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FASE DATA

ACCCIÓ 1

ESCALADOCUMENT

A012
CODI

BERNAT COLOMÉ

PROJECTISTA

E: 1/5

BIGA
FORMADA PER:

- 2 Biguetes T70 (una invertida) de 2.8 m de longitud de 16,42 kg/ml
- Supermaó de 80x30x4 cm de 30 kg/m2
- Capa superior de formigó armat de 3 cm de 70,5 kg/m2
- Sobrecàrrega de 500 kg/m2

Per tant, a la bigueta més desfavorable li recaurà la càrrega de Pes Pròpi següent:

(70,5 + 30)/ 0,8m = 125,62 kg/ml

125,62 + 16,42  = 142,04 kg/ml

Segons CTE DB_SE complirem:

SOBRECÀRREGA D'ÚS:

- Es tracta d'una coberta de categoria G1 i no es una coberta lleugera, per tant, segons la taula 3.1
del DB_SE. Per tant, la sobrecàrrega d'ús serà 100 kg/m2

SOBRECÀRREGA DE VENT:

- Al tractar-se d'una coberta plana, segons el punt 3.3.4 del DB_SE no fa falta contabilitzar cap
tipus d'acció.

SOBRECÀRREGA DE NEU:

- Segons la taula 3.8 del DB_SE, la càrrega a contabilitzar en un pla horitzontal a la zona de
Barcelona és de 40 kg/m2.

A partir d'aqui, apliquem els coeficients de seguretat corresponents: als  ELS de 1,1 per a les càrregues
permanents i 1,35 per a les sobrecàrregues i als  ELU de 1,35 per les càrregues permanents i 1,5 per les
sobrecàrregues.

Hem de complir amb una fletxa màxima igual o superior a L/300 en els ELS ja que no tenim cap tipus de
partició a sota de la coberta.

1,122 mT

1,6 T

-1,6 T

1/424 > 1/300  COMPLEIX!
TRENCAMENT PER MOMENT FLECTOR EN ELU:

El moment flector màxim és de 43,7 cmT, per tant:

42,9 cm3 81,9 cm3 COMPLEIX!

TRENCAMENT PER TALLANT EN ELU:

0,61 cm2 COMPLEIX!

FLETXA MÀXIMA EN  ELS:

CÀRREGUES
817,04 Kg/ml

2,80 m

6,6 mm

JÀSSERA
FORMADA PER:

- 2 Biguetes T70 (una invertida) de 2.8 m de longitud de 16,42 kg/ml
- Supermaó de 80x30x4 cm de 30 kg/m2
- Capa superior de formigó armat de 3 cm de 70,5 kg/m2
- Sobrecàrrega de 500 kg/m2

Per tant, a la bigueta més desfavorable li recaurà la càrrega de Pes Pròpi següent:

(70,5 + 30)/ 0,8m = 125,62 kg/ml

125,62 + 16,42  = 142,04 kg/ml

Segons CTE DB_SE complirem:

SOBRECÀRREGA D'ÚS:

- Es tracta d'una coberta de categoria G1 i no es una coberta lleugera, per tant, segons la taula 3.1
del DB_SE. Per tant, la sobrecàrrega d'ús serà 100 kg/m2

SOBRECÀRREGA DE VENT:

- Al tractar-se d'una coberta plana, segons el punt 3.3.4 del DB_SE no fa falta contabilitzar cap
tipus d'acció.

SOBRECÀRREGA DE NEU:

- Segons la taula 3.8 del DB_SE, la càrrega a contabilitzar en un pla horitzontal a la zona de
Barcelona és de 40 kg/m2.

A partir d'aqui, apliquem els coeficients de seguretat corresponents: als  ELS de 1,1 per a les càrregues
permanents i 1,35 per a les sobrecàrregues i als  ELU de 1,35 per les càrregues permanents i 1,5 per les
sobrecàrregues.

Hem de complir amb una fletxa màxima igual o superior a L/300 en els ELS ja que no tenim cap tipus de
partició a sota de la coberta.

CÀRREGUES

0,55 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m 0,8 m

0,8 m 4,9 m 4,35 m 2,50 m

1/447 > 1/300  COMPLEIX!
TRENCAMENT PER MOMENT FLECTOR EN ELU:

El moment flector màxim és de 526,7 cmT, per tant:

201 cm3 311 cm3 COMPLEIX!

TRENCAMENT PER TALLANT EN ELU:

El tallant màxim és de 6,51 T, per tant:

2,49 cm2 18,3 cm2 COMPLEIX!

FLETXA MÀXIMA EN  ELS:

0,05 T

-3,82 T

4,76 T

-6,51 T

5,61 T

-3,82 T

4,58 T

-3,02 T

-2,041 mT

3,562 mT

-5,267 mT

1,709 mT

-2,481 mT

0,826 mT

0 mT
0 mT

-0,1 mm

11 mm

3 mm

0,3 mm

1295 Kg i 647,5 Kg als extrems

Calcul inèrcia de la T invertida respecte l'eix del conjunt:

I t  = I 1 + I 2

I t  =
7 x 0,7 3

12
+ (7 x 0,7) x 6,7 +

0,7 x 6,33

12
+ (0,7 x 6,3) x 3,2 = 252,06 cm4

 252,06 x 2.100.000 = X x 85.000

      6190 cm

E fusta = 85.000
E acer = 2.100.000

Inèrcia de la llistó 90x80 mm respecte l'eix del conjunt:

I t  =

I t  =
9 x 8 3

12
+ (9 x 8) x 9 = 6216 cm

2

2

2 4

4

I t  = 6216 cm
4

6216 cm
4

6190 cm
4

COMPLEIX!

2
I cm  + A x d

Teorema STEINER

I t  =

d/2 d/2 d/2 d/2d d d

DIAGRAMA DE TALLANTS _ COL·LOCACIÓ CONNECTORS

CONSTRUCCIÓ DEL REFORÇ

1_Prefabricació de llistó de fusta serrada 80x90mm amb "L" metàl·liques
fixades amb barilla roscada M8 i dos arandeles de D20mm per evitar
punxonament a la fusta.

2_Perforació puntual del forjat existent per poder fixar les "L"

3_Soldadura de les "L" metal·liques de la peca prefabricada a l'ànima de la
T70 existent


