
pág.1Cálculo gerado através do programa Polibox - "Plastbau versão 1.1 em 19/01/2022 17:56:55

Projeto:

Solução:

Características da secção

Cada vez que se dimensiona uma laje, o nosso 
software emite uma ficha técnica para a respectiva laje.

Espessura total da laje (H1+H2+H3) 26,0 cm
Altura da nervura do painel Plastbau (H2) 15,0 cm

Espessura do isolamento (H1) 6,0 cm
Espessura da lâmina de compressão (H3) 5,0 cm

Distância entre nervuras (B1) 60,0 cm
Peso próprio do painel Plastbau (PP_painel) com 4,40 m 0,191 kN

Peso próprio da laje considerada (PP) 2,08 kN/m²
Momento de Inércia da solução (I) 14748,6 cm4 /nerv

EI da solução 4498,3 kN.m² /nerv
Resistência Térmica (R) 2,26 m².°C/W

Coeficiente de Transmissão Térmica (U) 0,38  W/m².ºC

Dados de Cálculo
Vão em projeção horizontal (L) 4,40 m

Ângulo da laje com a horizontal (Θ) 0 º
Aço A400 - fsyd 348,0 MPa

Betão C25/30 - fcd 16,7 MPa
τ1 0,75 MPa
τ2 5,00 MPa

E_betão 30,5 MPa
Recobrimento 2,5 cm

Tipo de utilização terraços acessíveis
ψ1 0,0

Ações permanentes sem PP em projeção horizontal, (Gc) 2,00 kN/m²
Sobrecarga em projeção horizontal (Q) 2,00 kN/m²

Resultados
Estados Limites Últimos (ELU)

Carga combinada e majorada (PU) 5,47 kN/m /nerv
Momento fletor

Momento atuante Msd 13,24 kN.m /nerv
μ 0,04
ω 0,05

Área da secção da armadura da laje (AsN) \nerv 2,3 cm² (Armadura sugerida 3 ø 10 ( 2,4 cm² ))
Momento resistente Mrd 13,8 kN.m /nerv

Esforço transverso
Esforço transverso actuante Vsd 12,03 kN/m /nerv

Largura útil da nervura (B2) 10,5 cm
Altura útil da laje (d) 17,50 cm

Vcd 13,78 kN/m /nerv
Vwd 0,00 kN/m /nerv

Vrd máximo 91,87 kN/m /nerv
Asw/s 0,8 cm

Afastamento máximo entre estribos das nervuras (6 mm) 0,13 m
Afastamento máximo entre estribos das nervuras (8 mm) 0,13 m

Estado Limite Serviço (ELS)
Carga combinada (PS) 2,45 kN/m /nerv

Flecha instantânea 2,65 mm
Flecha a longo prazo 6,64 mm

Flecha admissível (L/f1) 22,00 mm

Disposições Construtivas
Quantidade de betão 80,2 litros/m²
Largura dos tarugos 0,12 m

Altura dos tarugos 0,16 m
Área da secção da armadura dos tarugos \nerv 0,55 cm² (Armadura sugerida 2 ø 10 (1,57cm²))

Número de tarugos (n_tar) 2
Nº de apoios de escoramento 2

Afastamento entre apoios 1,47 m
Espaçamento máx. da armadura da lâmina de compressão (AsL)

Varões perpendiculares às nervuras 0,25 m
Varões paralelos às nervuras 0,35 m

Malhasol CQ30
Custo estimado dos materiais da laje 0,00 €/m²
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