
ESC. 1/
DOC. 11/11

CÀLCUL ESTRUCTURAL 1

CLAUSTRE

bigues 25x70 i llosa de 25cm

ESTAT DE CÀRREGUES
Càrregues permanents:
-Pes propi llosa i bigues
-Càrrega permanent        2,00kN/m2
Sobrecàrrega d’ús:
-Zona forta concurrència  5,00kN/m2

FLETXA
Càlcul de la fletxa per:
-Llum entre murs= 12.15m
-Alçada dels murs: 11m

Comprovació:
-Fletxa màxima vertical:
Fa=L/500 > 1215cm/500 = 2,43cm (fletxa màxima admissible)
Fletxa activa > Fi x 1,82 = 0,8cm x 1,82 = 1,45cm > COMPLEIX

-Tensions admissibles tan a tracció com a compressió.

-Fletxa horitzontal:
F=L/400 > 1100cm/400 = 2.8cm
F=3,1cm > el mur pantalla hauria de tenir algun atirantament.
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DIAGRAMA DE TENSIONS DEL CONJUNT

PLANTA TIPUS 1/200

PLANTA NIVELL 94 1/200

CÀLCUL ESTRUCTURAL 2

FORJATS DEL RESTAURANT-SALA D’ACTES

bigues 25x70 i llosa 30cm

ESTAT DE CÀRREGUES
Primer sostre:
Càrregues permanents:
-Pes propi llosa i bigues
-Càrrega permanent        2,00kN/m2
Sobrecàrrega d’ús:
-Zona forta concurrència  5,00kN/m2

Coberta:
Càrregues permanents:
-Pes propi llosa i bigues
-Càrrega permanent        3,00kN/m2
Sobrecàrrega d’ús:
-Zona manteniment         1,00kN/m2

FLETXA
Càlcul de la fletxa per:
-Llum màxima 12.15m

Comprovació:
-Fletxa màxima vertical:
Fa=L/500 → 1045cm/500 = 2,09cm (fletxa màxima admissible)
Fletxa activa = Fi x 1,82 = 0,8cm x 1,82 = 1,45cm > COMPLEIX

-Tensions admissibles tan a tracció com a compressió.

CÀLCUL ESTRUCTURAL 3

PÒRTIC DE LA BIBLIOTECA

pilars 21x60 i bigues de 21x65 i 21x55 i forjat de klh 20cm de fus-
ta laminada de pi de tipus GL28 i GL32 

ESTAT DE CÀRREGUES
Primer i segon sostre:
Càrregues permanents:
-Pes propi llosa i bigues
-Càrrega permanent        2,00kN/m2
Sobrecàrrega d’ús:
-Zona forta concurrència  5,00kN/m2
 
Coberta:
Càrregues permanents:
-Pes propi forjat unidireccional fusta i bigues
-Càrrega permanent        1,00kN/m2
Sobrecàrrega d’ús:
-Zona manteniment         1,00kN/m2

FLETXA
Càlcul de la fletxa per:
-Llum del pòrtic: 8.65

Comprovació:
-Fletxa màxima vertical:
Fa=L/500 → 865cm/500 = 1,73cm (fletxa màxima admissible)
Fletxa activa = 1,00cm → compleix

-Tensions admissibles tan a tracció com a compressió.

diagrama de deformació (ELS)

deformació màxima: 1cm > adimisible

dimensionat de bigues i pilars

21x65

21x60

21x55

diagrama de tensions (ELU)

tensió màxima: 18.11 N/mm² > adimisible

DIAGRAMA DE COMPRESSIÓ D’UN DELS MURS
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DIAGRAMA DE DEFORMACIÓ DE LA COBERTA
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RECALÇAMENT I CONSOLIDACIÓ 
DELS EDIFICIS EXISTENTS

Demolició de cobertes i forjats exis-

tents, conservant nomès les façanes 

com a memòria històrica del lloc. 

Al tractar-se d’un centre de cultu-

res, manteniR tots els elements his-

tòrics del solar adquireix una espe-

cial impòrtancia.

Neteja i reparació dels murs de fà-

brica existents, i rejuntat amb ci-

ment portland. 

Atirantar el mur a l’alçada on hi ha-

vien els forjats amb un cèrcol.

Recalçat sota fonamentació existent 

de l’edifici d’entrada a l’exposició 

per batatges de 1,5 a 2 m segons con-

vingui

FONAMENTACIÓ I CONSTRUCCIÓ DEL 
CLAUSTRE I ELS EDIFICIS NOUS

Armat, encofrat i formigonat dels 

murs del claustre units al mur pan-

talla treballant com a contraforts 

ajudant a suportar l’empenta del te-

rreny. 

Armat encofrat i formigonat de la 

resta de murs, de jàssseres i sostres 

de formigó, tant del claustre com 

dels edificis nous. 

EL PROCÈS CONSTRUCTIU

ESTAT ACTUAL

Murs de fàbrica en bon estat, excep-

tuant zones localitzades.  

Humitats,incrustracions vegetals i 

perforacions. 

Cobertes en mal estat, deteriorades i 

destruides. 

MUR PANTALLA I DE CONTENCIÓ

Una vegada consolidats els edificis 

existents, s’executaria el mur pan-

talla per batatges de 1,5 a 2m i la 

posterior excavació del solar i de 

les ruines. 

Procès arquelògic de descobriment de 

les ruines i protecció d’aquestes.

Realització del mur de contenció de 

3,5m de la resta del solar. 

Resultats del càlcul:

Deformació del forjat de coberta per empentes 
de terra en el punt central > 2,9 cm

Deformació del forjat de coberta per empentes 
de terra en el punt central > 3,1 cm
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DIAGRAMA DE MOMENTS DE FORJAT I COBERTA

DIAGRAMA DE DEFORMACIÓ DE LES BIGUES

Deformació màxima de la biga 0.8cm
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