[Academic use only]

DIMENSIONAT ESTRUCTURA EDIFICI NOU

COMPROVACIÓ DIMENSIONS ESTRUCTURA EXISTENT NAU

Forjat de llosa alleugerida amb blocs d'Eps (porex) predominant una direcció.
Nervis de 20cm, en sentit principal cada 1m i un sentit secundari cada 1.9 m. Cassetons 0.8x0.8m.

SOL·LICITACIONS LLOSA ALLEUGERIDA (banda activa 1m)

Cantell de 45 cm(7,5+30+7,5)

Llosa p2:

Llosa p1:

0,92 -

0,45

=

DETERMINACIÓ CARREGUES ENCAVELLADA

CARREGUES PERMANETS

CARREGUES PERMANETS

0,258m2

COMPROVACIÓ DE LA RESITÈNCIA DE LA FÀBRICA

Coberta ajardinada_________________________700kg/ml

Paviment________________________________100kg/ml

volum formigó x densitat for = Pes total
0,258

x

2500

=

645
Forjat 20%zona massissa

-

2

=

Sobre càrrega d'ús___________________________300kg/ml

Envans__________________________________100kg/ml

Pes propi formigó - Ppropi porex = Pes zona allegerid
647kg/m2

Sobre càrrega neu___________________________60kg/ml

CARREGUES VARIABLES

Comparam per un costat els valors de la resistència de la fàbrica de càlcul, obtinguda a partir de les reaccions de les encavallades, i per
CARREGUES PERMANETS

CARREGUES VARIABLES

Instalacions______________________________50kg/ml

645kg/m2

un altre el valor de la resistència de la fàbrica segons la seva constitució física.

Coberta_________________________________100kg/ml

Paret de 40cm

Qy

Amb aquest valor, procedim a realitzar la comprovació de

Encavallada:

CARREGUES VARIABLES
dimensionament de la corretja. (hem tengut en compte la protecció
Sobre càrrega d'ús_________________________40kg/ml

= 517,6

Mur fabrica

PES PROPI______________________________766kg/ml

PES PROPI______________________________766kg/ml

Zona alleugerida: volum total - volum cassetó = volum formigó

ENCAVELLADA

Sobre càrrega d'ús_________________________500kg/ml

Ra=Rb= 42,23 kN

contra incendis, la corretja del wineva se l'hi ha restat el gruix

Recolzament: 15cm

corresponentDef= 55mm)

Amplada de la base: 20cm

Sobre càrrega de neu_______________________30kg/ml

80%zona alleugerida = 258,4

CORRETJES ELS
7.16kNm

PesPropi Total= 766kg/m2

Per fer les carregues totals, aplicarem els coeficients de
simultaneïtat

esquema conceptual on el voladiu esta

triple espai i d'aquesta manera ens estalviam una subestructura per encofrar i alhora treballa

lleugerement recolzat a sobre el portic auxiliar unit

estructural-ment amb la llosa alleugerida.

per una barra biarticulada. Ja que són els dos

Placa auvelar P 5 0 (cantell 50+5)

Formigó HA-25

0,184 kN/cm2 · 1000N/1kN · 1cm2/100mm2 = 1,84 N/mm2 = Rc2
Segons la taula 4.4 del DB-SE-F, la resistència característica a compressió de la fàbrica, es la següent:

de càrregues que es desprenende les taules 4.1 i 4.2

Considerant Maó massís de R:10N/mm2 i un morter de R:5N/mm2 obtenim una resistència de Rf=4N/mm2.

del DB-SE mitjançant la següent formula:

Conclusió

pòrtic que es contraresten en deformació.
-7.16kNm
-5.9kNm

-5.9kNm

Acer B 500 S

PORTIC 1: Diagrames sol·licituds del conjunt per l'estat límit de servei

-->Rc= 52,55 kN / 285 cm2 -

TALLANT

Considerant: llum 7,5m - càrrega 590Kg/m
Característiques: amplada 1,2m

--> Rc= 52,55 kN / (15cm·19cm)

->Rc= 0,184 kN/cm2 �

Al pòrtic 2 amb voladiu es planteja al wineva un
Pel que fa al forjat de la sala d'actes es tria el sistema de plaques auvelars ja que es tracta d'un

Rc= F / Sup

De la resistència característica de la fabrica també es plantegen dos valors, considerarem el més adequat el segon ja que ens posarem
en el pitjor dels casos degut a l’’estat del material i al temps que fa de la seva construcció. El valor resultant és una Rf: 2N/mm2.

q: 1,35·1kN/m2 + 1,50· 0,40kN/m2 + 1,50·0,50·0,40kN/m2

Si fem la comparació:

q: 1,35kN/m2 + 0,60kN/m2 + 0,3kN/m2 = 2,25kN/m2

Rc < Rf

1,84 N/mm2 < 2N/mm2.

PORTIC 2: Diagrames sol·licituds del conjunt per l'estat límit de servei
MOMENT

CORRETJES

AXILS

2.9 kNm

AXILS

Entistolament

Distancia entre encavellades: 4m
Resum resultats

Compressió màx= 27.6T

Distancia netre corretjes: 1,24m

Tracció màx= 4.2T

15.5mm

DEFORMADA

obtinguts :

Ry: 7.1kN

Ry: 7.1kN

Mides: 9x15

Mz: 5.9kNm

Mz: -5.9kNm

Qt= 2,25kN/m2 · 4m · 1,24m

3.36kN

Es realitza un estintolament just on es troba la unió de la nova edificació
amb la nau existent. Per garantir una bona comunicació entre l'escola i

Qt= 11,6 kN
4.2T

la sala d'exposicions s'eliminen dues de les obertures existents per

Càrrega metro lineal:
Ry: 7,16 kN

Neopré permetre moviments forjat

REACCIONS

Fletxa: 1/323

-34.34kN

DETALL 01

18N/mm2

fer-ne una sola més ample i alta per permetre el pas de grans

Qt: 11,6kN/4m

TENSIONS

escultures. A més a més es en aquesta nova estructura d'acer on s'hi
Qt= 2,79 kN/ml -> 2,80 kN/ml

-25.25kN

Aixì procedim al càlcul de comprovació de l'encavellada existent:

-27.6T

recolzen els forjats de la nova edificació.
Llosa formigó armat alleugerida
Espàrregs unió UPNs.
Mur fabrica existent

17.84kN

Morter alta resitencia
10.3T

UPN-380

ENCAVELLADA: Diagrames sol·licituds del conjunt per l'estat límit de servei
-52.58kN

TALLATS

Compravació a tallant:
Mur fabrica demolit

Tallant max= 10.3 T
6.9T

Vrd<Vu2

UPN-380

TALLATS
31.94kN

Vu2= 0,3 · f ͨ ͩ · bº · d

-121.95kN

Vu2=0,3·25/1,5·350·450= 787500N=787,5kN

AXILS

103kN<787,5kN ok

4.39kN
19T

MOMENTS
Encavellada

Compravació a Flexio simple:
-4.55kN
14.16mT

Moment max= 14.16mT
Secció 100x45

TALLATS

As= 12,6cm2 As·f ʸ ͩ= 1260·500/1,15= 547,8N

MOMENTS

-12mT

As· fyd>547,8 (0,0028 B500S)
µ= Mᵈ/b·d²·f ͨ ͩ =

-3.23kN

141.6·(10)6 / 1000x450² · 25/1.5=0.399-->
ω=0,49 ok

-24.1mT

DEFORMADA
3.7mm

Límit fletxa màx:

3kN

MOMENTS
f< L/500
3.7mm f/L=1/2721
L:10m

3.7mm < 10000/500 ok

DEFORMADA

detaill 01
2.5mm

4.2mm

4.2mm
-0.2mm

DEFORMADA

REACCIONS

Rx= 4.71T
UPN-380

Ry= 27,63T

1.4mm

Reforç fonamentació

Mz= -8.1mT

TENSIONS

SECCIO/ALÇAT

Rx= 105,38kN

Rx= -105,38kN

Ry= 49,292kN

Ry= 48,193kN

REACCIONS

38kg/cm2

TENSIONS
Llosa alleugerida nova edificació

Comprovació tensions:

UPN-380

68kg/cm²

Mur Fabrica existent

Tmàx< 250/1.5

TENSIONS
166.6kg/cm² > 68kg/cm² ok
Encavellada

La fletxa mínima que apareix es de 1/508
Com observem, obtenim una fletxa inferior a la marcada per la normativa, així doncs, amb aquestes
dimensions existens de les encavallades es compleix els requisits.
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ESTRUCTURA 2

PFC

ETSAV

