
Jàssera

Estat de càrregues i Càlculs
Per al disseny del pòrtic calculat s’ha començat per fer un estudi de les accions 
permanents, sobrecàrregues i càrregues lineals per tal de determinar l’estat de 
càrregues de l’estructura.

Amb aquests resultats s’ha muntat un pòrtic a wineva amb una primera aproximació 
de les seccions de cada element.

A partir dels esforços obtinguts s’han predimensionat per flexió simple les jàsseres.

Un cop obtinguts els resultats s’ha modificat el wineva i s’ha verificat que tant la 
deformació com les tensions tinguessin valors correctes.

Pilars

Predimensionat

Del diagrama dels axials podem treure les càrregues a compressió a les que esta 
sotmès cada pilar.

Arcs Prefabricats

Predimensionat

A l’hora de calcular els arcs, s’ha fet una aproximació de l’estat de càrregues i del 
pes propi que pot tenir cada element en franges d’un metre per dimensionar les 
sabates corregudes que actuaran com a suport de les estructures superiors.

Entre els Eixos A i D trobem que hi ha una franja d’edificació construïda al damunt.
En aquest cas el que es proposa és deixar una separació entre els dos arcs que 
s’encontren a l’eix D i utilitzar les parets dels mateixos com a encofrat, deixar passar 
unes barilles i fixar el mur estructural a aquesta estructura.

Esquema Axonometric 
dels Pòr tics

Predimensionat

Esquema axonomètric dels elements estructurals 
principals.

Es poden veure els pòrtics longitudinals 
principals del projecte i a la vegada estan grafiats 
els congrenys i bigues de coronament.

La part de la cava, que esta solucionada 
mitjançant arcs prefabricats de formigó que 
descansen sobre murs de formigó construïts in 
situ sobre sabates corregudes.

Els murs interiors tenen 3 obertures per permetre 
el pas dels elevadors mecànics per l’interior de la 
cava.

Afectacions

El pòrtic estudiat no presenta sempre una mateixa distància entre eixos.

Aquest fet fa que la superfície de forjats o cobertes que afecten a cada pilar variï 
sovint.

Les càrregues obtingudes s’han quantificat sempre en funció de l’àrea suportada 
per la jàssera.

Accions

Després de calcular l’estat de càrregues 
es pot veure que la part de l’estructura més 
carregada es la coberta enterrada de la zona 
de dipòsits, on al no tenir una secció constant 
de terreny a la part superior veiem que l’últim 
vano del pòrtic rep la major càrrega.

Les premses s’han comptat com a càrregues 
puntuals als punts on hi ha les potes. Aquesta 
càrrega ja contempla el pes propi de la 
màquina i la càrrega màxima admissible de la 
mateixa.

Tensions

La Resistència de càlcul del formigó (f
ck/coefm) 

no ha de sobrepassar els
400/1.5 =266,66 Kg/cm2

Es pot observar als gràfics que els valors estan 
força aproximats sobretot a la part central del 
pòrtic i al extrem esquerra, on les tensions 
són majors. No s’ha d’obviar que el lateral de 
l’edifici és un mur de contenció continu.

Axils

Dels axials en podem treure que el pilar que 
sustenta la major part del terreny és el mes 
sol·licitat de tots.

S’observa que la part de pòrtic que enllaça 
amb l’edifici general no presenta uns valors 
importants, ja que en aquest punt l’estructura 
pren una dimensió molt més domèstica.

Reaccions

La gràfica de reaccions permet veure els valors 
que s’han emprat a l’hora de predimensionar 
pilars i sabates.

Tal i com s’havia vist ja a la resta de diagrames, 
s’observa que el pilar de l’eix 9 serà el de 
major secció i major sabata.

Tallant

Altre cop observem que caldrà preveure grans 
reforços a les unions pilar jàssera del centre 
de la part industrial.

La coberta enterrada esta sotmesa a grans 
esforços.

Moment

La gràfica dels moments ens deixa entreveure  
perfectament on caldrà estudiar amb més 
deteniment els armats superiors i inferiors de 
les jàsseres. 

Tot i tenir sempre una llum contínua de 8,8m la 
càrrega de terra de fins a 125 cm al punt més 
desfavorable fan que les jàsseres prenguin 
una gran dimensió i precisin d’una quantia 
d’acer molt gran.

Deformada

La deformada ha estat un altre punt a tenir en 
compte a l’hora de revisar les seccions dels 
elements.

La deformació màxima admesa ha estat de 
1/500 de la llum. 8800/500=17.6mm

Si ve en algun punt aquesta deformació 
s’aproximava força s’ha majorat la secció 
per aproximar la deformada a una relació de 
1/1000.

COBERTA PLANA 2,50 KN/m² Coberta plana invertida no transitable

FORJAT UNIDIRECCIONAL 3,35 KN/m² Forjat unidireccional de bigueta pretensada i revoltó ceràmic

5,85 KN/m²

SORECÀRREGA D'ÚS 1,00 KN/m² CTE_Categoria F: Cobertes transitables accessibles només ús privat 

SOBRECÀRREGA DE NEU 0,40 KN/m² CTE_Edifici de coberta plana en altitud inferior a 1000m (+189,5m)

1,40 KN/m²

TOTAL 7,25 KN/m²

4. CÀRREGUES LINIALS (voladiu)
RÀFEC FAÇANA SUD 1,10 KN/ml Ràfec de 175 cm de formigó armat

0,40 KN/m² CTE_Edifici de coberta plana en altitud inferior a 1000m (+189,5m)

ESTRUCTURA

2. SOBRECÀRREGUES Normativa

3. CÀRREGUES TOTALS

Solució Constructiva

PLANTA COBERTA (+189,5m)
1. ACCIONS PERMANENTS Solució Constructiva

PLANTA BAIXA (+186,0m)

FORJAT UNIDIRECCIONAL 3,35 KN/m² Forjat unidireccional de bigueta pretensada i revoltó ceràmic

3,35 KN/m²

SORECÀRREGA D'ÚS 2,00 KN/m² Terrassa exterior d'ús públic 

SOBRECÀRREGA DE NEU 0,40 KN/m² CTE_Edifici de coberta plana en altitud inferior a 1000m (+189,5m)

2,40 KN/m²

3. CÀRREGUES TOTALS
TOTAL 5,75 KN/m²

4. CÀRREGUES LINIALS (façana) Solució Constructiva
FUSTERIES 1,5 KN/ml Fusteria d'alumini a tota alçada

1. ACCIONS PERMANENTS Solució Constructiva

2. SOBRECÀRREGUES Normativa

PLANTA PREMSES (+182,5m)
1. ACCIONS PERMANENTS Solució Constructiva
PAVIMENT 0,50 KN/m² Coberta plana invertida no transitable

FORJAT UNIDIRECCIONAL 3,35 KN/m² Forjat de prellosa prefabricada de formigó armat

PREMSES PNEUMÀTIQUES (2uts) 3,00 KN Premsa pneumàtica sèrie SF model SF24_Càrrega puntualCàrrega puntualCàrrega puntualCàrrega puntual

3,85 KN/m²

2. SOBRECÀRREGUES Normativa
SORECÀRREGA D'ÚS 2,00 KN/m² CTE_Categoria E_Zones de tràfic y aparcament

SOBRECÀRREGA DE RAÏM 1,40 KN Acció que serà afegida a les càrregues puntuals de les premses

2,00 KN/m²

3. CÀRREGUES TOTALS
TOTAL 5,85 KN/m²

COBERTA ENTERRADA (variable)
1. ACCIONS PERMANENTS Solució Constructiva
TERRENY 2,00 KN/m³ Terra de densitat 2000 kg/m³_Càrrega distribuida trapezoidal_Càrrega distribuida trapezoidal_Càrrega distribuida trapezoidal_Càrrega distribuida trapezoidal

FORJAT UNIDIRECCIONAL 4,00 KN/m² Forjat unidireccional de corretja pretensada i revoltó ceràmic

4,00 KN/m²

2. SOBRECÀRREGUES Normativa
SORECÀRREGA D'ÚS 1,00 KN/m² Terrassa jardinada d'accés restringit 

SOBRECÀRREGA DE NEU 0,40 KN/m² CTE_Edifici de coberta plana en altitud inferior a 1000m (+189,5m)

1,40 KN/m²

3. CÀRREGUES TOTALS
TOTAL 5,40 KN/m²

PLANTA PREMSES (+182,5m)
1. ACCIONS PERMANENTS Solució Constructiva
PAVIMENT 0,50 KN/m² Coberta plana invertida no transitable

FORJAT UNIDIRECCIONAL 3,35 KN/m² Forjat de prellosa prefabricada de formigó armat

PREMSES PNEUMÀTIQUES (2uts) 3,00 KN Premsa pneumàtica sèrie SF model SF24_Càrrega puntualCàrrega puntualCàrrega puntualCàrrega puntual

3,85 KN/m²

2. SOBRECÀRREGUES Normativa
SORECÀRREGA D'ÚS 2,00 KN/m² CTE_Categoria E_Zones de tràfic y aparcament

SOBRECÀRREGA DE RAÏM 1,40 KN Acció que serà afegida a les càrregues puntuals de les premses

2,00 KN/m²

3. CÀRREGUES TOTALS
TOTAL 5,85 KN/m²

COBERTA ENTERRADA (variable)
1. ACCIONS PERMANENTS Solució Constructiva
TERRENY 2,00 KN/m³ Terra de densitat 2000 kg/m³_Càrrega distribuida trapezoidal_Càrrega distribuida trapezoidal_Càrrega distribuida trapezoidal_Càrrega distribuida trapezoidal

FORJAT UNIDIRECCIONAL 4,00 KN/m² Forjat unidireccional de corretja pretensada i revoltó ceràmic

4,00 KN/m²

2. SOBRECÀRREGUES Normativa
SORECÀRREGA D'ÚS 1,00 KN/m² Terrassa jardinada d'accés restringit 

SOBRECÀRREGA DE NEU 0,40 KN/m² CTE_Edifici de coberta plana en altitud inferior a 1000m (+189,5m)

1,40 KN/m²

3. CÀRREGUES TOTALS
TOTAL 5,40 KN/m²

Accions

Tensions

Axils

Reaccions

Tallant

Moment

Deformada

α 3,30 KN/m²
Axil 296,00 T

Fck 400,00 KN/m² 2442 cm² 40x61,6 cm

α 3,30 KN/m²
Axil 107,00 T

Fck 400,00 KN/m² 882,8 cm² 40x22,1 cm

α 3,30 KN/m²
Axil 67,00 T

Fck 400,00 KN/m² 552,8 cm² 40x13,8 cm

Àrea necesària Secció definitiva
40x35 cm

Secció definitiva
40x65 cm

Àrea pilar = α x Axil / Fck

Àrea necesària Secció definitiva
40x40 cm

PILAR CENTRAL 7
Àrea pilar = α x Axil / Fck

PILARS

PILAR CENTRAL 9
Àrea pilar = α x Axil / Fck

Àrea necesària

PILAR CENTRAL 8

Sabates

Predimensionat

Per al predimensionat de les sabates s’ha pres la hipòtesis d’un determinat estudi 
geotècnic que determina que a la profunditat on es fonamentarà hi trobem un terreny 
amb les següents característiques mecàniques.

Tipus de sol cohesiu
Nspt 45-R
Q adm. Sabata correguda:  1.9Kg/cm2

Q adm. Sabata aïllada:  2.5Kg/cm2

Axil 296,00 T

Q adm 2,50 Kg/cm² 118400 cm 344x344 cm

Axil 107,00 T

Q adm 2,50 Kg/cm² 42800 206x206 cm

Axil 67,00 T

Q adm 2,50 Kg/cm² 26800 164x164 cm

Axil 130,00 T Longitud
Q adm 1,90 Kg/cm² 545 cm 125,5

Axil 41,00 T

Q adm 2,50 Kg/cm² 16400 cm 128x128 cm

AÏLLADA 6
Àrea sabata=  B²= Axil / Qadm

Base definitiva
130 cm

Àrea necesària

CORREGUDA 10
Àrea sabata=  B= Axil / Qadm x L

130 cm
Base definitivaBase necesària

AÏLLADA 7
Àrea sabata=  B²= Axil / Qadm

165x165 cm
Àrea necesària Àrea definitiva

Àrea sabata=  B²= Axil / Qadm

210x210 cm
Àrea necesària Àrea definitiva

Àrea sabata=  B²= Axil / Qadm
Àrea necesària Àrea definitiva

350x350 cm

AÏLLADA 8

SABATES

AÏLLADA 9

Axil 45,00 T Longitud
Q adm 1,90 Kg/cm² 100 cm

Axil 81,25 T Longitud
Q adm 1,90 Kg/cm² 100 cm

Axil 72,50 T Longitud
Q adm 1,90 Kg/cm² 100 cm

Axil 36,25 T Longitud
Q adm 1,90 Kg/cm² 100 cm

381,6 cm

190,80 cm 195 cm

390 cm

PÒRTIC K
Àrea sabata=  B= Axil / Qadm x L

Base necesària Base definitiva

440 cm

PÒRTIC H
Àrea sabata=  B²= Axil / Qadm

Base definitivaBase necesària

427,6 cm

240 cm

PÒRTIC D-E
Àrea sabata=  B= Axil / Qadm x L

Base definitiva

SABATES CORREGUDES CAVA

PÒRTIC A
Àrea sabata=  B= Axil / Qadm x L

Base definitivaBase necesària

Base necesària

236,8 cm

Cel ler   de  Cava 
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