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1. OBJECTE
A partir dels treballs de la redacció del “Projecte Constructiu de l’allargament de vies i andanes de l’estació

o

Plànols representatius de les solucions calculades

o

Amidament aproximat de les solucions projectades

o

Consideracions o recomanacions constructives

de Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)", FGC ha considerat necessari

fer certes cales addicionals per verificar si el capcer o mur principal de suport de la volta de l'estació, té
o no té sabates de fonamentació que poguessin interferir amb el perllongament de la via 1.
Les cales realitzades han fet evident l'existència de sabates superficials sota el mur, motiu per el qual
es sol·licita la redacció del Informe aquí desenvolupat, per LOGOS ARCHITECT, Gestión Integral de
Proyectos SL, per tal de donar solució estructural a la interferència que es presenta.

Aquestes actuacions, es corresponen o son coincidents amb les següents obres elementals, capítols i
fases d' actuacions en andanes previstes en el projecte:
OE8 Capítol 8. Allargament andanes 1 i 2. Murs d’andana, Fase 5

Les tasques a realitzar, i que es desenvolupen en els apartats següents, inclouen:
• Recopilació i estudi de la informació existent, facilitada per FGC:
o

Resultats de les cales efectuades a l'estació

o

“Projecte Constructiu de l’allargament de vies i andanes de l’estació de Plaça Catalunya dels

Seguidament, es definirà la memòria estructural per les actuacions descrites.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)",
o

Visita a l'estació per visualitzar les cales i coordinar opcions amb els responsables de FGC o
tanmateix de complementar les cales amb perforacions, definició d'armats existents o altres.

• Elaboració del informe pròpiament dit, que inclou:
o

Memòria descriptiva de la zona de les obres, del perllongament de vies i de la interferència que es
produeix

o

Presentació dels resultats de les cales i definició del sistema estructural existent

o

Proposta geomètrica i validació estructural de la solució proposada, que abastarà dues zones
diferenciades:
▪

Secció tipus general de perllongament de via, on es preveuen, actuacions de
fonamentació/estructura de tipus superficial.

▪

Zona del topall final de via, on es preveuen, actuacions mitjançant micropilons verticals i/o
inclinats, i parcialment enfundats per no perjudicar els fonaments existents.

o

Càlculs justificatius de les solucions proposades anteriorment
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2. DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA EXISTENT
A la imatge següent es pot apreciar la secció general de l'estació de Plaça Catalunya, a la zona de
perllongament de les vies 1 i 2. La Via 1 és la que apareix requadrada en vermell. Com es pot veure la
secció de la Via 1 és materialment tangent al mur principal de suport de la volta de l'estació.
Com es pot veure a la secció, els arrencaments dels murs estan seccionats ja que no es coneixia la
seva fonamentació, si és que en tenia, ja que també era possible que els murs arranquessin del terreny
amb la mateixa secció del alçat, segons tècniques constructives antigues, ja que l'obra és de l'any
1929.
Per evitar imprevistos en obra i per definir adequadament les solucions estructurals a preveure, es van
encarregar dues cales al peu del mur existent amb el fi de determinar la tipologia dels fonaments.

Per tant les dues cales s'han efectuat a la zona de la prevista perllongació de via 1, en la zona que
pot interferir amb el capcer de la volta, diferenciant dues zones, la base d'un dels arcs i la zona
intermitja de volta (sense arc), per tal de verificar si hi havien variacions en els fonaments a causa
dels arcs. Les cales, com més endavant es podrà veure, demostren que hi ha un fonament corregut
de secció constant, sense diferencies en les zones de volta simple o d'arc de reforç.
Nogensmenys aquest fonament interfereix en la secció prevista per el perllongament de la via 1, per
el que cal resoldre aquesta situació amb les propostes del present informe.
A la imatge següent es veu una planta on apareix la via 1 perllongada, en posició tangent al mur o
L'estructura de l'estació consisteix en una volta generalitzada de formigó armat que està reforçada per

capcer de la volta.

uns arcs embeguts en ella a interdistància constant. (veure imatge adjunta).
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A la imatge següent és presenta la secció tipis dels murs que estan previstos en projecte per el
perllongament de la vis 1 i 2 (la via 1 a la dreta) i que son les que interfereixen amb les sabates
existents, així com pel fet de la invasió que suposen les sabates en el gàlib de via.

Como es pot veure a la imatge superior i al zoom de més a baix, el punt de operada del tren estarà
sempre a la línia vermella, essent el recorregut de 21,60 m addicional fins al nas del topall, el recorregut
en cas d'emergències que assegura suficientment la absènciad’accidents. Totes les obres de Plaça
Catalunya son conseqüència d'aquesta important millora de seguretat.

Per tant tota la zona de frenada d'emergència, i només aquesta zona, es la que es veurà influenciada
per la interferència amb els fonaments del mur de l'estació.
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Les imatges més significatives de les cales realitzades són:

3. RESULTATS DE LES CALES EFECTUADES
A les imatges que s'adjunten més endavant, és pot veure la tipologia i dimensions de la sabata
correguda que s'ha detectat amb les dues cales realitzades.
Com és pot veure correspon a una tipologia de sabata superficial de cantell variable, molt en ús en
temps antics, quant la mà d'obra era barata i els materials cars, i es preferia estalviar material abans
que facilitar els procediments constructius. La tipologia de sabata detectada permetia disminuir el
cantell de la sabata a la zona dels extrems de la mateixa.
Tot i això és una tipologia perfectament vàlida i present a la normativa EHE vigent, com apareix a la
imatge següent.

Conjunt de les dues cales excavades. La primera al peu d'un dels arcs de reforç de la volta i la
segona i més allunyada, al centre de vano de la volta (entre dos arcs).

Normalment només presenta armat inferior, però un cop obertes les cales s'han fet unes escotadures
superficials a la part alta de la sabata per verificar que no hi hagi també armats superiors, la qual cosa
s'ha confirmat. Addicionalment s'han demanat un parell de trepanacions per verificar el cantell de les
sabates i detectar, si és possible, l'armat inferior.
L'alçada total des del paviment actual de l'estació (cota andanes) fins a la base de la sabata existent és
de 1,95 @2m. La part de fust del mur fins arribar a l'inici de la sabata (part inclinada) es de 1,30m, que
quasi coincideix amb l'alçada lliure o gàlib que s'ha previst deixar en el projecte per la nova via 1.
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1ª Cala. S'observa la sabata, que vola uns 90 cm des del parament del mur. La primera part es

1ª Cala. Aquesta vista permet veure millor l'aresta del final de la sabata, paral·lela al mur.

inclinada i al final encara té una part de sabata de cantell constant.
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La mesura de l'amplada de la sabata es de 90 cm (mesurat inclinadament seguint el pendent del
parament superior de la sabata)

Estant la persona de la foto sobre la sabata de la 1ª Cala, es pot veure com desprès d'una estreta
rasa, existeix un altre massís de formigó lineal, paral·lel a la pròpia sabata. Aquest massís no s'ha
detectat a l'altre cala, tot i la seva proximitat, però donat el petit biaix que sembla tenir podria ser
que estigués enterrat. En tot cas no forma part de cap fonament i podrà i haurà de ser enderrocat.

La alçada des de paviment a la cara superior (plana) de sabata es de 1,60m. Des de l'arrencament
del mur és de 1,30m. Per tant el cantell inclinat de la sabata és de només 30 cm.
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Els croquis amb les acotacions preses directament durant la inspecció de les cales aporten les
dades obtingudes:

La sabata de la 2ª Cala, encara manté un tauló de fusta, probablement utilitzat a manera de
encofrat de la part inclinada de la sabata, formigonada en segona fase respecte a la part plana
formigonada en primera fase.
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La llargada del testimoni es de 45 cm, que dona idea del cantell de la part plana de la sabata. A l'altre
imatge es veuen les dues barres seccionades, amb uns diferencia de cota de 11cm (veure nota)*.

A la foto es veuen els dos trepans efectuats a la sabata de la Cala 1. De diàmetre 110 mm de
broca. Els testimonis es veuen a la següent imatge.

* NOTA: La distància entre les dues barres, totes dues llises de D25, és de 11cm i no té fàcil explicació,
ja que el pla inferior d'armats no hauria de tenir dues capes tan separades. Tanmateix, a l'altre trepan
no es va detectar armadura, al caure possiblement entre els buits de la malla d'armat. La única
explicació raonable seria que la barra més extrema (més a baix a la sabata) fos només un encamillat,
que com es pot veure estaria quasi tocant el terreny, on recolzar uns separadors de 10 cm d'alçada on
recolzar la malla real d'armat inferior i així donar el recobriment necessari a l'armat de la sabata. En tot
cas, la presència d'armat beneficia a la sabata en el seu comportament estructural.
La mesura de la barra tallada dona un diàmetre de 25mm. La barra es llisa, sense corruga.
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4. CONDICIONANTS GEOTÈCNICS
Les característiques geotècniques es dedueixen del projecte antic de la cua de maniobres. Les dades
principals són:

El nivell andana està recolzat en el Quaternari Antic (Qa), que en general té bones condicions resistents. La
tensió admissible és de σa = 1,1 Kp/cm2 = 120 KN/m2, per valors assumibles de deformacions.
El sondeig més adient és el SRI-09. La capa Qa té uns valors de N(SPT) de 32 i 20. La capa Qag inferior té
valors de N(SPT) = 72 . El perfil estratigràfic és el següent:
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5. PROPOSTA ESTRUCTURAL
La Proposta geomètrica i validació estructural de la solució proposada, abastarà dues zones diferenciades:
o

Secció tipus general de perllongament de via, on es preveuen, actuacions de fonamentació /
estructura de tipus superficial.

o

Zona del topall final de via, on es preveuen, actuacions mitjançant micropilons verticals i/o inclinats, i
parcialment enfundats per no perjudicar els fonaments existents.

5.1

SECCIÓ TIPUS GENERAL DE PERLLONGAMENT DE VIA

Donat que el gàlib vertical o alçada lliure que la secció tipis de via 1 necessita quasi coincideix amb l'alçada

Aquesta consideració accidental també es refereix als coeficients a aplicar als materials:

del fust del capcer de la volta abans d'arribar a la sabata, es proposa una solució que mantingui la sabata
intacta i disposi la llosa superficial de suport de la via directament sobre la sabata existent.
Evidentment, la part final de la llosa haurà de tenir un cantell variable ajustant-se a la geometria de la sabata
existent. Per sota de la llosa de via, es disposaran les altres capes que el projecte defineix, allà on hi
càpiguen, fora de la zona de interferència amb les sabates existents, mentre que a la zona de les sabates,
es retallarà la secció tipus, per adaptar-la a la geometria de les sabates.
En tot aquest disseny s'ha de tenir en compte que els trens, en condicions normals de funcionament, mai
ocuparan la zona de perllongament de la via, a la part coincident amb el mur de la volta. Els trens sempre es
quedaran abans d'arribar a la zona del mur.

En cas de que sigui necessari, a tenor del ajust geomètric o al que disposi la Direcció de les Obres, es
podrà guanyar cantell per la llosa sota via, augmentant el seu espessor cap amunt, deixant la via
pròpiament dita en un calaix de menys cantell, però envoltada en general d'una llosa més potent.

Ha de quedar clar que el perllongament de la via no persegueix més que donar un marge de seguretat a la
frenada accidental del tren, sense que arribi a xocar amb el topall, mes que en situacions tremendament

Només a manera d'esquema explicatiu es presenta la imatge següent:

excepcionals. Per tant la via que es perllonga no correspon a via de circulació habitual i les càrregues que
tinguin lloc es poden considerar com a situacions literalment accidentals. Concretament la probabilitat de xoc
del tren amb el topall es de 4·10(-9). (es a dir 0,000000004).
Aquesta consideració de accions accidentals té repercussió en la tipificació de la normativa EHE, que
estableix com a coeficients de majoració per aquestes càrregues valors unitaris (càrregues característiques):
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5.1

ZONA DEL TOPALL FINAL DE VIA

La següent figura il·lustra la solució proposada per al nou topall:

El conjunt de via perllongada inclou un topall final de via, que està unit per una llosa inferior i una estructura
metàl·lica embeguda, amb un llarg element estructural, d'uns 9m, enterrat i que actua com un sol element
per frenar el tren en cas realment excepcional.
El nou disseny de l'estació, el perllongament i els nous trens comprats per FGC disposen de nous sistemes
de seguretat per fer quasi bé impossible un xoc amb els topalls. Malgrat això, per un cas excepcional i
accidental, s'ha de dimensionar el topall per poder resistir les càrregues principalment horitzontals que
actuarien en ell en cas d'accident.
Com que la dimensió del topall creix en profunditat respecte a la secció estàndard de la perllongació de via,
interfereix més encara amb els fonaments del capcer de la volta. Per evitar de nou aquesta interferència
s'actuarà mantenint per el topall aquell volum que no interfereixi amb els fonaments actuals, i el dèficit de
càrrega horitzontal que no es pugui absorbir, es resistirà amb un conjunt de micropilons tant verticals com
inclinats que traslladin al terreny profund les càrregues accidentals del xoc d'un tren. Com que aquests
micropilons travessaran els fonaments existents en alguna part, es faran un parell d'escotadures puntuals a

A les imatges següents es mostren les dimensions i característiques del topall previst inicialment i del
seu conjunt estructural, que es veurà notablement simplificat, gracies a la implementació dels
micropilons.

la sabata per encabir els armats de l'encep dels micropilons. Amb això s'aconseguirà que no trametin
càrrega directa a les sabates, i que tots els esforços generats es trametin únicament al terreny. Les dues
escotadures puntuals a la sabata seran petites o no causaran problemes a la fonamentació (veure plànols)
Com a comentari addicional cal esmentar que a l'inici del conjunt estructural del topall, hi ha un rastell,
encastat en el terreny, al qual segueix la llarga solera amb perfils embeguts. Tota aquesta estructura
persegueix que els esforços aplicats degut un xoc de tren, es trametin en primera instància a tota l'estructura
metàl·lica, la qual per el fet d'estar embeguda en formigó li ho tramet en tota la seva longitud, i és el formigó
el que ho acaba transferint al terreny de forma superficial.
En el nostre cas és modificarà aquest funcionament, ja que les càrregues no es pretenen traslladar al terreny
superficialment sinó en profunditat, mitjançant els micropilons. Per tant, no cal la solera ni el rastell inicial, ni
l'estructura metàl·lica interna. Només resulta necessària la part del bloc d'impacte inicial del topall.
Això evita la interferència generalitzada que el topall en el seu conjunt produïa en els fonaments del mur de
la volta, i possibilita l'execució del topall minimitzant les incidències estructurals.
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Pel que fa a la secció tipus dels paviments sota la via, el projecte defineix les següents capes i els seus
espessors, en secció i en planta:

És a dir que presenta un espessor total sota la via de E=25+40+10= 75 cm. El carril i la seva subjecció
te una alçada de 23.2 cm fins la capa de formigó de calat. Des de cota carril a base es té
75+23.2=98.2cm.
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6. ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST
S’inclou un annex amb l’estimació del pressupost del nou topall aplicant als amidaments els preus de
projecte.
El topall previst inicialment té una longitud de 9.10 m. El nou té una longitud de 2.00 m. Per això,
s’inclouen en els amidaments 7.1 m de superestructura de via (formigó HAF-35, HM-25 i HL-150).
No s’inclouen les demolicions de les andanes existents ni les excavacions, ja que seran similars a les
del topall previst en el projecte.
El pressupost d’execució material del nou topall, amb les consideracions anteriors, puja a la quantitat de
29,340.72 euros.
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ANNEX DE CÀLCUL DEL TOPALL

MEMÒRIA I ANNEXOS
Pàgina16

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ALLARGAMENT DE VIES I ANDANES DE L’ESTACIÓ DE PLAÇA CATALUNYA DELS FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Els micropilons es consideren recolzats elàsticament en el terreny. D’acord amb la informació
S’ha realitzat un model de càlcul amb 175 nusos, 25 elements finits lineals i 140 elements finits tipus
superficial, amb 1.043 graus de llibertat, tres casos de càrrega i una combinació de casos, d’acord amb la
geometria i característiques adjuntes :

geotècnica disponible, el coeficient de balast horitzontal és de 5.000 kN/m3. El coeficient introduït en les
barres és k = 5.000 · 0.60 = 3.000 kPa (l’ample considerat és de 3 vegades el diàmetre dels
micropilons).
Els càlculs es realitzen d’acord amb les normatives vigents :
-

EHE, Instrucció de formigó estructural

-

EAE, Instrucció d’acer estructural

El càlcul dels micropilons es realitza d’acord amb la « Guía para el proyecto y la ejecución de
micropilotes en obras de carrerera » del Ministeri de Foment.
Els materials utilitzats són :
-

Formigó HA-30/B/20/IIa

-

Acer per armar B 500S

-

Acer estructural S 275JR en bigues i perfils

-

Acer estructural S 355J2G3 en xapes

Els coeficients de seguretat adoptats per als materials es corresponen amb una situació accidental :
-

1.30 per al formigó

-

1.00 per l’acer d’armar i estructural

Les accions considerades en els càlculs són :
-

Pes propi dels diferents elements estructurals

-

Força de 1.000 kN en el topall (es considera addicionalment un coeficient
d’impacte d’1.50)
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Esquemes de les càrregues :
Comprovació de les bigues d’acer :

Combinacions de càrrega :

ELU

1 * 1.00 + 2 * 1.50

Deformada :
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Bigues de formigó zona sabates :
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Ast = 6.0 + 9.7 = 15.7 cm2/m (1c D12/12.5)
Al = 25.5 cm2 (9 D20)
As,mín = 2.8 · 50 · 75 / 1.000 = 10.5 cm2 (4 D20)

Esforços per al dimensionament de l’armat:
Armadures:

Autodesk

Robot

Structural

Analysis

Professional

2017

Parámetros de pletinas y láminas - armado teórico
EHE

GENERAL
Nombre:

EHE

Tipo de dimensionado:

flexión + tracción/compresión

Dirección de armadura:

automático

MATERIALES
Hormigón:

Igual que en el modelo de la estructura

Acero:

B 500 S, resistencia característica 500.00(MPa)

ARMADURA
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Diámetros de las armaduras inferiores:

d1 = 20, d2 = 20

Armadura de tallant:

Diámetros de las armaduras superiores: d1' = 20, d2' = 20
Recubrimiento:

inferior c1 = 3.50(cm), superior c2 = 3.50(cm),

Distribución de las armaduras:

en dos direcciones

Armadura mínima:

ninguno

2 c D12/15 pml

Zona de 25 cm,

As = 66.0 · 0.50 = 33.00 cm2 (11 D20 ó 7 D25)

Zona de 75 cm,

As = 30.00 cm2/m (D20/10) superior

As = 25.00 cm2/m (D20/15) inferior
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MICROPILONS
RESISTÈNCIA ESTRUCTURAL
φ=

200

fck =
fcd =

30
23.08

Ac =

0.0284

φe =
e=
re =
fyk =
fyd =
Fu,c =

134.9
9
1.20
560
400
1.00

Aa =
R=
Fe =

0.00306
1.00
1.30

Situació accidental
mm (diàmetre del micropiló)

ϒa =

1.00

ϒc =

1.30

MPa (resistència característica de la beurada)
MPa (resistència de càlcul de la beurada)
2
m (secció neta de beurada)
mm (diàmetre exterior armadura tubular)
mm (gruix)
Recobriment =
32.55
mm
mm (reducció del gruix, sòl natural sense alterar, 100 anys vida útil)
MPa (límit elàstic de l'acer)
MPa (resistència de càlcul de l'acer)
(unió dels tubs dissenyades per evitar pèrdues de resistència)
m2 (secció de càlcul d'acer)
(factor empíric de pandeig)
(nivell freàtic per sota de la punta, perforació sense revestir)

Resistència estructural del micropiló a compressió,
Resistència estructural del micropiló a tracció,

N c,Rd =
N t,Rd =

1,140.11
1,711.19

(2.4)

(3.4)
(3.6)
(3.5)

kN
kN

COMPROVACIÓ D'ESFORÇOS

Càrrega total d'enfonsament a compressió,
Càrrega total d'arrencament a tracció,

Qa (N = 30)
Qag (N = 70)

Qa (N = 30)
Qag (N = 70)

gruix (m)
5.00
3.50

gruix (m)
5.00
5.80

rfc,d (MPa)
0.10
0.24

rfc,d (MPa)
0.10
0.24

Rc,d =
Rt,d =
Rc,d (kN)
314.16
533.12
847.28
Rt,d (kN)
219.91
618.42
838.33

847.28
838.33

kN
kN

Resistència a flexió i tallant
Wel =
90,004

mm3
3

Wpl =
φe -2re / t-re =

121,449
16.99

mm
21150 / fy =
16450 / fy =

Mc,Rd =
Vpl,Rd =

68.01
314.48

mkN
kN

Compressió
màxima
844.83

Nd (kN)
Md (kN)
Nd / Nc,Rd + Md / Mc,Rd

Vd,mà x =

3.99
0.80
( < 1.0
15.57

37.77
29.38

Tracció
màxima
-829.23
3.99
0.54
¡OK! )
kN < 50% Vpl ,Rd
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Referencia: P1 HEB 180
-Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 30 mm
-Pernos: 10Ø25 mm L=70 cm Patilla a 90 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(120x40x15.0)

Referencia: P1 HEB 180
-Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 30 mm
-Pernos: 10Ø25 mm L=70 cm Patilla a 90 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(120x40x15.0)

Comprobación

Estado

Comprobación

Valores

Estado

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 75 mm
Calculado: 124 mm

Cumple

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 16.3

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Cumple

- Tracción:

Máximo: 219.59 kN
Calculado: 159.22 kN

Cumple

- Cortante:

Máximo: 153.71 kN
Calculado: 34.98 kN

Cumple

Máximo: 219.59 kN
Calculado: 209.19 kN

Cumple

Máximo: 196.4 kN
Calculado: 159.22 kN

Cumple

Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 352.07 MPa

Cumple

Máximo: 422.62 kN
Calculado: 34.98 kN

Cumple

Valores

Separación mínima entre pernos:

Mínimo: 75 mm
Calculado: 90 mm

Cumple

Mínimo: 37 mm
Calculado: 40 mm

Cumple

Máximo: 50
Calculado: 17

Cumple

Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm

Referencia: P1 HEB 300
-Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 25 mm
-Pernos: 12Ø25 mm L=70 cm Patilla a 90 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(120x40x15.0)

Cumple

3 diámetros

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Esbeltez de rigidizadores:
- Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Estado

Valores

Comprobación

- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.289

Anclaje perno en hormigón:
- Tracción:

Máximo: 219.59 kN
Calculado: 163.04 kN

- Cortante:

Máximo: 153.71 kN
Calculado: 24.11 kN

- Tracción + Cortante:

Máximo: 219.59 kN
Calculado: 197.48 kN

Tracción en vástago de pernos:

Máximo: 196.4 kN
Calculado: 163.04 kN

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:
Aplastamiento perno en placa:
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

3 diámetros

Cumple

Separación mínima pernos-borde:
1.5 diámetros

Cumple
Cumple

Esbeltez de rigidizadores:
- Paralelos a Y:
Longitud mínima del perno:

Cumple

Máximo: 476.19 MPa
Calculado: 345.247 MPa Cumple
Máximo: 507.14 kN
Calculado: 24.11 kN

Información adicional:

Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 338.095 MPa

- Derecha:

Calculado: 150.586 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 150.586 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 163.683 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 326.372 MPa Cumple

Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Anclaje perno en hormigón:

- Tracción + Cortante:
Tracción en vástago de pernos:
Tensión de Von Mises en vástago de pernos:

Flecha global equivalente:
Aplastamiento perno en placa:

Mínimo: 250

Limitación de la deformabilidad de los vuelos

- Derecha:

Calculado: 4791.81

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 4791.81

Cumple

- Arriba:

Calculado: 8761.18

Cumple

- Abajo:

Calculado: 4780.34

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 338.095 MPa
Calculado: 0 MPa

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Cumple

Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Tensión de Von Mises en secciones globales:

Máximo: 338.095 MPa

- Derecha:

Calculado: 107.317 MPa Cumple

- Izquierda:

Calculado: 107.317 MPa Cumple

- Arriba:

Calculado: 260.699 MPa Cumple

- Abajo:

Calculado: 262.313 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: P1 HEB 300
-Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 25 mm
-Pernos: 12Ø25 mm L=70 cm Patilla a 90 grados
-Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
-Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 1(120x40x15.0)
Comprobación

Valores

Estado

Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos

Mínimo: 250

- Derecha:

Calculado: 88358.2

Cumple

- Izquierda:

Calculado: 88358.2

Cumple

- Arriba:

Calculado: 8677.4

Cumple

- Abajo:

Calculado: 7822.11

Cumple

Tensión de Von Mises local:

Máximo: 338.095 MPa
Calculado: 0 MPa

Cumple

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.456
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PLÀNOLS
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ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST
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Topall via 1

Topall via 1

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

Data: 04/04/19
01
01

Pàg.:

AMIDAMENTS

1

PRESSUPOST FGCCAT
SUPERESTRUCTURA DE VIA

G3Z112P1
Num.

m2

G3DZ2000

Tipus

[C]

1

[D]

[E]

7.100

2.000

[F]

4

TOTAL Fórmula

K3D1T015

Num.

E45A18H4
Num.
1

m3

Tipus

[C]

Vía 1

2

14.200

[D]

[E]

[F]

7.100
7.100

2.000
0.500

0.400
0.100

TOTAL AMIDAMENT
3

G45C6NH4
Num.

m

Text

m3

TOTAL Fórmula

Tipus

Tipus

[C]

Vía 1

5

5.680 C#*D#*E#*F#
0.355 C#*D#*E#*F#

G3Z112P1
Num.

m2

Num.

kg

Tipus

[C]

1
2

Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

7.100

3.400

0.250

6

TOTAL Fórmula

[D]

[E]

6.035
6.035

4.000
3.000

G3FD2000

m2

Text

Num.
1

Text

Tipus

2

TOTAL Fórmula

7

G32D2115

m2

24.140 C#*D#*E#*F#
18.105 C#*D#*E#*F#
42.245

Text

1

[C]

6.000

[D]

0.500

[E]

[F]

G4435112
Num.

TOTAL Fórmula

1

kg

Text

Num.
1

Text

Sabata capcer

3.400

Bigues HEB 300

Pilars HEB 300
Pilars HEB 180
5 Tubs D200.8
6 Varis 10%
3

1.500

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2.000

1.000

1.000

1.000

TOTAL Fórmula

6.800 C#*D#*E#*F#
6.800

[C]

[D]

[E]

2.000
2.000

2.100
2.000

0.750
0.750

[F]

TOTAL Fórmula

3.150 C#*D#*E#*F#
3.000 C#*D#*E#*F#
6.150

[C]

[D]

[E]

2.000
2.000

2.100
1.350

1.250
1.250

[F]

TOTAL Fórmula

5.250 C#*D#*E#*F#
3.375 C#*D#*E#*F#
8.625

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

2

1.500 C#*D#*E#*F#

0.500
TOTAL AMIDAMENT

m3

2.000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Sabata capcer

G2144301

[E]

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist
Tipus

4

2

[D]

PRESSUPOST FGCCAT
TOPALL

Tipus

84.000

6.035 C#*D#*E#*F#

8
m2

84.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
[F]

TOTAL Fórmula

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

2

01
02

[F]

TOTAL AMIDAMENT

6.035

TOTAL AMIDAMENT

K214U070

[C]

1

Num.

1

12.000

Macrofibra Estructural de Poliprolileno hasta 50mm x 0.9mm D.eq

Text

Obra
Capítol

7.000

[E]

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

1

NPZACAT101

[D]

TOTAL AMIDAMENT

6.035

TOTAL AMIDAMENT
4

[C]

Hormigón para losas, HA-35/B/20/IIIa+H, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba

Text

1.000

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en
formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic,
139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

1

Num.
1

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons

Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb bomba

Text

2.000

AMIDAMENT DIRECTE

14.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

u

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

1

Data: 04/04/19

[C]

[D]

[E]

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1.750
1.100
0.800
0.850
1.100
102.452

117.000
117.000
117.000
51.200
37.900

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

409.500
257.400
187.200
87.040
83.380
102.452

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,126.972

TOTAL Fórmula

2.000 C#*D#*E#*F#

EUR

9

G442A027

kg

Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
EUR

2

Topall via 1

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 04/04/19
Tipus

Xapes d'ancoratge pilars HEB 300
Xapes d'ancoratge pilars HEB 180
3 Rigiditzadors
4 Varis (10%)

1

2

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

2.000
2.000
8.000

0.450
0.350
0.800
79.364

0.450
0.350
0.850

235.500
235.500
117.750

TOTAL AMIDAMENT
10

G45C1AG3
Num.

m3

Text

Tipus

[C]

2

2.000

3
4

Num.

kg

Text

D20/15 inferiors
D20/10 superiors
3 D20 laterals
4 Cèrcols

1

2

5
6

Reforços secció 4-4

7
8

Armadura de pell

9
10
11
12

Perns d'ancoratge
Varis 10%

95.378
57.698
640.560
79.364

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

873.000

[D]

[E]

[F]

2.000
1.350
0.600
0.300

2.100
2.100
2.000
2.000

0.750
1.250
0.250
0.500

TOTAL AMIDAMENT
E4B23000

TOTAL Fórmula

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

1

11

3

TOTAL Fórmula

3.150
3.544
0.600
0.300

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

7.594

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

28.000
42.000
4.000
10.000
30.000
5.000
4.000
7.000
16.000
5.000
44.000

3.000
3.000
3.000
5.500
2.500
2.500
2.500
4.600
2.500
4.900
0.850
94.081

2.470
2.470
2.470
0.890
0.890
3.850
2.470
0.620
0.620
0.620
3.850

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

207.480
311.220
29.640
48.950
66.750
48.125
24.700
19.964
24.800
15.190
143.990
94.081

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,034.890

EUR

Topall via 1

Topall via 1

PRESSUPOST

Data: 04/04/19

Obra

01

Pressupost FGCCAT

Capítol

01

Superestructura de via

Pàg.:

1

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 04/04/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Superestructura de via
2,202.34
Capítol

01.02

Topall

27,138.38

Obra

01

Pressupost FGCCAT

29,340.72

1 G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 7)

11.02

14.200

156.48

2 E45A18H4

m3

Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 1)

95.80

6.035

578.15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29,340.72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

m3

Hormigón para losas, HA-35/B/20/IIIa+H, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 11)

116.78

6.035

704.77

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost FGCCAT
29,340.72

4 NPZACAT101 kg

Macrofibra Estructural de Poliprolileno hasta 50mm x 0.9mm D.eq (P 14)

18.06

42.245

762.94

3 G45C6NH4

TOTAL

Capítol

01.01

2,202.34

Obra

01

Pressupost FGCCAT

Capítol

02

Topall

1 K214U070

m2

Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc
de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 12)

700.00

1.500

1,050.00

2 G2144301

m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

47.48

2.000

94.96

3 G3DZ2000

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons (P - 5)

2,101.98

1.000

2,101.98

4 K3D1T015

m

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre amb
menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat
amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit
elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva
amb beurada de ciment CEM I 42,5 R (P - 13)

184.08

84.000

15,462.72

5 G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 7)

11.02

6.800

74.94

6 G3FD2000

m2

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 6)

30.39

6.150

186.90

7 G32D2115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers de fusta de
pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per
a deixar el formigó vist (P - 4)

41.41

8.625

357.16

8 G4435112

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 9)

2.13

1,126.972

2,400.45

9 G442A027

kg

Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 8)

2.90

873.000

2,531.70

10 G45C1AG3

m3

Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IIIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 10)

120.00

7.594

911.28

11 E4B23000

kg

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 2)

1.90

1,034.890

1,966.29

TOTAL

Capítol

01.02

29,340.72

27,138.38

EUR

