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detall coberta
--

Esquema coberta
Perfils grans llums (direcció bigues metàl·liques)

Esquema formalització de la coberta
Perfils espacials que creen la topografia de la coberta (màxim pendent 40%)

Envolvent de la coberta

Planta coberta (1/250)

CÀLCUL COBERTA METÀL·LICA

SUPERFÍCIE ASSOCIADA A L'ENCAVALLADA MÉS DEFORMABLE

L'encavalla de càlcul té una superfície de càrregues aproximada de 41,42m2 i una longitud màxima
de 14,14m. És per tant la més deformable.

ESTAT DE CÀRREGUES

Pes propi Xapa i panells lleugers 1KN/m2
Perfils coberta (per calcular)

Sobrecàrrega d'ús Accés per manteniment 1KN/m2
Vent

pressió estàtica  qe = qb x ce x cp on 
qb (p dinàmica) 0,5 KN/m2
ce (coef expo) 2
cp (taula D.7) 0,7
zona C
coberta múltiple i cas més
desfavorable, coberta a
1 aigua (pendent <30º)

Qe= 0,5 x 2 x 0,7 = 0,7 KN/m2 a pressió
Qe= 0,5 x 2 x -0,5 = -0,5 KN/m2 a succió

Neu qn= µ.sn µ=1 (segons taula 3.5.2)
sn=1,1 (segons taula E.2)

qn= 1,1 KN/m2

Estat de càrregues sense majorar q= 3,8KN/m2
Combinació de les accions pel càlcul a resistència

Permanents 1,35
Variables 1,5

El cas més desfavorable estipulat en el codi tècnic (considerant vent 0,5 i neu 0,5) dóna unes càrregues de 4,2KN/m2

CÀLCUL DE LES BIGUETES

Fletxa admissible segons el codi tècnic (aparença) 1/300

I= 5/384 x 3,8/E x (7)3 x (100)4 = 2473cm4 = IPN 220

Per tal de no sobredimensionar les biguetes no agafarem la biga més desfavorable ja que degut a la geometria la diferència entre cadascuna d'elles és molt gran. Per això es
dimensionarà per la biga mitjana que tindrà una longitud L=3,5m.

I= 5/384 x 3,8/E x (3,5)3 x (100)4 = 309cm4 = IPN 120

La fletxa per la llum més desfavorable (L=7m) donarà 17 cm i per tant no complirà.

Prenem com a referència una biga intermèdia IPN 180 i comprovem que la fletxa en el cas màxim (L=7m) donarà 4 cm.

Ho considerem admissible per no sobrecalcular totes les bigues i fer servir el mateix perfil per facilitar la construcció.

Així doncs la longitud total de biguetes és de 49m.
El pes per metre lineal és de 21,9kg
El pes total doncs serà de 0,21KN/m2

Cal comprovar, però, que aquestes biguetes aguantin els esforços a resistència.

Qd= Q x ml = 4,2 KN/m
Md = ql2/8= 25,72KNm
Tensió= Md/Wx (=162cm3) = 1630 < 2600 i per tant compleix.

ESTAT DE CÀRREGUES (II)

Pes propi Xapa i panells lleugers 1KN/m2
Perfils coberta 0,21 KN/m2

Sobrecàrrega d'ús Accés per manteniment 1KN/m2
Vent 0,7KN/m2

Neu 1,1 KN/m2

Estat de càrregues sense majorar q= 4KN/m2
Combinació de les accions pel càlcul a resistència

Permanents 1,35
Variables 1,5

Amb la hipòtesi més desfavorable de combinacions del codi tècnic obtenim unes càrregues de càlcul per a resistència de 4,125 KN/m2

Si tenim en compte la superfície atributiva de 41,42m2 obtenim

Q= 4 x 41,42 = 165,68 KN
Q= 165,68/14,14(l)= 11,7 KN/m

En el cas del càlcul per deformacions.

Q= 4,12 x 41,42 = 179,89 KN
Q= 165,68/14,14(l)= 12,08 KN/m

En el cas del càlcul per esforços.

A partir d'aquí s'ha procedit a calcular l'encavallada amb el programa WinEva.

Resultats: perfils IPE 200 compliran. Malgrat que els perfils de l'extrem estan sotmesos a esforços molt grans i els de l'altre extrem no, s'utilitzaran sempre els mateixos perfils
amb la intenció de facilitar l'obra. Tot i així, tot i estar al límit, compleixen.

Un darrer pas necessari per al càlcul del pòrtic serà considerar de nou el pes de la coberta incloent el pes de les encavallades.

Considerant l'encavallada calculada amb una longitud de perfils de 49,32m, obtenim segons les dades del pes lineal del perfil un pes total de 1104,7kg

Dividirem el pes entre la longitud per obtenir així una càrrega de 76,71 kg/ml de pes de les encavallades de la coberta.

Per obtenir el pes per superfície considerarem 5 encavallades per una longitud de 49m obtenint una longitud total de 245ml amb un pes total de 5488kg que per una superfície
total de 100m2 obtenim 54,88 kg/m2= 0,537KN/m2 aprox. 0,54KN/m2

MUNTATGE DE LA COBERTA

El muntatge de les bigues de lac oberta es farà in situ. S'hauran de portar les bigues amb transport especial de fins a 15m de llargada fins al carrer que voreja la muralla per
darrera (plaça de Santa Magdalena) i amb una grua procedir al muntatge de les encavallades.

La unió entre les bigues metàl·liques i els pilars de formigó armat es faran per mitjà de platines d'acer sobre les quals es recolzarà la coberta.

Encavallades planes
Encavallades espacials
Bigues de coberta
Plaques de coure (50cm)

Accés vehicles gran tonatge

Grua

Terreny prèviament consolidat

Esquema coberta
Pòrtic secundari (direcció forjats) Formalització de l'estructura a partir dels perfils horitzontals

Creació de les alçades segons conveniències del projecte

Formalització de la coberta

Formalització de les rampes públiques d'accés (pendent màxim 8% segons codi accessibilitat)

Perfils longitudinals Perfils transversals

Perfils espacials

Incorporació de la coberta


