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ESTAT DE CÀRREGUES

COBERTA ZONA COMUNA  

Accions permanents
Prellosa Farlap de 25cm = 201Kg/m2

Capa de compressió de 5cm = 139Kg/m2

Poliestirè extrudit rígid de 7cm= 5Kg/m2

Paviment continuo de formigó armat de 10cm = 150Kg/m2

Accions variables
C4- Zona destinada a actividades físicas = 500Kg/m2

CÀLCUL JÀSSERES IN SITU

- No es considera en el càlcul l’efecte favorable de l’axial de compressió.

- Els esforços obtinguts són els resultats del diagrama adjunt extret del programa 
d’ordinador Wineva.

- A la vista del diagrama, de totes les seccions, la més desfavorable és l’encastament mur 
pantalla- Jàssera 5.

 PREDIMENSIONAMENT JÀSSERA 5

PREDIMENSIONAMENT SECCIÓ

- d = 0,9 ·h; y = 0,4·d ; b = 45cm; fyk = 500 N/mm2; fcd  = 25 N/mm2

d =   (Md / 0,272 · fcd · b) = 763mm = 76,3cm

h = 84,77cm. ---> 85cm.

A la vista dels resultats (h = 84,77cm), hauríem d’agafar un cantell de 85cm, però en aquest 
cas agafarem un cantell de 80cm per aprofitar una mica la secció de formigó i homogeneit-
zar de pas les dimensions de totes les jàsseres del projecte (la variació serà en l’armat i no 
pas en el cantell). Un estudi de les deformacions finalment seria el que ens determinaria si 
el cantell correcte és vàlid o caldria augmentar-lo.

As = 0,34·fcd· b·d/ fyd = 4398,75mm2 -----> 6 ø 32
           4 ø 40

ARMAT A FLEXIÓ

Considerem la jàssera de secció constant de 45·80 cm2 (b·h) amb un recobriment tal que el 
cantell útil sigui de d= 75cm. A partir del moment adimensional de càlcul (µ), i de la lectura 
del diagrama adimensional de flexió simple, trobarem la capacitat mecànica en cada sec-
ció. (pàg. 144 del llibre estructures de formigó armat de la  Pepa Gómez).

Secció dreta (+ desfavorable):

µ = Md / (b·d·fcd) = 0,28 ------> ω = 0,358

As · fyd = ω·b·d·fcd = 2013 kN ----> Armament = 6 ø 32
        4 ø 40

Elegim el diàmetre de ø 32 per tal de poder repartir l’armadura de forma més homogènia.

MOMENTS RESISTITS Asfyd6ø32: 2098kN

ω = 0,373 ---> µ = 0,290

Mresistit = 1223,5 mkN

COMPROVACIÓ DE QUANTIES MÍNIMES:

Ρ ≥ 0,0028 ----> As = 0,0028·b·d = 10,08cm2 ---> As · fyd = 438,30 kN

As · fyd  ≥ 0,04·Ac·fcd = 240kN

La primera és més restricitiva ----> As · fyd = 438,30 kN ----> Com a mínim 2 ø 32

ARMAT A TALLANT (ARMADURA TRANSVERSAL)

- S’utilitzaran estreps de 2 branques de ø 10 mm, colocats amb un angle de 90º.

COMPROBACIÓ DE L’ESGOTAMENT DEL FORMIGÓ PER COMPRESSIÓ OBLIQUA:

Vu1= 0,3·b·d·fcd = 1687kN;    1687kN > 551kN (tallant més gran a la jàssera)

Els pilars considerats són de 45x45 cm, per tant, el tallant efectiu el trobarem a una distàn-
cia de l’eix del pilar de d+45/2 => x=62,5 cm.

Tallant efectiu: Vrd = Vd - qd · x = 498,5kN

CONTRIBUCIÓ DEL FORMIGÓ

Considerem que la secció mínima d’acer és de 2 ø 32 mm, per tan;

pi = As/(b·d) = 0,00953

Vcu = 0,1·(1+   1+(200/750)  ·(100·pi·fcd)1/3 ·b·d = 147,36kN

ESTREBAT MÍNIM

St mín ≤   0,8d = 60cm.
     30cm
     As · fyd/(0,02·b·fcd) = 26cm.

COMPROBACIÓ DE LA CONTRIBUCIÓ FORMIGÓ + ESTREBAT MÍNIM

Vs = 0,9·d·As·fyd/St = 104,36kN

Vcu+Vs mín = 251kN ----> Cal posar estebat extra en els dos extrems de la jàssera.

ESTREBAT EN LA SECCIÓ MÉS DESFAVORABLE

V s =Vrd - Vcu = 403,65 kN

St = 0,9·d·As·fyd/Vs = 7cm

En aquest cas s’hauria de mirar d’optimitzar l’acer probant de fer els estrebats de ø 12 mm. 
i així aconseguiriem separar més l’estrebat en aquestes zones on la sol·licitud és més gran. 
No valdria la ampliar el diàmetre del St mín ja que estem molt pròxims al valor màxim de 
30cm de distància.

JÀSSERA PREFABRICADA PRETENSADA ---- J04

Degut a la gran llum del pòrtic de la coberta del pabelló, es decideix usar una jàssera prefabricada pretesada. La gran avantatge d’emprar aquest sistema 
és el conseqüent estalvi de temps en la posada en obra el no tenir que encofrar i apuntalar la gran jàssera en obra el qual comportaria una gran despesa i 
dificultat d’execució. A més a més, el anar la jàssera recolzada en els seus pilars-pantalla de suport, ens estalviem traspassar el gran moment que provoca-
ria l’esforç sol·licitant.
Per contra, les dimensions del pilar-pantalla serà el suficient per a poder garantir, a través del recolzament sobre una membrana el·làstica, centrar l’esforç 
en l’eix del mateix. 

Formigó HP60/AC/12/IIa
Armadura activa Y 1860 S7
Armadura pasiva B 500 S
Limitació fletxa L/500

En el gràfic superior es mostren les diferents composicions d’armat i pretensat de la jàssera I 160+30 base 60. Com es pot observar en els resultats, caldrà 
emprar la composició més resitent tipus T8 per tal de resistir els 85,60 KN/m2 en una llum de 27,50 m.

CURVA DE UTILITZACIÓ JÀCENA I 160 +30 BASE 60 (TECNYCONTA)

Per tal de assegurar la possibilitat d’emprar la jàssera pre-
fabricada en el projecte, s’analitza l’entorn des de l’accés 
rodat de l’autovia al barri fins a arribar al solar on es desen-
volupa el projecte.

El punt més problemàtic del recorregut es troba en el gir 
analitzat en l’esquema adjunt. Apartir de diagramatitzar el 
gir de un camió articulat amb un element de 27 m de llargada 
en el remolc.

TRANSPORT EN OBRA

COBERTA SOSTRE VESTUARIS 

Accions permanents
Prellosa Farlap de 25cm = 201Kg/m2

Capa de compressió de 5cm = 139Kg/m2

Formigó alleugerit 7cm= 75Kg/m2

Poliestirè extrudit de 3cm= 2Kg/m2

Solera flotant de formigó armat de 6cm = 100Kg/m2

Paviment de baldosa = 36Kg/m2

Accions variables 
C2- Zones amb seiesnts fixes = 400Kg/m2

DADES TÈCNIQUES DE LA PRELLOSA FARLAP 25

Amplada: 100cm (Es pot tallar de 45 a 85 cm)

Alçada: 25cm

Longitud: 0 - 10 m de llum (autoportant fins a 9m)

Pes propi prellosa: 2,01 Kn/m2

Resistència al foc: RF-120

Aïllament tèrmic: 0,578 m2·C/w

Aïllament acústic: 56 dBa

- Sense contrafletxa: Completament plana
- Sense revestiment inferior: encofrat llis
- Reducció del pes de forjat
- Gran rapidesa d’execució
- Autoportants: no es necessita apuntalar

Distània entre pòrtics: 5,32 m

Combinació d’hipòtesi estudiades:

Sense majorar: CP + CV
ELU: 1,35 CP + 1,50 CV
ELU amb vent: 0,80 CP + 0,80 CV + 1,50 Vent

Emprarem els resultats de l’hipòtesi d’estats límits últims 
al tenir els resultats més desfavorables.

Tipus de material emprat: FORMIGÓ ARMAT IN SITU

Formigó tipus HA-25;  fck= 25N/mm2

Acer tipus B 500 S; fyk= 500N/mm2

Es dimensionaran totes les jàsseres in situ amb el mateix 
cantell, ja que tot i tenir esforços tallants i moments for-
ça diferents, conseguirem el mateix cantell a partir d’usar 
més o menys secció d’acer en cada una de les jàsseres.

COBERTA  PLAQUES SOLARS

Accions permanents
Prellosa Farlap de 25cm = 201Kg/m2

Capa de compressió de 5cm = 139Kg/m2

Poliestirè extrudit rígid de 7cm= 5Kg/m2

Paviment continuo de formigó armat de 10cm = 150Kg/m2

Plaques solars= 100Kg/m2

Accions variables
C4- Zona destinada a actividades físicas = 500Kg/m2

COBERTA  SALA D’ACTES

Accions permanents
Prellosa Farlap de 25cm = 201Kg/m2

Capa de compressió de 5cm = 139Kg/m2

Formigó alleugerit de pendents 12cm màx= 120Kg/m2

Poliestirè extrudit rígid de 7cm= 5Kg/m2

Paviment continuo de formigó armat de 10cm = 150Kg/m2

Accions variables
C4- Zona d’aglomeració = 500Kg/m2

COBERTA AULES

Accions permanents
Prellosa Farlap de 25cm = 201Kg/m2

Capa de compressió de 5cm = 139Kg/m2

Formigó alleugerit de pendents 12cm màx= 120Kg/m2

Poliestirè extrudit rígid de 7cm= 5Kg/m2

Paviment continuo de formigó armat de 10cm = 150Kg/m2

Accions variables
C4- Zona d’aglomeració = 500Kg/m2

SOSTRE “GALPÃO”

Accions permanents
Prellosa Farlap de 25cm = 201Kg/m2

Capa de compressió de 5cm = 139Kg/m2

Formigó alleugerit 12cm= 145Kg/m2

Poliestirè extrudit rígid de 3cm= 2Kg/m2

Paviment continuo de formigó armat de 10cm = 150Kg/m2

Accions variables
C1- Zona con sillas y mesas = 300Kg/m2

COBERTA PABELLÓ

Accions permanents
Prellosa Farlap de 25cm = 201Kg/m2

Capa de compressió de 5cm = 139Kg/m2

Formigó alleugerit  de pendents de 12cm màx= 120Kg/m2

Poliestirè extrudit rígid de 7cm= 5Kg/m2

Paviment continuo de formigó armat de 10cm = 150Kg/m2

Accions variables
C4- Zona destinada a actividades físicas = 500Kg/m2

ACCIONS ELU (1,35 CP + 1,50 CV)
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AXIALS ELU

TALLANTS ELU

MOMENTS ELU

RESULTATS WINEVA

FORJAT DE PRELLOSA FARLAP
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