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FORJATS+NUCLIS MURS+PILARS FORJATS+MURS+PILARS

                                                    COMPROVACIÓ DEL CÀLCUL AMB WINEVA

Gravitatories en pla horitzontal

730kg/m2 = 7.30kN/m2

250kg/m2 = 2.5kN/m2

100kg/m2 = 1kN/m2

(0,35x4)m3/m2 x 2500 kg/m3
3500kg/m2 = 35kN/m2
0,2 kN/m2

1220kg/m2 =12.20kN/m2

Gravitatories en pla horitzontal

100kg/m2 = 1kN/m2

500kg/m2 = 5kN/m2

100kg/m2 = 1 kN/m2

1430kg/m2 =14.30kN/m2

100kg/m2 = 1kN/m2

40kg/m2 = 0.4kN/m2

50kg/m2 = 0.5kN/m2

3570kg/m2 = 35.7 kN/m2

70kg/m2 = 0.7KN/m2

70kg/m2 = 0.7 kN/m2

PREDIMENSIONAT  SECCIÓ PILAR METÀL·LIC

1430kg/m2 =14.30kN/m2

                                       CÀLCULS DE PREDIMENSIONAT DE L'ESTRUCTURA

FORÇES DEGUDES A LES ACCIONS DEL VENT

- Àrea tributaria façana tipus= 9.6m2

- Àrea tributaria façana planta baixa= 10.8m2

- Àrea tributaria façana Coberta= 4.8m2

- Presió dinàmica del vent = 50 kg/m² = 0.5KN/m2

- Coeficient exposició = 2.0 (Edificis urbans fins a 8plantes)

- Coeficiente eòlic/ de pressió:

             · cpressió: 0,8

             · csucció:  0,65
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   Acció del vent Forjat P1
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   Acció del vent Forjat P2-P3-P4

   Acció del vent Forjat PCoberta

-Dimensions del pilar: 10x50cm

 ÀREA DE LA SECCIÓ PILAR METÀL·LIC

  -Dimensions mur:  cantell de 35cm

PREDIMENSIONAT SECCIÓ FORMIGÓ ARMAT

fmax = 12
500  = 0,024m-24mm

Desplome total = 16
400  = 0,04-40mm

Desplome de cada planta = 4
250  = 0,016-16mm

mirant la deformada veiem

que CUMPLEIX

Deformacions ELSMoments ELS

730kg/m2 = 7.30 kN/m2

ESTRUCTURES  
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Unió horitzontal

Unió vertical

Unió amb murVisió estructura part internaVisió estructura part externa

El projecte pretén assolir un espai interior net i lliure per tal de donar peu a 
la flexibilitat d’usos. Per tant és important que l’estructura apareixi a la faça-
na, al límit de l’edifici, fent d’aquesta un element portant i molt significatiu 
del projecte. 
L’estructura la podríem dividir en dues:
    
-uns murs exteriors de formigó armat que ens limiten la parcela 
-uns pilars d’acer galvanitzat  que apareixen al cor de l’edifici al pati, que 
pretén esser un espai transparent i lluminós.

Degut a la irregularitat de les llums del projecte i de la seva forma carecte-
rística s’ha optat per una estructura bidireccional. D’aquesta manera,es permet 
que les càrregues es reparteixin millor de forma uniforme i es complementin entre 
elles. 
En els punts més dèbils degut a la llum entre els murs i els pilars es col·loca 
de manera estratègica els nuclis d’ascensors i escales fent que aquests també 
participin en l’estructura i permetin reduïr les llums. 

Per assolir el comportament bidireccional s’obta per una llosa de formigó que 
haurà d’acabar essent alleugerida degut a la llum entre els punts de suport. 

Ahora de fer un càlcul aproximat de l’estructura primerament s’ha fet un predimen-
sionat bàsic dels elements portants.I amb les dades assolides al predimensionat, 
s’ha fet una comprovació d’un pòrtic al programa Wineva.
Al ser un programa que només permet càlculs unidireccionals no ens donarà una res-
posta definitiva, ja que l’estructura bidireccionalacabaria tenint mes avantatges. 
Per tant si en el wineva ens cumpleix no hi hauria cap dubte que s’aguantaria. 

Tipus de forjat: Llosa alleuge-
rida Bidireccional

cantell: 450mm
llum màxima: 16.7m
alleugeriment: diametre360mm
voladiu màxim: <4.5m
massa: 730kg//m2
0.18m2/m2 de formigó


