
.

• Recordar: els materials
resistents a la flexió son més
fungibles que la resta de fungibles que la resta de 
materials del gros de l’obra







• Els sostres que es van construir cap els anys 50-60 
s’han mostrat singulars per la seva baixa durada, tot i 
que, inicialment, en basar-se en el formigó armat (i 
pretensat), es creia que eren poc menys que eterns. Bé 
doncs, precisament per la seva composició, s’han 
mostrat força incompetents per a protegir les 
armadures front ambients humits. Després de la gran 
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quantitat de prospeccions realitzades, podem afirmar 
que tot el formigó del parc d sostres que es va 
construir llavors està passivat (pH inferior a 10) i si 
això no fos prou, s’ha constatat que es van utilitzar 
aglomerants de dubtós comportament  a temps diferit, 
tal com va ser l’aluminós.
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La obsolescència normativa dels sostres dels anys 50-60



LA REPARACIO DE 
SOSTRES ES BASA EN LA 
SUBSTITUCIO 
FUNCIONAL DE LES 
BIGUES MALMESES



distribució dels esforços per rigidesa.

y1 = k · q1 · l4 / R1                                                     R = ( E · I )y1 = k · q1 · l4 / R1                                                     R = ( E · I )

y2 = k · q2 · l4 / R2

q1 + q2 = q

q1 = q · R1 / ( R1 + R2)

q2 = q · R2 / ( R1 + R2)

El problema de la substitució funcional d’una biga mitjançant 
un reforç en paral·lel.



Formes de ruptura

Actuacions possibles per a resoldre l’atzucac

La connexió:

R

La descàrrega o el postensat





-Llum 5 m

-IPN 100

-Pret. 5 t.



Llum 10

IPN 160

Pret. 20 t



flexa σmax. fusta σmax. acer

Sostre de 5 m amb  pesos morts 1,53 cm 
(1/327)

+- 58,4 
kf/cm2

Sostre de 5 m a càrrega total 3,06 cm 
(1/163)

+- 117 
kf/cm2

Sostre de 5m amb pesos morts i
una IPN del 100 pretensada amb 5 

0,62cm 
(1/806)

+- 30 kf/cm2 -672 
kf/cm2

Resum dels càlculs

una IPN del 100 pretensada amb 5 
tones

(1/806) kf/cm2

Sostre de 5m a càrrega total  i
una IPN del 100 pretensada amb 5 
tones

1,62 cm ( 
1/309)

+- 70 kf/cm2 -1023 
kf/cm2

Sostre de 10 metres a pesos morts 26 cm +- 243 
kf/cm2

Sostre de 10m amb pesos morts i
una HEB del 160 pretensada amb 20 
tones

1,7 cm 
(1/588)

+- 21 kf/cm2 -653 
kf/cm2

Sostre de 10m a càrrega total  i
una HEB del 160 pretensada amb 20 
tones

4,8 cm 
(1/208)

+- 56,1 
kf/cm2

-1000 
kf/cm2

EXIGENCIES FONAMENTALS EN LA REPARACIO DE 

SOSTRES

• 1.- Resistència adequada
• 2.- Facilitat de maniobra
• 3.- Connexió a les parets senzilla
• 4.- Facilitat per passar envans
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• 5.- Capacitat d’ajustar-se a canvis de mides
• 6.- Respecte a les instal·lacions
• 7.- Respecte a l’existent (ni aigua ni foc).
• 8.- Facilitat per ajustar-se a les bigues 
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L a fac ilitat de maniobra i la c apac itat 

d’ajus tar-s e a long ituds  variables .




