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Dades generals Llum 8,15 m
Superficie total 77,44 m2
nº intereixos 8
Intereix bigues 1,02 m

Secció biga cantell 0,5 m - 0,05% + 0,033
amplada 0,045 m
Inercia 46875 cm4

massa/biga 77 kg

Pes propi aillament fibra fusta 30 kg/m3 0,15 m 4,50 kg/m²
taulers contraxapat 400 kg/m3 0,03 m 12,00 kg/m²
plaques solars - - -

estructura 400 kg/m3 2,57 m3 15,46 kg/m²
total 31,96 kg/m²

Càrregues i sobrecàr. pes propi 31,96 kg/m²
neu 50,00 kg/m²
mantenim. 40,00 kg/m²
ús 0 kg/m²
total 122,0 kg/m²

Donada la bidireccionalitat de l'estructura de la coberta, caldria introduir-la en un programa de càlcul
tridimensional. A efectes d'aquesta mancança, s'ha considerat la simplificació que cada biga rep la totalitat
de la càrrega, obviant els beneficis que suposa fer treballar les dues direccions com una sola estructura.

Càlcul biga central fletxa

(la més desfav.) càrrega ELS 62,1 kg/ml
moment els 516 kg·m
fletxa inst 0,007 m ≤ L/250 0,033 m
fletxa inst+dif 0,016 m

flexió

carrega ELU 70,3 kg/ml
moment elu 584 kg·m
tensió max flexió 31,1 kg/cm² ≤ 180 kg/cm² tensió max adm.

tallant

Vd 286,6 kg
tensió max tallant 2,9 kg/cm² ≤ 20,25 kg/cm² tensió max adm.

Aproximació per predim. del cantell 0,137 m

Punt de recolzament de la coberta al mur

al recolzament més desfavorable 630,6 kg
recolzament de 18 cm x 100 cm
superfície 1800 cm²
tensió 0,35 kg/cm²

0,034 N/mm² ≤ 0,3 N/mm²

CÁLCUL ESTRUCTURAL

Fusta

Modul de deformació 116000 kg/cm
Resistencia flexió 240 kg/cm
Resistencia tallant 27 kg/cm
Compressió 240 kg/cm
Tracció 165 kg/cm
Kmod 0,9

Valors mínims de càlcul

Maqueta 1:20. Detall del reforç de coberta que sobre l’obertura

Planta 1:50 de l’estructura de coberta bidireccional

Planta 1:50 dels pendents i baixants de coberta

Fases de construcció de la coberta. 
No es necessita cap puntal vertical.

Seguretat en cas d'incendi

CTE Apartat SI 6.3.2
R 30 0,7 mm/min 21 mm
amplada de viga necessària sense neu ni manteniment
considerant operativa nomès la meitat del cantell 1,9 mm
amplada total necessària 43,9 mm

ENSAMBLATGE

COBERTA


