
COBERTA DE
TEULA

45 Kg/m2

BASE DE
SUPERMAÓ
45 Kg/m2

ENVANETS DE
SOSTREMORT

270 Kg/m2

SOBRECÀRREGA
DE NEU

40 Kg/m2

PRESSIÓ DEL
VENT

270 Kg/m2

SOBRECÀRREGA DE
MANTENIMENT

100 Kg/m2

TOTAL DE
CÀRREGUES
504 Kg/m2
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ESTRUCTURA INDUSTRIALITZADA

1) Estructua prefabricada existent del mon dels hivernacles i gardens agrícoles
2) Es realitza adaptació allargant els pilars 1,5m respecte les estructures estandars
3) Es fa una validació aproximada del funcionament de l'estructura amb aquesta modificació. Es valora:

- Estabilitat de l'estructura a través de fletxes màximes en barres horitzontals i desplaçament de nusos pel que fa a les barres verticals.

- Resistència de l'estructura a través de validar les tensions màximes de cada una de les barres del pòrtic.

4) Un cop validada l'estructura és realitzaran les adaptacións i millores necessàries perque compleixi.

ESTRATÈGIA DE CALCUL I VALIDACIÓ

ADAPTACIONS ESTRUCTURA INDUSTRIALITZADA

PÒRTIC TRANSVERSAL

1) Pilars de façana IPE220 per complir amb desplaçament màxim
de 15mm al nus superior

2) Triangulació d'encavallada amb tub circular de D25.3mm enlloc
de barra massissa de 14mm

3) Cordo superior i inferior d'encavallada de 50x30.3 a 50x40.3

4) Apuntalament al centre de pilar amb edifici existent per reduïr
pandeig i desplaçament dels nusos.

EDIFICI EXISTENT

1) Es calcula els pesos pròpis que aguanta el forjat existent de tots
els elements que s'enderrocaran
2) Es calculen les accions variables en que va estar calculada
l'estructura tenint en compte:

- Sobrecàrrega d'us
- Sobrecàrrega de vent a pressió
- Sobrecàrrega de neu

3) A partir del sumatori d'aquestes accions amb els seus
coeficients de majoració i simultaneitat pertinents, és treu la
sobrecàrrega d'us que podrà assumir aquest forjat a la seva nova
vida.

TALLANT

A = V
fvd

= 0,57
0,025

= 22,8 cm2 < 200 cm2

COMPLEIX!

M
f
myd

W > = 57,1
0,228

= 250,44 cm3 < 666,67 cm3

COMPLEIX!

MOMENT FLECTOR

fmyk = 0,24 T/cm2 fvk = 0,027 T/cm2 fck = 0,24 T/cm2 ftk = 0,16 T/cm2 ft90k = 0,004 T/cm2

TENSIONS ADMISIBLES FUSTA  LAMINADA GL24h

BIGUETA DE FUSTA DE PASSERA GL24h de 100x200mm

CÀRREGUES PERMANENTS

- Religa metàl·lica 10 kg/m2

Segons CTE DB_SE complirem:

SOBRECÀRREGA D'ÚS:

- Al ser un edifici de pública concurréncia complirem una sobrecàrrega d'us de 500kg/m2

A partir d'aqui, apliquem els coeficients de seguretat corresponents: als ELS de 1,1 per a les càrregues permanents i 1,35 per a les
sobrecàrregues i als  ELU de 1,35 per les càrregues permanents i 1,5 per les sobrecàrregues.

Hem de complir amb una fletxa màxima igual o superior a L/300 en els ELS ja que no tenim cap tipus de partició a sota de la
coberta.

L/300 = 4.000/300 = 13,3 mm

CÀRREGUES

4,00 m

220Kg/ml

11,1 mm < 13,3 mm  COMPLEIX!

FLETXA MÀXIMA EN  ELS:

11,1 mm

TRENCAMENT PER MOMENT FLECTOR EN ELU:

0,571 mT

0,57 T

-0.57 T

TRENCAMENT PER TALLANT EN ELU:

CÀRREGUES PERMANENTS

- Religa metàl·lica 10 kg/m2

Segons CTE DB_SE complirem:

SOBRECÀRREGA D'ÚS:

- Al ser un edifici de pública concurréncia complirem una sobrecàrrega d'us de 500kg/m2

A partir d'aqui, apliquem els coeficients de seguretat corresponents: als ELS de 1,1 per a les càrregues permanents i 1,35 per a les
sobrecàrregues i als  ELU de 1,35 per les càrregues permanents i 1,5 per les sobrecàrregues.

Hem de complir amb una fletxa màxima igual o superior a L/300 en els ELS ja que no tenim cap tipus de partició a sota de la
coberta.

L/300 = 4.000/300 = 13,3 mm

1,505 mT

0,65 T

-2,66 T

11 mm < 13,3 mm  COMPLEIX!
TRENCAMENT PER MOMENT FLECTOR EN ELU:

El moment flector màxim és de 150,5 cmT, per tant: M
fyd

W

150,5cmT

2,75 T/cm
W

1,05

150,5 cmT

2,62 T/cm
W 57,5 cm3 117 cm3 COMPLEIX!

TRENCAMENT PER TALLANT EN ELU:

El tallant màxim és de 2,66 T, per tant:

2,66 T

2,75 T/cm2
A

1,05
2,62 T/cm2

A 1,02 cm2 22,8 cm2 COMPLEIX!

V
fyd

A

2,66 T

FLETXA MÀXIMA EN  ELS:

CÀRREGUES

4,00 m

11 mm

BIGA METÀL·LICA IPN160 DE SUPORT DE PASSERA

0.595 T0.595 T0.595 T0.595 T

RESSIÓ FAÇANA 59 kg/m2

qe = qb · ce · cp = 0,5 · 1,7 · 0,7 = 59 kg/m2

UCCIÓ FAÇANA -34 kg/m2

qe = qb · ce · cp = 0,5 · 1,7 · -0,4 = -34 kg/m2

RESSIÓ COBERTA 17 kg/m2

qe = qb · ce · cp = 0,5 · 1,7 · 0,2 = 17 kg/m2

UCCIÓ COBERTA -25 kg/m2

qe = qb · ce · cp = 0,5 · 1,7 · -0,3 = -25 kg/m2

SOBRECÀRREGA DE NEU 40 kg/m2

- Segons la taula 3.8 del DB_SE, la càrrega a contabilitzar en un pla horitzontal a la zona de Barcelona és de 40 kg/m2.

IPÒTESIS I COMPROVACIONS

 partir d'aqui, apliquem els coeficients de seguretat corresponents: als ELS de 1,1 per a les càrregues permanents i 1,35 per a les
obrecàrregues i als  ELU de 1,35 per les càrregues permanents i 1,5 per les sobrecàrregues.Segons el capítol 4.2.2 Combinació de
cciones del DBSE, utilitzarem els coeficients de simultaneïtat de la Taula 4.2.

em de complir amb una fletxa màxima igual o superior a L/300 en els ELS ja que no tenim cap tipus de partició a sota de la
oberta.

em de garantir un desplaçament màxim del nus més desfavorable de h/500

ES PRÒPI COBERTA 17 kg/m2

- Corretja de perfil acer "C"
- Panell sandvitx de 8cm

s te en compte com a pes propi la solució adoptada per coberta nord ja que es la més desfavorable.

egons CTE DB_SE complirem les següents accions:

OBRECÀRREGA D'ÚS 100 kg/m2

- Es tracta d'una coberta de categoria G1 i coberta amb inclinació inferior a 20º,  segons la taula 3.1 del DB_SE.

OBRECÀRREGA DE VENT

egons el punt 3.3.2 del DB_SE la càrrega de vent és:

qe = qb · ce · cp         on, segons 3.3.2.1,            qb = 0,5

on, ce segons la taula 3.4 a una altura de 7,5m  en una zona forestal és,

ce = 1,7

pel que fa al coeficient eòlic cp de façana , entrant a la taula 3.5 amb una esbeltesa de 0,5 tenim ,

cpresió = 0,7
csucció = -0,4

segons l'annex D taula D.5, per una coberta d'una inclinació de 15º tenim els següents coeficients:

cpresió = 0,2
csucció = -0,3


