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PREDIMENSIONAMENT PILARS METÀL.LICS

PER ESFORÇOS AXIALS

Np = Q.l.D
σ = Np / Ac. γ  →  Ac = Np / σ. γ
γ = 1,5
σmàx acer A-42 = 2.600 Kg/cm²

Q = 10,60 KN/m²
Pes propi(creuetes UPN 160) → G = 18,80 Kg/m
18,80* 1,10* 2 perfils ala = 41,36 Kg/ala 0,416 KN/ala
Np = 10,60*10,70*6 + 4*0,4136 = 682,1744 KN

Ac = (68.217,44/2.600)1,5 = 39,36 cm² → pilar Ø20cm e=6mm

VERIFICACIÓ DE LA TENSIÓ

σadm ≤ Np / Ac. γ + Mg / ω . γ

σadm = (44.685,44 /26) 1,5 + 0 = 2.578  ≤ 2.800 → OK!

Pilar Ø20cm e=6mm

PER ESFORÇOS AXIALS

Np = Q.l.D
σ = Np / Ac. γ  →  Ac = Np / σ. γ
γ = 1,5
σmàx acer A-42 = 2.600 Kg/cm²

Q = 13,85 KN/m²
Pes propi(creuetes UPN 160) → G = 18,80 Kg/m
18,80* 1,10* 2 perfils ala = 41,36 Kg/ala 0,416 KN/ala
Np = 13,85*9*7 + 4*0,4136 = 874,21 KN

Ac = (87.421,00/2.600)1,5 = 50,43 cm² → HEB 160

VERIFICACIÓ DE LA TENSIÓ

σadm ≤ Np / Ac. γ + Mg / ω . γ

σadm = (87.421/26)1,5 + 0 = 5.043  ≤ 5.425 → OK!

Un cop realitzat  el predimensionament  a HEB, es procedeix
a buscar els 2 perfils UPN que, units per soldadura,
tinguin el mateix Moment d'inèrcia (lx) i el mateix Mòdul
Resistent (Wx) que el seu equivalent a HEB,

HEB 160 →  2 UPN 200   → 150*200 mm

DETALL 1 (Pilar tipus foyer 8-M)

  Anclatge a fonamentació de sabata aïllada.

DETALL 2 (Pilar 14-Z)

    Creuetes metàl.liques: àbac      Anclatge a fona mentacióe sabata aïllada.

PREDIMENSIONAMENT MUR CONTENCIÓ (7)

Cada volum d'activitats està format per un mur de
contenció (7,10,15) que conté les terres contra les  que
el volum està col.locat. A banda de contenir les
terres, rep la càrrega dels pòrtics. Per aquest mot iu,
s'ha escollit un  mur de contenció mixte , ja que:

- no té excentricitat: idoni si té Q al coronament;
- part de les terres participen en l'equilibri.

B = 2/3 H
D = H / 3
b = 0,1 H ( ≥ 30 cm)
b' = 0,15 H ( ≥ 30 cm)

b' = 0,15*(3 + b')= 0,39  m
b' = 0,40 m

H = 3 + 0,4 = 3,40 m
H = 2,40 m

B = 2/3 * 3,4 = 2,26 m
B = 2,30 m

D = 0,3 / 3 = 0,10 m
D = 0,30 m

b = 0,1 * 3 = 0,30 m
b = 0,30 m

Com que no es té en compte la càrrega de l'edifici,
s'han augmentat  les dimensions  (comptant  que amb le s
armadures es solventarà).

PÒRTICS DE FUSTA LAMINADA

Els volums tenen designades activitats més definides. En
aquest cas es buscarà la sensació de reclusió i
concentració però sempre deixant pal.lesa la situació
excepcional de l'edifici.

Davant el contacte directe dels volums contra el pendent
de terreny, es planteja un mur de contenció de formigó
armat per a cada volum. A aquest se li adosaran dos murs
de formigó, formant una “c” en planta i en secció es
recolzaran una sèrie de pòrtics de fusta laminada que
s'aniran repetint i que cobriran el volum en tota la
dimensió de manera més lleugera.

L'unió fusta-formigó es produirà
mitjançant una peça metàl.lica
específicament dissenyada per a
transmetre el pes propi del pòrtic
i les altres càrregues al mur de
contenció. (DETALL 4)

En alguns punts, el
pòrtic de fusta entra

en contacte amb
la llosa del foyer.

Aleshores, es planteja
una altra peça per

a transmetre la càrrega
de la llosa i de la

coberta al pòrtic.
(DETALL 3)

- Estat de càrregues foyer:

Pp estructura  6,25 KN/m²
Sobrecàrrega permanent(coberta verda)  2,50 KN/m²
Sobrecàrrega ús (manteniment)  1,00 KN/m²
Sobrecàrrega neu  0,40 KN/m²
Sobrecàrega vent 0,50 KN/m²

 Qtotal = 10,65 KN/m²

- Estat de càrregues volum:

Pp estructura     0,52 KN/m²
Sobrecàrrega ús (manteniment) 1,00 KN/m²
Sobrecàrrega neu 0,40 KN/m²

 Qtotal = 1,92 KN/m²

WINEVA_ DEFORMACIONS

Es fan els càlculs corresponents a l'Estat Límit de Servei
i a l'Estat Límit d'Utilització mitjançant les hipòtesis
simples i les combinades. S'escullen les dades més
restrictives i es comprova la resistència dels diferents
materials per a que s'aguantin les tensions que es
produeixen.

Materials:

 Dimensions:

COMPROVACIÓ DE L'AXIL

Resistència a compressió fusta laminada = 8 N/m²

Axil màxim admissible = Nmàx = (Rcompressió.A)/ ω

Coeficient vinclament ω= β.l/h= 0,7*(3,8/0,3)= 2,87 → ω= 1

Nmàx = (8*0,09)/1 = 0,72 N
720 KN < 221 KN  →  compleix!

COMPROVACIÓ DEL MOMENT

Resistència a flexió fusta laminada = 9 N/m²
secció biga = 20cm * 50cm

Moment flector màxim admissible:
b.h² ≥ 6 . (Md/ 9) . (1/1000)

(9*0,3*0,5²) / 6000 ≥ Md
112,5 KN < 104,48 KN  →  compleix!

ELS activa

ELS total

Pes propi Sobrecàr. Vent dreta Vent esq

2.2

3.2

0.5

1.5

0

0

0

0

Hipòtesis combinades ELS:

Pp+Sc

Pp+Vd

Pes propi Sobrecàr. Vent dreta Vent esq

1.5

1.5

1.6

0

0

1.6

0

0

Hipòtesis combinades ELU:

Pp+Ve 1.5 0 0 1.6

Pp+Sc+Vd 1.5 1.6 1.6 0

Pp+Sc+Ve 1.5 1.6 0 1.6

FORJAT DE BIGUES METÀL.LIQUES

Es planteja un forjat col.laborant amb pilars i bigues
metàl.liques en a la passera que connecta el foyer amb la
masia. El volum es recolzarà al terreny natural mitjançant
pilons de formigó que elevaran el pas respecte la cota de
l'espai d'entrada del Centre de Natura.

L'EDIFICACIÓ EXISTENT

El solar del projecte presenta una masia de principis del
segle XV de planta baixa i pis, que ha anat patint
diferents ampliacions al llarg del temps però que
actualment està en estat d'abandonament.

El procès per a la seva reutilització com a espai
expositiu del Centre de Natura serà el següent:

1. Anàlisi de l' ESTAT ACTUAL: descripció de materials,
descripció estructural i descripció de les patologies.

S'observa que hi ha certes parts que han estat molt
afectades pel pas del temps i que, per tant, s'hauran de
reemplaçar (coberta, murs interiors i forjat de planta
primera);  altres elements es poden mantenir i reutilitzar
desprès d'aplicar un tractament específic al problema que
pateixin (façanes medievals);  els afegits del segle XX
s'obvien per falta d'interès estructural,  morfològic i/o
històric.

3.  Nou SISTEMA ESTRUCTURAL segons la lògica d'estabilitat
de la masia.

Es basarà en els murs de càrrega de façana existents, de
pedra, bigues i forjat de fusta.

Els murs de pedra s'estabilitzen  des de la seva base amb
recalçats de formigó, realitzat per tongades d'1,50m (tal
i com es mostra en el DETALL 5). Els murs es lliguen amb
la solera de planta baixa mitjançant connectors metàl.lics
i entre ells mitjançant un cèrcol perimetral a diferents
altures amb els que s'evitarà la bolcada i es permetrà el
funcionament com a un.

Les bigues exerciran la mateixa funció estructural que
exercien els antics murs interiors però en clau moderna.
Així, es vol reinterpretar la masia, recordant l'antic
traçat però donant-li un nou ús, amb els espais més
diàfans i menys lligats a la mida domèstica.
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2. DEMOLICIÓ  de les parts no contemplades dins del
projecte.

La demolició dels afegits del segle XX es farà amb mitjans
mecànics i , la resta, es realitzarà amb mitjans manuals
per tal de garantir que la part conservada es trobi en les
millors condicions possibles.

4. Realització dels AFEGITS d'obra nova.

S'obre el mur de pedra per dos punts, per tal de facilitar
les circulacions i es construeixen en sec:

- pas del foyer a la masia;
- escala de connexió de planta baixa i planta primera;
- mirador: balcó sobre la vall del Mogent.

Aquestes tres peces s'acabaran recolzant en algun punt
sobre els murs de pedra, però es considera que amb el
recalçat ben dimensionat i realitzat es transmitran les
càrregues de la "fonamentació antiga" a la nova.
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DETALL 5

pòr t i c  M

pi l ar  14- Z

mur
contenció 7

pilar 4-D

edi f i caci ó
exi st ent

pas


