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Estudi de la validesa estructural dels mòduls prefabricats de nínxols Structio per a 5 alçades

Dades de l’encàrrec

1

Referencia:

2014034

Peticionari:

Jordi Escoda – Construccions Roc-Oliva

Adreça peticionari:

c/ Cervantes, 43 25240 Linyola (Lleida)

INTRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

L’objecte del present estudi és confirmar la validesa estructural dels mòduls prefabricats de nínxols desenvolupats amb
el nom de Structio, així com les seves diferents opcions de disposició.
Els mòduls objecte d’estudi estan formats per 3 nínxols en filera, de manera que el mòdul té unes dimensions
aproximades de 3m de longitud i 85cm d’alçada. En funció de si es tracta d’un mòdul de col·locació en testera o central
variaran lleugerament els gruixos dels muntants extrems. Així, els muntants centrals tenen un gruix d’entre 8 i 9cm, i els
muntants extrems un gruix entre 4 i 5cm. El gruix de la base oscil·la entre els 8 i els 10cm segons el pendent interior
dels nínxols.
El material amb què es fabriquen aquests mòduls és formigó autocompactant amb fibres d’acer. S’han realitzat 3
assaigs a compressió del formigó utilitzat per a la fabricació d’aquestes peces (veure annex), obtenint resistències a
compressió a 28 dies de 45,3 N/mm2, 49,1 N/mm2 i 61,3 N/mm2 respectivament. Per tant, estem parlant de formigons
d’alta resistència.
Habitualment els mòduls es col·loquen en forma d’U, utilitzant la base per suportar el pes del taüt. Sobre el mòdul més
elevat es col·loca una llosa de formigó d’uns 10cm de gruix armada amb una malla electrosoldada de 20x20cm i
∅10mm i uns reforços de 3∅16 per al seu transport i elevació.
En el present informe s’estudiarà una modulació amb 5 alçades de nínxols com a màxim.
Tanmateix, en aquest estudi també s’estudiarà la possibilitat de col·locar el mòdul inferior del revés per tal de tenir
accessible el terreny i les restes que s’hi poguessin trobar. En aquest darrer cas, el mòdul es recolzaria només pels
extrems en dues jàsseres de formigó, amb una distància lliure entre riostres d’uns 2m.

Composició habitual dels mòduls prefabricats amb 5 alçades, col·locats en forma d’U (s/e)
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Composició dels mòduls prefabricats amb 5 alçades girant el mòdul inferior i afegint la llosa de coberta (s/e)
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Croquis del mòdul tipus central (s/e)

Croquis del mòdul tipus extrem (s/e)
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ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA

Tenint en compte les càrregues a suportar així com les dimensions i llums lliures dels diferents elements, es pot
analitzar l’estructura d’una manera bàsica, sense afinar, donat que els marges de seguretat són molt amplis. Així, es pot
pensar que tradicionalment s’han solucionat els nínxols amb lloses de pedra o ceràmiques recolzades sobre envanets,
materials molt menys resistents que el formigó autocompactant utilitzat en aquest cas.
Amb càlculs manuals o alguna senzilla modelització mitjançant Metal 3D n’hi haurà prou com per comprovar els
elements bàsics que conformen els mòduls.
Tenint en compte el tipus d’element analitzat, no hi ha normativa específica d’obligat compliment relatiu a les càrregues
a suportar. Tanmateix, de manera aproximada es poden establir les següents càrregues:
•

Càrrega per nínxol: 300 kg/ut, que equival a uns 120 kg/m2

•

Càrrega de coberta: 250 kg/m2 de pes propi de llosa + 150 kg/m2 d’acabat de coberta + 50 kg/m2 de
sobrecàrrega de neu.

•

Pes de cada mòdul: 0,1654 m3/ml x 2.500 kg/m3 = 413,5 kg/m2 = 420 kg/m2 aprox.

2.1

Esforços a compressió als muntants

A partir dels pesos anteriors, una costella central hauria de suportar les següents càrregues segons la seva alçada de
col·locació, suposant un màxim de 5 alçades:
•

Nivell superior 1: 400 kg/ml

•

Nivell 2:

940 kg/ml

•

Nivell 3:

1.480 kg/ml

•

Nivell 4:

2.020 kg/ml

•

Nivell inferior 5: 2.560 kg/ml

Per a un gruix del muntant de formigó de 80mm, les tensions tranmeses per a cada cas seran, doncs, de:
•

Nivell superior 1: 0,0500 N/mm2

•

Nivell 2:

0,1175 N/mm2

•

Nivell 3:

0,1850 N/mm2

•

Nivell 4:

0,2525 N/mm2

•

Nivell inferior 5: 0,3200 N/mm2

En el cas dels muntants extrems, la càrrega a suportar seria la meitat, com també és la meitat el gruix dels muntants.
Per tant, sense tenir en compte efectes de guerxament, les tensions que han de suportar els muntants extrems seria la
mateixa que la dels muntants centrals.
Aquest càlcul bàsic no té en compte penalitzacions per guerxament al tractar-se d’elements molt esbelts, ni tan sols
s’han majorat les accions. Tanmateix, considerant que els assaigs dónen resistències a compressió del formigó per
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sobre dels 45 N/mm2, les tensions calculades són 140 vegades menors, la qual cosa absorbeix qualsevol tipus de
penalització per guerxament.

2.2

Esforços a flexió de les lloses de suport dels taüts i coberta

S’ha fet una modelització dels mòduls mitjançant el programa Metal 3D, en què les lloses horitzontals s’han suposat
contínues i recolzades sobre els muntants. A partir de les càrregues anteriorment indicades, s’obtenen els diferents
diagrames d’esforços, dels quals interessa principalment el d’esforços a flexió, tenint en compte que generalment es diu
que la capacitat a tracció del formigó és molt baixa.
Al realitzar-se el càlcul amb un programa informàtic pensat per al càlcul d’estructures convencionals noves, s’han aplicat
els coeficients de majoració de càrregues i combinacions segons la normativa vigent, és a dir, el CTE.
Per a obtenir l’envolvent d’esforços a flexió al nivell de nínxols, s’han tingut en compte la possibilitat de què uns nínxols
estiguin plens i altres no, situació que podria ser més desfavorable que el fet que tots estiguessin plens.

Càrregues considerades a la llosa de coberta i sobre la llosa de suport de qualsevol nivell de nínxols (s/e)
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Envolvent d’esforços a flexió a la llosa de coberta i a la de suport dels taüts

Segons aquests diagrames, els esforços màxims a flexió positius sobre les lloses que suporten els taüts són de 0,38
kNm. Els esforços màxims a flexió negatius són de 0,47kNm.
Per a suportar els esforços a flexió, s’entén que una cara de la llosa treballarà comprimida i l’altra traccionada. Suposant
un gruix de llosa de 8cm, es pot deduir la tensió màxima del formigó mitjançant la següent fórmula:
ߪ௫ . 0,04݉
ݔ0,0533݉ = 0,47݇ܰ݉
2

ߪ௫ =

2ݔ0,47݇ܰ݉
= 441݇ܰ/݉ଶ
0,04ݔ0,0533

És a dir, les tensions màximes de treball del formigó estarien al voltant de 0,44 N/mm2. En relació a la capacitat a
compressió, ja s’ha dit anteriorment que els assaigs dónen valors superiors a 45 N/mm2, de manera que tindríem un
coeficient de seguretat de 100.
En relació a la capacitat a tracció, se sol dir de manera aproximada que el formigó suporta a tracció el 10% del que
suporta a compressió, és a dir, sobre 4,5 N/mm2. Per tant, sense ni tan sols tenir en compte la influència en la millora
del comportament de les fibres d’acer, obtindríem un factor de seguretat de 10.
Si es vol afinar una mica més la resistència a tracció del formigó, es poden aplicar les fórmules de la EHE-08. Així, a
l’apartat 39.1 s’estableix aquesta formulació per a obtenir un valor més exacte:
ଶ/ଷ

݂௧, = 0,30. ݂ ݂ ܽ ݎ݁ ≤ 50 ܰ/݉݉ଶ
Així, suposant el pitjor dels resultats dels assaigs a compressió, s’obtindria una fct,m de 3,80 N/mm2.
La resistència característica inferior a tracció seria:
݂௧, = ݂௧, = 2,65 ܰ/݉݉ଶ
Aplicant aquesta formulació i suposant aquestes traccions màximes de 0,44 N/mm2, el factor de seguretat obtingut
continuaria sent important, al voltant de 6.
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Esforços a flexió dels muntants inferiors suposant recolzaments separats 2m

Una de les possibilitats de muntatge consisteix en col·locar dues riostres amb una llum lliure de 2m entre sí i recolzar a
sobre els nínxols prefabricats, posant el primer del revés per tenir accés al subsòl.
La modelització d’aquesta hipòtesi, suposant 5 alçades de nínxols, seria la següent:

Càrregues sobre el muntant inferior recolzat entre dues riostres (s/e)

Envolvent d’esforços a flexió sobre el muntant inferior recolzat entre dues riostres (s/e)

Segons aquests diagrames, els esforços màxims a flexió positius sobre el muntant inferior són de 18,7 kNm.
En aquest cas, es pot interpretar el muntant com una jàssera de cantell de 85cm d’alçada. Al centre de la llum, la part
inferior treballaria traccionada i la superior comprimida. Igual que s’ha fet en el cas anterior, es pot deduir la tensió
màxima del formigó mitjançant la següent fórmula:
ߪ௫ . 0,425݉
ݔ0,566݉ = 18,7݇ܰ݉
2

ߪ௫ =

2ݔ18,7݇ܰ݉
= 155,5݇ܰ/݉ଶ
0,425ݔ0,566

Tot i que el valor de flexió és molt més gran que la flexió de la llosa, també ho és el cantell de la peça (85cm front 8cm).
Per tant, les tensions màximes resultants són força inferiors, al voltant de 0,155 N/mm2 que, comparat amb la
resistència a tracció obtinguda per formulació de la EHE 08 de 2,65N/mm2, dóna un coeficient de seguretat de 17.
Per tant, aquesta peça de formigó pot treballar perfectament birrecolzada per a les càrregues que ha de suportar.
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Esforços sobre la fonamentació suposant recolzaments separats 2m

Resultants sobre la fonamentació

A partir de l’estat de càrregues anterior, s’obtenen unes reaccions al recolzament de les riostres al voltant de 36 kN per
columna de nínxols, és a dir 36 kN/ml.
Suposant una riostra de com a mínim 40cm d’amplada (ample de la pala excavadora), la tensió transmesa al terreny
seria de:
ߪ௫ =

3.600 ݇݃
= 0,90݇݃/ܿ݉ଶ
(40ݔ100ܿ݉)

Per tant, per a la majoria de terrenys, n’hi hauria prou amb una riostra de 40x40cm per suportar les 4 alçades de
nínxols. Només en el cas de reblerts o de terrenys de molt baixa capacitat portant caldrà augmentar l’amplada de les
riostres.
L’armat de la riostra podria estar format, per exemple, per 2+2∅16 i estreps ∅8 cada 30cm.
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RESUM I CONCLUSIONS

A partir dels raonaments i comprovacions efectuades,
efectuades, es poden establir les següents conclusions:
•

Les càrregues que han de suportar aquests mòduls són molt reduïdes, tenint en compte la distància entre els
recolzaments i les característiques resistents del material utilitzat (formigó autocompactant amb fibres d’acer)

•

Per tant, no és necessària la realització de càlculs molt precissos per a la validació del sistema sinó que es
poden realitzar càlculs manuals o petites modelitzacions.

•

Les càrregues que graviten sobre els muntants entre nínxols fan treballar el formigó a un màxim de 0,32
N/mm2, quan els assaigs realitzats han donat resistències superiors a 45 N/mm2. Per tant, tot i no haver
majorat càrregues ni minorat la resistència del formigó, ni haver tingut en compte penalitzacions per
guerxament, el marge és prou ampli com per garantir que els muntants dels mòduls no trencaran a
compressió.

•

Les lloses que suporten els taüts treballen a uns esforços de flexió màxims al voltant de 0,47 kNm, que per a
un gruix de 8cm de llosa en els punts més desfavorables suposa una tracció màxima de 0,44 N/mm2, 6
vegades menys de la tracció aproximada que pot suportar un formigó amb una resistència característica a
compressió de 45 N/mm2.

•

En el cas que el muntant inferior hagi de treballar com a biga entre dos recolzaments separats 2m, la flexió
màxima a suportar seria d’uns 18,7 kNm, que per a un cantell de biga de 85cm suposa una tracció màxima de
0,155 n/mm2, valor 17 vegades
vegades menor a la resistència a tracció d’aquest formigó.

•

Les riostres que hagin de suportar el pes dels nínxols pot ser de 40x40cm per a la majoria de casos,
transmetent unes tensions al terreny d’uns 0,90 kg/cm2. Només en el cas de terrenys molt dolents o reblerts
caldria ampliar la riostra.

Lleida, juliol de 2014

Tècnic Autor
Marta Torras Isla, Arquitecta
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ANNEX 1: Acta de resultats assaigs a compressió del formigó
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Client
N.I.F.
Obra
Adreça

CONST. I PROM. ROC-OLIVA, S.L.
B25611625
MAGATZEM
CAMÍ DELS ARCS- 300 M DEL POBLE

Població

LINYOLA

N. Obra

Serveis Tecnològics
Destinatari:

Expedient:

L080072 Q110952
Q11L3306

Data de l'albarà

29/11/2011 Núm albarà: 203.637

CONST. I PROM. ROC-OLIVA, S.L.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CERVANTES, 43
25240 LINYOLA

INQUA SL - NIF B25469388
Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, tomo 693 de la sección general, folio 105, hoja número L-13189, inscripción 1ª

INQUA LLEIDA, 27/12/2011

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS
As s aigs de form igó. Pre s a de m os tre s de form igó fre s c, s e gons UNE EN 12350-1:2009. Fabricació i cons e rvació de
prove te s , s e gons UNE EN 12390-2:2009.
DADES DE LA PRESA DE MOSTRA
Data i hora: 29/11/2011 08:35
Temp.ambient (°C):

4

Humitat relativa:

±2

86

RECOLLIDA DE LES PROVETES
Data:
Hora:

30/11/2011
15:30

CONSERVACIÓ DE LES PROVETES:

DADES EXTRETES DE L'ALBARÀ DEL SUBMINISTRADOR
Subministra:

OBRA

Núm albarà:

-

Matricula camió:

-

Volum (m³):

-

H. sortida planta: H. arribada obra: H. límit:

-

Tipus:
Resistència:
Consistència:
Grandària àrid (mm):
Ambient:
Ciment:
Addicions:
Additius:
Relació A/C

- MPa
NC
I 52,5 R
NO CONSTA
NO CONSTA
-

Si no s'indica el contrari a l'apartat d'observacions, les condicions de conservació són les següents:
A l'obra: En motlles, cobertes i protegides amb bossa de plàstic, a temperatura i humitat ambient.
Al laboratori: En cambra humida a 20°C ± 2°C i una humitat relativa >=95%

M e s uració de la cons is tè ncia de l form igó fre s c. M è tode de l con d'Abram s , s e gons UNE EN 12350-2:2009.
Con núm. 1 (cm):
0,0
Con núm. 2 (cm):
0,0
Consistència mitjana (cm):
Ruptura pe r com pre s s ió, s e gons UNE EN 12390-3:2009. As s aig re alitzat s obre prove ta cúbica 15 cm d'are s ta.
PROVETA
NÚMERO

EDAT
DIES

DATA DE
RUPTURA

CÀRREGA
kN

0,0

MPa

38992
7
07/12/2011
962,4
38,5
38993
28
27/12/2011
1182,9
47,3
38994
28
27/12/2011
1129,9
45,2
38995
28
27/12/2011
1086,8
43,5
1MPa=1 N/mm²=10,2 kp/cm²; 1T=9,8kN
RESISTÈNCIA MITJANA DE LA SÈRIE A 28 DIES
S'ha aplicat el coeficient de conversió referit a la proveta cilíndrica ø 15 cm i h=30 cm, segons la taula 86.3.2.a EHE-08.
PREMSA DE COMPRESSIÓ:
Matest Mod.C089-10, 300 tf, clase 1 i CME-200 tf-M4 clase 0,5. segons norma ISO 7500/1

(MPa):

45,3

Element formigonat (segons dades facilitades a l'obra): NÍNXOLS
Observacions: AUTOCOMPACTANT-VIRUTES DE FERRO

Tècnic-Director

Antorn Piñol, Pere

Tècnic Àrea Formigó

Gasia Gabernet, Josep

ASSAIGS REALITZATS PER EL LABORATORI INQUA LLEIDA SL, LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. Declaració responsable nº L0600104
22 d'octubre 2010. Per a la consulta en detall, http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/. Ambit d'actuació, Qualitat Tècnica.
Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de
l' empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d' un document acreditatiu.

www.inqua.cat

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici H2, baixos. 25003 LLEIDA / Tel. 973247008 / Fax 973222842 / inqua.lleida@inqua.cat
Av. Estació, 78. 25500 LA POBLA DE SEGUR / Tel. 973681414 / Fax 973681302 / inqua.poblasegur@inqua.cat
Pol. Ind. Constantí Av. Europa / Carrer Bèlgica / 43120 CONSTANTÍ / Tel. 977524537 / Fax 977524865 / inqua.tarragona@inqua.cat

Client
N.I.F.
Obra
Adreça

CONST. I PROM. ROC-OLIVA, S.L.
B25611625
MAGATZEM
CAMÍ DELS ARCS- 300 M DEL POBLE

Població

LINYOLA

N. Obra

Serveis Tecnològics
Destinatari:

Expedient:

L080072 Q110952
Q11L3467

Data de l'albarà

19/12/2011 Núm albarà: 203.735

CONST. I PROM. ROC-OLIVA, S.L.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CERVANTES, 43
25240 LINYOLA

INQUA SL - NIF B25469388
Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, tomo 693 de la sección general, folio 105, hoja número L-13189, inscripción 1ª

INQUA LLEIDA, 18/01/2012

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS
As s aigs de form igó. Pre s a de m os tre s de form igó fre s c, s e gons UNE EN 12350-1:2009. Fabricació i cons e rvació de
prove te s , s e gons UNE EN 12390-2:2009.
DADES DE LA PRESA DE MOSTRA
Data i hora: 19/12/2011 08:50
Temp.ambient (°C):

8

Humitat relativa:

±2

65

RECOLLIDA DE LES PROVETES
Data:
Hora:

20/12/2011
08:55

CONSERVACIÓ DE LES PROVETES:

DADES EXTRETES DE L'ALBARÀ DEL SUBMINISTRADOR
Subministra:

OBRA

Núm albarà:

-

Matricula camió:

-

Volum (m³):

-

H. sortida planta: H. arribada obra: H. límit:

-

Tipus:
Resistència:
Consistència:
Grandària àrid (mm):
Ambient:
Ciment:
Addicions:
Additius:
Relació A/C

- MPa
NC
I 52,5 R
NO CONSTA
NO CONSTA
-

Si no s'indica el contrari a l'apartat d'observacions, les condicions de conservació són les següents:
A l'obra: En motlles, cobertes i protegides amb bossa de plàstic, a temperatura i humitat ambient.
Al laboratori: En cambra humida a 20°C ± 2°C i una humitat relativa >=95%

M e s uració de la cons is tè ncia de l form igó fre s c. M è tode de l con d'Abram s , s e gons UNE EN 12350-2:2009.
Con núm. 1 (cm):
6,5
Con núm. 2 (cm):
6,5
Consistència mitjana (cm):
Ruptura pe r com pre s s ió, s e gons UNE EN 12390-3:2009. As s aig re alitzat s obre prove ta cúbica 15 cm d'are s ta.
PROVETA
NÚMERO

EDAT
DIES

DATA DE
RUPTURA

CÀRREGA
kN

6,5

MPa

39924
7
27/12/2011
1343,6
53,7
39925
28
16/01/2012
1479,8
62,5
39926
28
16/01/2012
1453,3
61,4
39927
28
16/01/2012
1423,9
60,1
1MPa=1 N/mm²=10,2 kp/cm²; 1T=9,8kN
RESISTÈNCIA MITJANA DE LA SÈRIE A 28 DIES
S'ha aplicat el coeficient de conversió referit a la proveta cilíndrica ø 15 cm i h=30 cm, segons la taula 86.3.2.a EHE-08.
PREMSA DE COMPRESSIÓ:
Matest Mod.C089-10, 300 tf, clase 1 i CME-200 tf-M4 clase 0,5. segons norma ISO 7500/1

(MPa):

61,3

Element formigonat (segons dades facilitades a l'obra): NÍNXOLS
Observacions: AUTOCOMPACTANT
7 SEGONS

Tècnic-Director

Antorn Piñol, Pere

Tècnic Àrea Formigó

Gasia Gabernet, Josep

ASSAIGS REALITZATS PER EL LABORATORI INQUA LLEIDA SL, LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. Declaració responsable nº L0600104
22 d'octubre 2010. Per a la consulta en detall, http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/. Ambit d'actuació, Qualitat Tècnica.
Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de
l' empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d' un document acreditatiu.

www.inqua.cat

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici H2, baixos. 25003 LLEIDA / Tel. 973247008 / Fax 973222842 / inqua.lleida@inqua.cat
Av. Estació, 78. 25500 LA POBLA DE SEGUR / Tel. 973681414 / Fax 973681302 / inqua.poblasegur@inqua.cat
Pol. Ind. Constantí Av. Europa / Carrer Bèlgica / 43120 CONSTANTÍ / Tel. 977524537 / Fax 977524865 / inqua.tarragona@inqua.cat

Client
N.I.F.
Obra
Adreça

CONST. I PROM. ROC-OLIVA, S.L.
B25611625
MAGATZEM
CAMÍ DELS ARCS- 300 M DEL POBLE

Població

LINYOLA

N. Obra

Serveis Tecnològics
Destinatari:

Expedient:

L080072 Q110952
Q12L0400

Data de l'albarà

29/02/2012 Núm albarà: 204.077

CONST. I PROM. ROC-OLIVA, S.L.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

CERVANTES, 43
25240 LINYOLA

INQUA SL - NIF B25469388
Inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, tomo 693 de la sección general, folio 112, hoja número L-13189, inscripción 11ª

INQUA LLEIDA, 28/03/2012

Full 1 de 1.

ACTA DE RESULTATS
As s aigs de form igó. Pre s a de m os tre s de form igó fre s c, s e gons UNE EN 12350-1:2009. Fabricació i cons e rvació de
prove te s , s e gons UNE EN 12390-2:2009.
DADES DE LA PRESA DE MOSTRA
Data i hora: 29/02/2012 08:35
Temp.ambient (°C):

3

Humitat relativa:

±2

68

RECOLLIDA DE LES PROVETES
Data:
Hora:

01/03/2012
08:30

CONSERVACIÓ DE LES PROVETES:

DADES EXTRETES DE L'ALBARÀ DEL SUBMINISTRADOR
Subministra:

OBRA

Núm albarà:

-

Matricula camió:

-

Volum (m³):

-

H. sortida planta: H. arribada obra: H. límit:

-

Tipus:
Resistència:
Consistència:
Grandària àrid (mm):
Ambient:
Ciment:
Addicions:
Additius:
Relació A/C

- MPa
NC
I 52,5 R
NO CONSTA
NO CONSTA
-

Si no s'indica el contrari a l'apartat d'observacions, les condicions de conservació són les següents:
A l'obra: En motlles, cobertes i protegides amb bossa de plàstic, a temperatura i humitat ambient.
Al laboratori: En cambra humida a 20°C ± 2°C i una humitat relativa >=95%

M e s uració de la cons is tè ncia de l form igó fre s c. M è tode de l con d'Abram s , s e gons UNE EN 12350-2:2009.
Con núm. 1 (cm):
0,0
Con núm. 2 (cm):
0,0
Consistència mitjana (cm):
Ruptura pe r com pre s s ió, s e gons UNE EN 12390-3:2009. As s aig re alitzat s obre prove ta cúbica 15 cm d'are s ta.
PROVETA
NÚMERO

EDAT
DIES

DATA DE
RUPTURA

CÀRREGA
kN

0,0

MPa

89283
7
07/03/2012
1063,3
42,5
89284
28
28/03/2012
1255,4
50,2
89285
28
28/03/2012
1234,8
49,4
89286
28
28/03/2012
1194,6
47,8
1MPa=1 N/mm²=10,2 kp/cm²; 1T=9,8kN
RESISTÈNCIA MITJANA DE LA SÈRIE A 28 DIES
S'ha aplicat el coeficient de conversió referit a la proveta cilíndrica ø 15 cm i h=30 cm, segons la taula 86.3.2.a EHE-08.
PREMSA DE COMPRESSIÓ:
Matest Mod.C089-10, 300 tf, clase 1 i CME-200 tf-M4 clase 0,5. segons norma ISO 7500/1

(MPa):

49,1

Element formigonat (segons dades facilitades a l'obra): NINXOLS
Observacions: FORMIGÓ AUTOCOMPACTANT
ADDICIÓ DE VIRUTES DE FERRO.
DF 750/750 mm

Tècnic-Director

Antorn Piñol, Pere

Tècnic Àrea Formigó

Gasia Gabernet, Josep

ASSAIGS REALITZATS PER EL LABORATORI INQUA LLEIDA SL, LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. Declaració responsable nº L0600104
22 d'octubre 2010. Per a la consulta en detall, http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/. Ambit d'actuació, Qualitat Tècnica.
Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i formen part dels fitxers de
l' empresa. El nostre objectiu amb aquest fitxer és agilitzar la nostra gestió i servei, també proporcionar informació referent als nostres productes i serveis, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho en persona o per escrit, adjuntant còpia d' un document acreditatiu.

www.inqua.cat

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Edifici H2, baixos. 25003 LLEIDA / Tel. 973247008 / Fax 973222842 / inqua.lleida@inqua.cat
Av. Estació, 78. 25500 LA POBLA DE SEGUR / Tel. 973681414 / Fax 973681302 / inqua.poblasegur@inqua.cat
Pol. Ind. Constantí Av. Europa / Carrer Bèlgica / 43120 CONSTANTÍ / Tel. 977524537 / Fax 977524865 / inqua.tarragona@inqua.cat

