
ESTRUCTURA

El sistema estructural emprat a la residència d'avis  és el format per pilars de formigó (exterior a façana) i forjats reticulars amb cassetons no recuperables.
La junta de dilatació de l'edifici està col·locada de manera estratègica, on l'edifici de pb+5 treballa independent de l'edifici de Pb-1+2 (casal).

ESTRUCTURA RESIDÈNCIA TERCERA EDAD

Característiques de la proposta

Fonaments: Llosa de formigó armada a l'edifici de pb+2 i a l'edifici de pb+5

Forjats: forjat reticular amb cassetó no recuperable

Suports: Murs de contenció perimetrals

Estat de càrregues
Coberta No transitable:

Accions variables: Sobrecàrrega d'ús G1 100kg/m2
Sobrecàrrega de neu 40kg/m2

Accions permanents: Grava de protecció 210kg/m2
Làmina separadora 2kg/m2
Formigó creació de pendents 90kg/m2
Planxa de poliestirè extrudit 2kg/m2
Drenatge 1,36kg/m2
Forjat reticular 400kg/m2

Forjats:

Accions variables: Sobrecàrrega d'ús C3 500kg/m2

Accions permanents: Forjat reticular 400kg/m2
Paviment parquet 20kg/m2
Paviment rajola antilliscant 35kgm2

Predimensionat dels fonaments
El predimensionat dels fonaments es realitza agafant com a premisa un
estudi geotècnic, el qual les seves característiques considero que podrien
assimilar-se a les del solar.

Edifici planta baixa + 5

L'estrat A està format per arenes de gra mitjà, aquest estrat no es l'adequat
per realitzar-hi una fonamentació superficial. Per tant obtem per una
fonamentació profunda mitjançant pilons agrupats en encepats, encastats a
l'estrat B (conformat per arenes i graves amb una major resistència).

Edifici planta baixa -1 + 2

Tot i que l'estrat A està format per arenes d'una resistència inferior, s'obta per
predimensionar una llosa de fonamentació en aquest estrat, de manera que
totes les càrregues quedin repartides al llarg d'aquesta, minimitzant l'impacte
sobre el terreny.

PREIMENSIONAT LLOSA DE FONAMENTACIÓ
N'= Acritica x 2 fcd

Acritica = (C + d) x2 + (C1 + d) x2 - d
N' = Axil que suporta la llosa
fcd del formigó: 2500 T/m2
C: cara A del pilar
C1: cara B del pilar
d: cantell útil de la llosa ( cantell - 5cm)
Suposarem una llosa de 70cm i una de 80 cm per a comparar
resultats i comprovar quin cantell serà el més adient
Predimensionat llosa 70cm

Detalls llosa fonamentació

PREDIMENSIONAT FORJAT RETICULAR
h   d1 · d2 · L/C (agafarem la llum més desfavorable per a realitzar el càlcul)

hmín   d1·d2 · L/C d1 =     L/6 =    5,30 / 6 = 14 4

d2 =     q/7 = 14

c =    26

h   1·1·530 / 26 = 19,83 cm = 20 + 5 = forjat de 25cm de cantell
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DETALLS SINGULAR ESTRUCTURA
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Detall junta de dilatació
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Unió pilar biga - pilar formigó

Unió entre bigues Unió pilar metalic - sabata


