
TENSIONS

(Vermell -> Tracció; Gris ->Compressió; Verd->Variable)

Tmàx = 79 kg/cm²

Tmàx = 250/1.5

79 kg/cm² < 166,6 kg/cm²       OK!

CENTRE D’ART A LA CIUTAT D’OLOT 19ART ENTRE PATIS

estructura_càlculs

DADES

Materials:

Formigó HA-25    fck= 25 N/mm²

Acer B 500 S     fyk= 500 N/mm²

Coeficient de minoració formigó=1,5

Coeficient de minoració acer=1,15

Límit elèstic acer= 200.000 N/mm²

Límit elàstic formigó= 27.264 N/mm²

Estat de càrregues:

COBERTA NAU/PATI

- Pes propi 

 _Policarbonat cel·lular ..............................................................................................5 kg/m²

 _Rastrells de fusta 0,07x0,1x3,4m.....................................................................600 kg/m³

 _Encavallada de fusta preexistent....................................................................600 kg/m³

C.Variable

- Sobrecarrega manteniment..................................................................................................40 kg/m²

- Sobrecarrega neu......................................................................................................................60 kg/m²

COBERTA 

- Pes propi 

 _panell de fusta contralaminada de 80mm de gruix+bigueta 

 KERTO S (51 x 129 mm) + llana de roca de 6cm + taulell 

 contralaminat de 25mm +capa de protecció amb el maó 

 matxacat de l’enderroc prèvi...............................................................................220kg/m²

 _Biga de fusta GL32c.................................................................0,467 KN/ml= 46,7 kg/ml 

C.Variable

- Sobrecarrega manteniment..................................................................................................40 kg/m²

- Sobrecarrega neu......................................................................................................................60 kg/m²

FORJAT P1 ESCOLA (intereix 60cm)

- Pes propi 

 _ Forjat unidireccional de semibiguetes i revoltons ..................................390 kg/m²

C.Permanents

- Paviment....................................................................................................................................20 kg/m²

- Instal·lacions.............................................................................................................................50 kg/m²

- Envans........................................................................................................................................40 kg/m²

C.Variable

- Sobrecarrega d’ús (aules, sala polivalent...).................................................................500 kg/m²

FORJAT PLAÇA PÚBLICA

Llosa massissa 

-Bon comportament acústic.

-Bon nivell de protecció en relació al foc.

-Permet i facilita el pas de les instal·lacions. 

-Llibertat alhora d’ubicar els pilars en planta.

-Admet distorsions de retícula.

Precàlcul

La llosa cobreix llums des de 8,5m.

Cantell= L/25 = 8,5/25 = 0,34m => 36 cm

Llosa massissa

- Pes propi 

 _ Llosa massisa.........................................................................................................700 kg/m²

C.Permanents

- Paviment....................................................................................................................................20 kg/m²

- Instal·lacions.............................................................................................................................50 kg/m²

- Envans........................................................................................................................................40 kg/m²

C.Variable

- Sobrecarrega d’ús................................................................................................................500 kg/m²

TALLANTS

Tallant màx: 3,85 T 

Vrd < Vu2 --------Vu2 = 0.3 x fcd x b x d

Vu2 = 0.3 x (25/1.5) x 600x 300 = 900KN

38,5 KN < 900KN       OK!

MOMENTS

Moment màx: 4,95 mT

DEFORMACIONS

Comprovació de la fletxa

deformació màx: 4,1mm

f < L/500 ------f < 6500/500

4,1mm< 13 mm       OK!

REACCIONS

Ry = 6,82 T

Mz = 1,85 mT

23,158 T

0,44 m

3,4 m

4,66 T4,4 T
4,66 T

4,66 T

* Secció del mur (ampla de banda 3,4m)
Tensió de compressió a suportar
 (4,66 T · 3) + 4,4 T+23,158 T = 41,54 T

Tensió admissible
 (3,4 m · 0,44 m) · 100T/m² = 149,6T
Per tant:

 149,6T > 41,54 T     OK! 

* Punt de contacte de l’encavallada amb la fàbrica
Comparem per un costat els valors de la resistència de la fàbrica  segons el CTE DB-
SE-F, i els valors obtinguts a partir de les reaccions obtingudes a partir del càlcul  
amb al programa WinEVA.

La reacció de la unió de l’encavallada, que contacte amb la fàbrica directament, 
es podria produir una rotura dels maons per acumulació de tensions degut a la 
diferència de les caraterístiques dels dos materials que estant en contacte. Per 
aquest motiu es realitza al càlcul si la fàbrica és capaç de suportar les tensions de 
compressió.

Encavallada:
Ra=Rb= 4,43T
Recolzament: 15cm
Amplada de la base: 20 cm
 4,43T · 1000kg/1T · 10N/1kg = 44.300N
Rc= F/sup   ---   Rc= 44.300N / 300cm²   ---   Rc= 147,6N/cm²   
 147,6N/cm² · 1 cm² / 100mm² = 1,47 N/mm² = Rc  

Segons la taula 4.4 del DB-SE-F, la resistència característica a compressió de la 
fàbrica, es la següent:
Considerant Maó massís de R:10N/mm² i un morter de R:5N/mm² obtenim una 
resistència de Rf=4N/mm².
Pensant que el maó és antic considerem qu aguanta menys per tant Rf=3N/mm².

Per tant:
 3 N/mm² > 1,47 N/mm²      OK! 

pes propi_

(3,4 x 0,44 x 8,6) x 1,8 T/m³ = 23,158 T

ELEMENTS ESTRUCTURALS
Segons la normativa CTE DB SE-AE (Codigo Técnico de la Edificiación - Acciones en la 
edificación)

Les accions considerades son fruit de l’aplicació del CTE DB SE-AE. Els valors reflexats 
de sobrecàrregues d’ús han estat extrets del “Apartat 3.1, Taula 3.1”. Referent als valors 
de pes propi i càrregues permanents també estan interpretats segons la redacció 
d’aquesta normativa, concretament del “Apartat 2”.

APARELL DE MAONSCOMPROVACIÓ DE LA RESITÈNCIA DE LA FÀBRICA

:: Façana de la Nau
És una façana composada amb un aparell + una filada col·locada al llarg, així s’aconsegueix un mur de 44 cm 
d’espessor.
L’aparell anglès està compost per filades al llarg i a través que s’alternen, donant un espessor d’1 peu (través). 
S’utilitza molt per a murs portants en façanes de maó cara vista. 

:: Façana extrior
Es tracta d’una façana composada per 2 fulles, la fulla interior amb un aparell anglès + un aïllant de poliestirè 
extrudit +  filada exterior col·locada al llarg (espessor de 1/2 peu) que és la fulla exterior. Al col·locar la fulla 
portant a l’interior i després l’aïllant aconseguim inèrcia a la façana, fet que ens ajudarà climàticament.

:: Pilar del porxo
Es un pilar de dimensions 59 x 44 cm. Així la paret que en forma part també està feta com la façana de la nau, tot 
tenint 44 cm d’espessor. La composissió dels maons esta pensada per esta col·locada a trencajunt.

Façana de la Nau
e= 44cm 

Façana exterior
e= 50cm 

Pilar del porxo
 44 x59 cm 

CÀLCUL ESTRUCTURAL_ Diagrames WinEVA

*secció transversal Escola
Encavallada

CÀLCUL ESTRUCTURAL_ Diagrames WinEVA
*secció longitudinal Escola_ forjat unidireccional P1

CÂLCUL ESTRUCTURAL_ Diagrames FINNWOOS
*bigues de fusta de la coberta
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Biga de fusta
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Càlcul
CTE_DB_SE_M
S’ha utilitzat al programa de càlcul FINNWOOD per dimensionar les bigues de fusta que suporten 
la coberta. 
FINNWOOD, és un programa de càlcul d’elements simples d’estructures de fusta com a bigues 
de forjat, cobertes i pilars. Els models estructurals i les càrregues són definides per l’usuari. 
Calcula segons el Eurocode 5 (EN 1995-1-1) i el CTE DB ES-M. Els materials que inclou són: Kerto 
LVL, Finnjoist, fusta laminada GL32, Leno i Kerto-Ripa. 
Per el projacte s’ha escollit fusta laminada GL32.

*unió bigues de fusta al cèrcol de formigó

Mz (Momento) [kNm], Estado límite último

mm
11.00010.50010.0009.5009.0008.5008.0007.5007.0006.5006.0005.5005.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

kN
m

90,00
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60,00

55,00

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00
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41,95

91,21

41,95
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Vy (Fuerza cortante) [kN], Estado límite último

mm
11.00010.50010.0009.5009.0008.5008.0007.5007.0006.5006.0005.5005.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

kN

30,00
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Valores extremosUy, tot,f in(característico)

mm
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m
m
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