
CÀLCUL ESTRUCTURAL

La estructura de A,C i de l’aparcament és de formigó armat, s’ha escollit un forjat unidireccionals ja que s’ha considerat que era la solució més senzilla per 
resoldre aquest forjat. En canvi, la zona B, la esportiva, degut al ús previst i la llum que volem aconseguir s’ha optat per una estructura metàl·lica resolta amb 
una encavellada tipus Pratt.

COS A i TERRASSA PLANTA PRIMERA

Segunda Planta

Primera Planta

Planta Baixa

Planta Aparcament

AXONOMÈTRICA ESTRUCTURA

Fonamentació amb sabates aïllades arriostrades
Mur de contenció a les zones de menys profunidat i per dames* a les zones on 
no hi ha forjat que l’arriostri.

FONAMENTACIÓ PLANTA APARCAMENT
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FORJAT PLANTA PRIMERA

FORJAT PLANTA BAIXA

FORJAT PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA
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A/C  Forjat unidireccional revoltons ceràmics
B Forjat col·laborant sobre encavallades metàl·liques tipus Pratt

En el cas de B, la forma més òptima de resoldre la llum de la sala és a través d’una estructura metàl·lica resolta amb una encavellada tipus Pratt per alleugerir. 
En aquesta encavellada, s’hi col·loquen una sèrie de viguetes sobre les quals s’hi col·loca un forjat col·laborant amb una xapa grecada i la pista de esportiva. 
Tindrem en compte que el pòrtic està arriostrat amb el mur perimetral a través d’una pletina que fa que el mur treballi en cas de veure’s sotmès a un esforç 
transveral.
Per calcular la encavellada s’ha previst una sobrecàrrega d’ús de 5 kN, 500Kg/m2 que és el que estableix el còdi tècnic per usos esportiu. Segons CTE-2 DB 
SE-A Acer 2750

Tenim un forjat unidireccional amb cassetons ceràmics format per una serie de jàsseres apoiades a cada un dels pilars format una retícul·la, la direcció 
principal de la cual és de nord-sud. Tot aquest està resolt amb un mur de formigó per fer la transició entre la zona d’aparcament i la del equipament i uns 
murs transversals que seveixen per estabilitzar. L’edifici es comporta molt bé en el eix dels pòrtics principals, i es per aixó que és molt important la presència 
d’aquests elements estabilitzadors se encanvi en l’altre sentit es col·loquen uns elements estabilitzadors per en cas que hi haguin esforços externs com per 
exemple el vent aquest elements arriostrin.

Per calcular el forjat  s’ha previst una sobrecàrrega de 3kN, entenent aquest espais d’aula amb mobiliari mòvil. 
Dimensionem la jàssera que treballa pitjor i els esforços :

ZONA ESPORTIVA B

La zona d’aparcament tenim un forjat unidireccional, seguint amb la mateixa dinàmica que la resta del projecte. A la planta de fonamentació observem que 
s’ha optat per sabates aïllades arriostrades entre si. El perímetre, com que estem escavant i conseqüentment retenint les terres és un mur de contenció 
flexo-resistent travat a cada forjat, de manera que no es comporta com un mur de contenció en voladiss sino que és un mur travat.

En la part central, al pati de llum al no tenir aquest element rigiditzador, el forjat, s’opta per resoldre’l a través d’un mur pantalla encorat a 2 i 5metres de pro-
funditat.

APARCAMENT

MUR PANTALLA :
Procés constructiu de mur pantalla amb encoratges a cota -2 i -5 metres.

Per calcular el forjat  s’ha previst una sobrecàrrega de 3kN, entenent aquest espais d’aula amb mobiliari mòvil. 

Encavallada Pratt Cordons HEB 260, Pilars HEB 280

Diagrama d’Axils estat límit últim

Diagrama de la deformada

L’encavallada agafa moment ja que treballa com a viga, el 
que ha comportat uns cordons de HEB 260.

Valors extrems Flexió XX Valors extrems Flexió YY

La deformada

CARACTERÍSTIQUES I ESTATS LÍMITS ÚLTIMS TERRASSA PLANTA PRIMERA :

CARACTERÍSTIQUES I ESTATS LÍMITS ÚLTIMS JÀSSERA QUE TREBALLA PITJOR COS A :
Diagrama de moments del cos A amb el seu màxim i mínim.

Per evitar el punxonament es disposaràn sobre el pilar que més pateix dues jàsseres HEB 80 en creu per repartir els 
esforços.

Diagrama de moments

Construcció murets guia
(garantir la alineació del excavat)

Perforació per franges Col·locació de les juntes Col·locació de l’armadura Formigonat Extracció dels encofrats i 
construcció viga de coronació

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

- Espessor llosa h cm 15,00

- Recobriment e cm 3,00

- Cantell útil d cm 12,00

- Pes propi PP kN/m² 0,38

- Càrregues permanents CP kN/m² 1,00

- Sobrecàrrega Ús (plaça pública) SU kN/m² 5,00

- Neu N kN/m² 0,40

- Vent en cada direcció (succió) V kN/m² -0,42

ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

FLEXIÓ en XX

- Moment máxim positiu Mmax kNm 44,69

- As mínima a tracció - cm² 12,00

- Armat positiu - mm 1Ø12 /10cm

- As a tracció - cm² 12,44

FLEXIÓ en YY

- Moment máxim positiu Mmax kNm 13,98

- As mínima a tracció - cm² 3,50

- Armat positiu - mm 1Ø10 /20cm

- As a tracció - cm² 3,93

ESTATS LÍMITS SERVEI

- Fletxa admisible fadm - 1/300

Fletxa en punt central

- Llum de càlcul L1 cm 879

- Desplaçament d1 cm 1,50

- Deformació - cm² 1/586

Fletxa en voladís

- Llum de càlcul L2 cm 817

- Desplaçament d2 cm 5,30

- Deformació - cm² 1/308
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