20.
pes propi forjat: panell fusta contralaminada KLH
200mm4kN/m²
cel ras: tauler de fusta sobre enrastrellat i aillament0.30kN/m²
paviment: tauler de fusta sobre enrastrellat 0.40kN/m²

sobrecàrregues.
ús: zones administratives(CTE SE-AE 5)
considerem que no hi ha accés de públic 2kN/m²
combinant les diferents concàrregues i sobrecàrregues establim
que l'estat de càrrega del forjat de fusta tipus és de 6,70
KN/m².

càrrega puntual de façana de fusta.
considerarem el pes propi de les façanes de les caixes com a
puntual.
panell de fusta contralaminada KLH 120mm2.5kN/m²
revestiment interior amb tauler de fusta sobre rastrells i
aïllament de llana de roca 60mm.
0.30kN/m²
Combinant les diferents pesos propis establim que la façana de
fusta tipus és de 2.80 kN/m2

forjat tipus a(p4, p3)

Q=6,70 KN/m2;
ample de banda= 1m; 
q= 6,70KN/m
llum (més desfavorable) L= 4,05m
taula KLH= panell 146mm 5s

forjat tipus b (p2, p1)

q= 6,70kn/m
llum l= 7,20m
taula KLH= panell 230mm 7s

predimensionat mur p3.

Qforjat=6,70KN/m2,
ample de banda= 1.80m
q= 12,06KN/m;
taula KLH= panell 94mm 3s

predimensionat mur p2.
Qforjat=6,70KN/m2,
ample de banda= 1.80m
q= 12,06KN/m; (x2)
N=24,12KN
PP façana = 2,80KN/m2, h. 3m
q= 8,40KN/m;
Total: 32,52KN
taula KLH= panell 128mm 5s

predimensionat mur p1.

Qforjat=6,70KN/m2,
ample de banda1= 1.80m,
ample de banda2= 4,50m
q1= 12,06KN/m (x2);
q2= 30,15 KN/m
i per cada 1m N=42,21KN
Pp façana = 2,80KN/m2, h. 3m
q= 8,40KN/m;
(x3 façanes) = 25,20KN/m
Total: 67,41KN
taula KLH= panell 158mm 5s

axials tallants moments deformada reaccions tensions

sol.licitacions bigues coberta.

concàrregues  CTE SE-AE 20.
pes propi forjat coberta·
panell autoportant KERTO 2.45x0.17m (2 taulers
KertoQ 21mm+bigueta KertoS 51x129mm)2,00kN/m²
llana de roca de 8cm 0,16kN/m²
acabat cobertaXapa zinc 1,2mm amb junta alçada
(CTE)0.1kN/m2
pes propi biga fusta laminada GL24 secció 20x40cm

sobrecàrregues.
ús coberta accessible per conservació 20º(considerant
coberta lleugera)2,5 kN/m²
neu CTE SE-AE 1,0 kN/m²
combinant les diferents concàrregues i sobrecàrregues
establim que l'estat
de càrrega del la coberta és de 2,36 KN/m².
coeficient de majoració d'accions = CP.1,35
coeficients de simultaneïtat de sobrecàrregues = SU.
1.5
ample de banda= 3m

detall trobada biga Pi amb façana

detall trobada biga Pi amb mitgera

planta 2

planta baixa

forjat metàl·lic UPN
amb religa

forjat existent amb biguetes
de formigó i volta catalana

forjat de fusta
contralaminada KLH

forjat de religa amb marc
estructural de xapa

mènsula de formigó per
suport sortints façana

24 +estructura··· caixes klh

*estructura plantes tipus

taules predimensionament KLH

forjat prefabricat
de bigues pi

forjat metàl·lic UPN
amb religa

forjat existent amb biguetes
de formigó i volta catalana

mobiliari estructural fusta
contralaminada KLH

forjat de religa amb marc
estructural de xapa

*predimensionat elements estructurals *diagrames comprovació predimensionat

axials tallants moments deformada reaccions tensions

predimensionat

*sol·licitacions estructurals

predimensionat estanteries estructurals.

Qforjat=6,70KN/m2,
ample de banda1= 1.80m,
ample de banda2= 4,50m
q1= 12,06KN/m (x2);
q2= 30,15 KN/m
i per cada 1m N=42,21KN
Pp façana = 2,80KN/m2, h. 3m
q= 8,40KN/m;
(x4 façanes) = 33,6KN/m
Total: 75,81KN
taula KLH= panell 158mm 5s + costelles 94

biga fusta
contralaminada KLH

mur de càrrega de pedra de
riu
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