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TIPOLOGIA ESTRUCTURAL

1.FORJAT

Forjat de plaques alveolars RR-15+5/120  companyia RUBI-
ERA PREDISA, SL, amb un pes propi de 2.29kN/m2.

El forjat de lloses alveolars pretesades és un forjat unidirec-
cional autoportant (no requereix la col·locació de sotaponts a 
la fase de muntatge), podent en molts casos comportar-se com 
un element autorresistent quan no sigui necesaria la col·locació 
de la llosa superior per resistir les càrregues de servei.

Avantatges:
_Permetre grans llums de forjat i sobrecàrregues amb cants de 
lloses petits.
_Rapidesa en el muntatge.
_Eliminació de l’apuntalament del forjat.
_L’operació de formigonat en obra queda reduïda al mínim in-
dispensable, la qual cosa suposa una notable reducció dels 
costos tant en mà d’obra com en formigó.
_El perfecte acabat de la cara inferior de la llosa garanteix un 
acabat de qualitat per als sostres, admetent ser pintada sense 
preparació prèvia.
_Una vegada col·locada la llosa alveolar pot ser utilitzada im-
mediatament com a lloc de pas i treball.

2.PILARS

Pilars prefabricats amb unions formigonades in situ RUBI-
ERA PREDISA, SL. En planta baixa de dimensions 35x35 i 
els nivells superiors de 25x25.

El pilar R és una peça prefabricada de formigó armat amb una 
àmplia gamma de seccions.
En la part superior del pilar es disposen unes armadures de 
solape per a la unió amb el pilar superior o, si és el cas, amb 
la biga de l’últim forjat. A la seva base està proveït d’un caixetí 
que serveix per enllaçar amb el pilar inferior o la fonamentació, 
mitjançant el formigonat directe en obra. 
Aquests senzills sistemes d’unió ho fan compatible amb els 
pilars realitzats en obra o amb murs de formigó.

Avantatges:
_Control intens de matèries primeres i execució.
_Eliminació d’inconvenients derivats de la ferralla, 
_Encofrats i formigonat en obra.
_Menors períodes d’edificació i reducció de mà d’obra.

_Acabat perfecte en tres de les seves cares.
_Aprofitament màxim en mitgeres.
_Major seguretat durant la seva execució.
_Absència de retards per condicions meteorològiques.
_Muntatge senzill.
_Major neteja d’obra per absència de xapes.

3.JÀSSERES

Prejasseres T-40/15 apuntalada en obra amb posterior for-
migonat de resultant 40x35 .

Les bigues T-40 i són sistemes de bigues que consten de una 
semiviga prefabricada de formigó armat que es completa en 
obra amb la col·locació de l’armadura de moments negatius 
i l’abocament de formigó a la zona superior de la biga.Tant 
la T-40 com la T-50 estan especialment dissenyades per a 
la seva ocupació amb forjats unidireccionals constituïts per 
plaques alveolars pretesades o eventualment forjats tradicion-
als de bigueta i bovedilla.
La part prefabricada de la biga té una secció lleugerament 
trapezoïdal amb una cara inferior de 40 cm, sent la dimensió 
de la cara superior variable en funció del canto de la semibiga
El formigó amb el qual es fabriquen aquests elements té una 
resistència característica mínima de 25 N/mm2. L’acer utilitzat 
és del tipus B-500.

Avantatges:
_Menors períodes d’edificació i reducció de mà d’obra.
_Disminució del nombre de puntals.
_Estalvi d’encofrat.
_Acabat perfecte, llest per pintar.
_Major neteja d’obra.

4.CIMENTACIÓ

Els pilars es cimentaran amb sabates aïllades amb bigues cen-
tradores. Els murs estabilitzadors amb cimentació continua.

El perímetre de la planta soterrani està format per murs pan-
talla de formigó construïts in situ.

ESTAT DE CÀRREGUES

PLANTA BAIXA      
CP PP Forjat 15+5   2,8kN/m²
 Envans    1kN/m²
 Pavimento    1kN/m²
 Cel ras     0,15kN/m²
 Façana    5kN/ml
 Total     4,95kN/m²
   
SC Residencial A1   2kN/m²
 Taules i cadires   3kN/m²
 Accés c3    5kN/m²
        
Total      9,95kN/m²

ESTAT DE CÀRREGUES: ACCIONS VARIABLES VENT
Les accions variables segueixen la metodologia aplicada en el CTE. S’ubica en el mapa geogràfic l’edifici, situat a la ciutat 
vella de Barcelona.

[qb]Coeficient de pressió dinàmica
En barcelona   qb= 0,52  kN/m²
        
[Ce] coeficient d’exposició
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[ Cp i Cs] Coeficient de pressió Coeficient de Succió  Coberta Plana
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[ Cp i Cs] Coeficient de pressió Coeficient de Succió  Coberta Plana

qv pressió= 0.52*1.9*0.7= 0.67kNm²
qv succió= 0.52*1.9*-0.35= -0.33kNm²
qv succió coberta= 0.52*1.9*-0.8= -0.76kNm²

Junta de dilatació

PLANTA TIPUS      
CP PP Forjat 15+5   2,8kN/m²
 Envans    1kN/m²
 Pavimento    1kN/m²
 Cel ras     0,15kN/m²
 Façana    5kN/ml
 Total     4,95kN/m²
   
SC Residencial A1   2kN/m²
 Taules i cadires C1   3kN/m²
        
Total      6,95kN/m²
 

PLANTA COBERTA      
CP PP Forjat 15+5   2,8kN/m²
 Instal·lacions     1kN/m²
 Pavimento    1,5kN/m²
 Cel ras     0,15kN/m²
 Total     5,45kN/m²
   
SC Conservació G1   1kN/m²
 Taules i cadires C1   3kN/m²
        
Total      6,45kN/m²
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DETALL UNIÓ BIGA T-40 AMB PLAQUES ALVEOLARS DETALL ENCONTRE ENTRE 
PILARS I BIGA

PREDIMENSIONAT DE PILARS

[Nd] Axil de càlcul per carregues gravitatòries
 Nd=Q·l·1,5

[P4]  Nd=Q·l·1,5=20,3m²·6,45kN/m²=131kN
[P1]  Nd=Q·l·1,5=(20,3·6,45)·3=554kN
[PB]  Nd=Q·l·1,5=(20,3·6,45)·3+(20,3·6,95)·1=695kN

[Mpeu de pilar]Moment  de càlcul en funció del vent
Mplanta=∑FPressio+Succió·H

[P4] Mplanta= (3,2+1,6)kN·2,7m=13kNm
[P1]Mplanta=(3,2+1,6)·2,7+(6,33+3,11)·3=76,5kNm
[P1]Mplanta=(3,2+1,6)·2,7+(6,33+3,11)·3+(8+3,2)·5,4
     =136,9kNm

Mpeu de pilar=2/3 Mpilar                Mpeu de pilar=Mplanta/n°pilars en planta

[P4]Mpeu de pilar= 2⁄3 · 13⁄7   =1,2kNm
[P1]Mpeu de pilar= 2⁄3 · (76,5)⁄10  =7,3kNm
[PB]Mpeu de pilar= 2⁄3 · (136,9)⁄10 =12,47kNm

[h]Càlcul de h en funció del axil
h=Nd/(fcd(1+w)·b)

[P4]h=(131x106 Nmm)⁄((25N/mm)⁄(1,5) 
 (1+0)·250)=261mm= 2,6cm

[P1]h=(554x106)⁄(25⁄(1,5) (1+0)·250)=13cm
[PB]h=(695x106)⁄(25⁄(1,5) (1+0)3250)=16cm

[w]Comprovació de la quantia d’acer màxima en funció del 
moment provocat pel vent
w=(2,5·Md peu  pilar)/(b·h2·fcd)       w≈0,25

[P4]w=(2,5·1,2·106·1,5)⁄(250·2502·25⁄1,5)=0,017≤0,25
[P1]w=(2,5·7,2·106·1,5)⁄(250·2502·25⁄1,5)=0,10≤0,25
[PB]w=(2,5·13·106·1,5)⁄(250·2502·25⁄1,5)=0,18≤0,25

PREDIMENSIONAT DE JÀSSERA 40x35

Predimensioant de la jàssera més desfavorable, de 6m, amb 
la bigueta resultant de 40x35.

[q] Axil de càlcul per carregues gravitatòries
q=Q·l·1,5
=6,9531,5·3,5=26,75kN/m

[M]Dades: Moment  de càlcul 
Md=0,2·b·d2·fcd

d=√((135·106)⁄(0,2)·400·25/1,5)=259mm
26cm<30cm 

Patis ventil·lació, pas
instal·lacions

16. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
ANÀLISI ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURES INSTAL·LACIONS


