
El solar es troba formant part de dues illes consolidades del casc
antic. L'edifici completa aquestes dues illes.

De tots els edificis que envolten el solar es prenen tres alineacions
existents com a elements generadors del projecte.

La volumetria general es construeix a partir d'aquestes tres línies
que s'allarguen i dónen lloc a les tres peces que configuren el
projecte.

De mateixa manera l'entramat de pilars que sustentenles lloses
massisses es distribueix seguint les tres línies ja esmentades tot
dibuixant l'estructura de les tres peces.

Les dues zones d'intersecció entre direccions estructurals acullen
elements especials: L'escala principal de l'edifici i l'espai d'estudi
que cubreix el passatge, amb unes llums superiors que es salven
amb tres jàsseres de cantell.

ARMAT DE LA JÀSSERA MÉS DESFAVORABLE. E 1/50ARMAT D'UNA SABATA AILLADA. E 1/75

ARMAT DEL PILAR MÉS DESFAVORABLE. E 1/50

Sistema de coberta lleugera

Coberta metàl·lica lleugera formada per panells sandwich sobre una
subestructura metàl·lica de corretges que descansen sobre les bigues
metàl·liques que cobreixen la llum total.

Es tracta del panell ''GM Panel, cubierta lana de roca ST SOUND'', de la casa
Glassmetal  amb un gruix d'aïllant que garanteix l'exigència tèrmica, 80mm, un
acabat exterior de xapa d'acer inoxidble de 0,6 mm de gruix i un acabat interior
de xapa perforada uq emillora l'aïllament acústic del local que cubreix (biblioteca).
En la unió entre panells es col·loca un tapajuntes.

Pes propi del panell de 80mm: 16,62 Kg/m²

Predimensionat de l'estructura principal, IPN metàl·liques

Tenint en compte una limitació de fletxa d'1/300 de la llum a cobrir,
predimensionem les IPN necessàries per a cobrir l'espai de la coberta inclidada
buscant el valor del moment d'inèrcia a resistir i entrant al promptuari d'Ensidesa
per a seleccionar un perfil que el garanteixi.

Pes propi: 16,62 Kg/m²
Sobrecàrrega de neu: 0,4 kN/m² = 40 Kg/m²
Sobrecàrrega de vent: qe = qb · Ce · Cp = 0,525 · 1,7 · 0,7 = 0,625 kN/m² = 62,5
Kg/m²

Càrrega total: 119,12 Kg/m²

1/300 llum = 5·q·L(exp 4) / (384·E·I)

Després comprobem a esforços si la tensió que a d'assumir l'acer és inferior a la
seva tensió admissible (1.400 Kg/cm2) tot majorant les càrregues.
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CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA DE FORMIGó. CYPECAD

1. Definició dels grups.

El primer pas és definir els nivells als que aniran assoiats els forjats de l'estructura. Cada forjat equival a un grup de
Cypecad, al que cal assignar una cota específica. Caldrà també definir el nivell al que es troba la planta baixa i els
metres de soterrani.

GRUP FORJAT COTA (m)

grup 7 coberta +25,0
grup 6 planta cinquena +21,0
grup 5 planta quarta +17,0
grup 4 planta tercera +13,0
grup 3 planta segona +9,0
grup 2 Planta primera +5,0
grup 1 Planta baixa 0
grup 0 Soterrani -4,0

2. Accions a considerar

a. Càrregues permanents

Anal·litzem les càrregues permanents que intervindran en el càlcul:

- Pes propi forjat bidireccional, llosa massissa armada de 35cm de cantell:
Densistat formigó armat: 2.400Kg/m3
Cantell: 0,35m
Pes/superfície del forjat en qüestió: 2.400Kg/m3 x 0,35 = 840 Kg/m2
Equivalència KN/m2: 8,24 KN/m2

* El pes propi del forjat és una càrrega que el programa introdueix automàticament en el moment 
d'elegir el tipus de forjat.

- Compartimentació interior:
Considerem un increment d'1 KN/m2 en cada forjat en concepte d'envans i compratimentació interior.

- Paviment:
Considerem un increment d'1 KN/m2 en cada forjat en concepte de paviments.

- Pes propi façana

Calculem el pes propi de la façana escollida: Façana ventilada Sto Ventec. Diferenciem cadacsuna de les 
capes de la façana:

- Placa Knauf A+AL 728 Kg/m3 x 0,012m = 8,75 Kg/m2
- Placa Knauf A 630 Kg/m3 x 0,012m = 8 Kg/m2
- Llana de roca 40 Kg/m3 x 0,1 = 4 Kg/m2
- Placa Aquapanel 15 Kg/m2
- Llana de roca 40 Kg/m3 x 0,1 = 4 Kg/m2
- Placa Sto Ventec 6 Kg/m2

Pes total de façana 45,75 Kg/m2 = 0,0458 t/m2

Calculem el pes propi de les parts vidriades de la façana:

- Panell de vidre doble 2.500 Kg/m3 x (0,005 + 0,005) = 25 Kg/m2 = 0,025 t/m2

* Considerarem el pes propi de la façana Sto Ventec per a aplicar com a càrrega lineal al perímetre dels 
forjats que són els elements de suport de l'envolvent.

Per tal de convertir el pes superficial de la façana en un valor de pes lineal aplicat al perímetre de cada 
forjat, multipliquem els 0,0458t/m2 pels metres de façana en vertical que sustenta cada forjat:

- Forjat planta baixa, càrregues al perímetre del grup 1 0,0458t/m2 x 2,5m = 0,114 t/m
- Forjat planta primera, càrregues al perímetre del grup 2 0,0458t/m2 x 4,5m = 0,206 t/m
- Forjat planta segona, càrregues al perímetre del grup 3 0,0458t/m2 x 4m = 0,183 t/m
- Forjat planta tercera, càrregues al perímetre del grup 4 0,0458t/m2 x 4m = 0,183 t/m
- Forjat planta quarta, càrregues al perímetre del grup 5 0,0458t/m2 x 4m = 0,183 t/m
- Forjat planta cinquena, càrregues al perímetre del grup 6 0,0458t/m2 x 4m = 0,183 t/m
- Forjat planta sisena, càrregues al perímetre del grup 7 0,0458t/m2 x 3,2m = 0,146 t/m

b. Sobrecàrrega d'ús

Segons el Codi Tècnic de l'Edificació, determinem el tipus d'ús de cada planta. En el nostre cas l'edifici senser té la
categoria d'ús C (zones d'accés al públic) i en particular hi ha zones de subtipus C1 (zones amb cadires i taules),
subtipus C3 (zones sense obstacles) i subtipus C5 (zones d'aglomeració).

Engerenarl prenem el valor més desfavorable: 5KN/m2 = 0,51 t/m2

c. Acció del vent

Es considerarà com a hipòtesis més desfavorable la inexistència d'edificis veïns.

- Zona eòlica

Segons l'anex D del CTE DB SE AE, el nostre edifici es troba a la zona eòlica C amb un grau de rugositat de
l'entorn IV (zona urbana en general).

- Esbeltesa de l'edifici

Esbeltesa en el pla x 25m altura / 52m base = 0,48
Esbeltesa en el pla y 25m altura/ 73m base = 0,34

- Coeicients eòlics

Segons l'esbeltesa, es deineixen els coeficients eòlics de pressió i succió per a cada pla considerat (x i y)

Cpx = 0,7 Csx = -0,4
Cpy = 0,7 Csy = -0,4

- Determinació dels amples de banda

Per a cada planta i per a cadascún dels dos plans considerats (x i y) es determina l'ample de banda 
(longitud mesurada en horitzontal del pla de façana projectat que res l'acció del vent en cada cas).

P0x = 52m P0y = 73m
P0x = 52m P0y = 73m
P0x = 39m P0y = 68m
P0x = 39m P0y = 68m
P0x = 24m P0y = 47m
P0x = 22m P0y = 30m

Entrant aquestes dades al programaCYPECAD es calculen totes les hipòtesis possibles d'acció del vent, aïllades y
combinades amb l'acció de la resta de càrregues, permanents, d'ús o especials.

- Fletxa instantània més desfaborable 6,4mm - 4mm = 2,4mm
- Flecha total més desfavorable (instantània + diferida) 2,4mm x 3 = 7,2mm
- Llum corresponent 9.750mm
___________________________________________________________________

Comprobació  ELS segons CTE.  Fletxa instantània màxima admesa = llum x 1/350
9.750mm/350 = 27mm  |  2,4mm < 26mm

Comprobació ELU segons CTE. Fletxa total màxima admesa = llum x 1/300
9.750mm/300 = 32mm | 7,2mm < 30mm

- Fletxa instantània més desfaborable 7mm - 4,2mm = 2,8mm
- Flecha total més desfavorable (instantània + diferida) 2,8mm x 3 = 8,4mm
- Llum corresponent 9.750mm
___________________________________________________________________

Comprobació  ELS segons CTE.  Fletxa instantània màxima admesa = llum x 1/350
9.750mm/350 = 27mm  /  2,8mm < 26mm

Comprobació ELU segons CTE. Fletxa total màxima admesa = llum x 1/300
9.750mm/300 = 32mm / 8,4mm < 30mm

- Fletxa instantània més desfaborable 6,7mm - 4,6mm = 2,1mm
- Flecha total més desfavorable (instantània + diferida) 2,1mm x 3 = 6,3mm
- Llum corresponent 9.750mm
____________________________________________________________________

Comprobació  ELS segons CTE.  Fletxa instantània màxima admesa = llum x 1/350
9.750mm/350 = 27mm  /  2,1mm < 26mm

Comprobació ELU segons CTE. Fletxa total màxima admesa = llum x 1/300
9.750mm/300 = 32mm / 6,3mm < 30mm

- Fletxa instantània més desfaborable 4mm - 1mm = 3mm
- Flecha total més desfavorable (instantània + diferida) 3mm x 3 = 9mm
- Llum corresponent 4.292mm
________________________________________________________________

Comprobació  ELS segons CTE.  Fletxa instantània màxima admesa = llum x 1/350
4.929mm/350 = 14mm  /  3mm < 14mm

Comprobació ELU segons CTE. Fletxa total màxima admesa = llum x 1/300
4.929mm/300 = 16mm / 9mm < 16mm

Planta cimentació

Formigó: HA-25, Yc=1,5
Acer: B 400 S, Ys=1,5

- Fletxa instantània més desfaborable 3,6mm - 1,2mm = 2,4mm
- Flecha total més desfavorable (instantània + diferida) 2,4mm x 3 = 7,2mm
- Llum corresponent 9.750mm
_____________________________________________________________________

Comprobació  ELS segons CTE.  Fletxa instantània màxima admesa = llum x 1/350
9.750mm/350 = 27mm  /  2,4mm < 26mm

Comprobació ELU segons CTE. Fletxa total màxima admesa = llum x 1/300
9.750mm/300 = 32mm / 7,2mm < 30mm

- Fletxa instantània més desfaborable 5,7mm - 3,3mm = 2,4mm
- Flecha total més desfavorable (instantània + diferida) 2,4mm x 3 = 7,2mm
- Llum corresponent 9.750mm
____________________________________________________________________

Comprobació  ELS segons CTE.  Fletxa instantània màxima admesa = llum x 1/350
9.750mm/350 = 27mm  /  2,4mm < 26mm

Comprobació ELU segons CTE. Fletxa total màxima admesa = llum x 1/300
9.750mm/300 = 32mm / 7,2mm < 30mm

- Fletxa instantània més desfaborable 4,5mm - 2,5mm = 2mm
- Flecha total més desfavorable (instantània + diferida) 2mm x 3 = 6mm
- Llum corresponent 9.750mm
___________________________________________________________________

Comprobació  ELS segons CTE.  Fletxa instantània màxima admesa = llum x 1/350
9.750mm/350 = 27mm  /  2mm < 26mm

Comprobació ELU segons CTE. Fletxa total màxima admesa = llum x 1/300
9.750mm/300 = 32mm / 6mm < 30mm

PLANTA BAIXA
Desplacament Z (mm), PP+CM+Qa+Vx

PLANTA PRIMERA
Desplacament Z (mm), PP+CM+Qa+Vx

PLANTA SEGONA
Desplacament Z (mm), PP+CM+Qa+Vx

PLANTA TERCERA
Desplacament Z (mm), PP+CM+Qa+Vx

PLANTA QUARTA
Desplacament Z (mm), PP+CM+Qa+Vx

PLANTA CINQUENA
Desplacament Z (mm), PP+CM+Qa+Vx

PLANTA SISENA
Desplacament Z (mm), PP+CM+Qa+Vx

COMPROBACIONS A FLEXIó DELS FORJATS
CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA


