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[Exclusivamente para uso académico] 

Esquema

estudi eix pd6-pg6                                                  

Tallants   
    

màx:3,71T/-4,9T

Moments     màx:0mT/11,54mT/-0,96mT

Deformacions     màx:6,6mm+3,6mm-8mm(L/4320)

Estudi pilar PD11
- Resultants pitjor hipòtesi:
 - Ny: 339,13T
 - Nx: 0,33T
 - Mz: -0,82mT
- Qad: 
 - 2,5Kg/cm2

- Càlcul sabata aïllada:
 - àrea= Nk/Qad=339,13/25=13,57m2

 - base quadrada de 3,68m
 - relació vol/cantell=1,2
 - cantell de 1,33m
 - secció de 3,70x1,70m 
 (igualat amb sabata major)
- Càlcul viga centradora:
 - base=L/20=10/20=0,50m
 - alçada=L/14=10/14=0,70m
 - secció de 0,50x1,70m
 (igualat amb cantell sabata)

estudi pilAr pd7                                        

Jàssera prefabricada de formigó
- seccó 60x30+50X25cm
- formigó HA-35
- acer B-500-S

Placa alveolar C25(09)
- seccó 120x25cm  1460cm2

- formigó HA-40  4,0KN/cm2

- pes placa   3,41KN/m2

- resistència a foc  RI 120
- aïllament acústic  52,4dB

element gruix (cm) densitat (Kg/m³) pes (Kg/m²) Total (T/m²)
COBERTA VIDRE 0,18
Elements 0,04

vidre amb cambra d'aire 6/10/4 2,0 2400,00 24,00
marc alumini RPT 5,0 2700,00 9,18
subestructura alumini 6,0 2700,00 2,51

11,00 2600,00 35,69
Accions variables 0,14

sobrecàrrega d'ús (G1)-no transitable 100,00
sobrecàrrega de neu 40,00

element gruix (cm) densitat (Kg/m³) pes (Kg/m²) Total (T/m²)
COBERTA P5 0,85
Elements 0,71

capa de graves 5,5 1700,00 93,50
làmina separadora - geotéxtil 0,1 - 0,25
aïllament tèrmic - poliestirè extrudit 10,0 33,00 3,30
làmina separadora - geotéxtil 0,1 - 0,25
làmina impermeabilitzant 0,1 - 1,00
formigó alleugerit per a pendents 5,5 1000,00 55,00
capa de compressió 5,0 2400,00 120,00
placa alveolar C35 35,0 1251,00 437,85

61,30 1276,80 711,15
Accions variables 0,14

sobrecàrrega d'ús (G1)-no transitable 100,00
sobrecàrrega de neu 40,00

estructurA                                                     
forjAt plAntA cobertA (+17,75m)                                                       
La coberta de la planta superior, està plantejada com 
a un espai no transitable. No obstant això, es manté el 
mateix sistema per un possible canvi d’ús en un futur, ja 
que la planta quarta compta amb una coberta recolzada 
sobre el mateix tipus de placa alveolar. 

En alguns casos, la utilització de les plaques no és adient a 
causa de la inclinació de la façana o de forats en el forjat. 
Llavors, el forjat queda substituït per un formigonat in-
situ. Per les instal·lacions, però, es distribueixen forats 
a les plaques que no excedeixen les limitacions del 
fabricant i que es localitzen per tenir un mínim impacte 
dintre la modulació.

Modulació del lluernari principal

Axonometria del lluernari principal


