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Per realitzar els c ŕlculs s'ha pres com a referčncia l'arc de llum major (45 m) i, en conseq üčncia, de major alçada (15 
m) ja que es considera la posició més desfavorable.

• En primer lloc he fet un predimensionat tenint en compte que es tractava de fusta de pi n ňrdic laminada 
encolada amb una classe de servei 2 i de classe resistent GL24h. La realitzaci ó del predimensionat s'ha basat en 
la normativa UNE EN 360.
• A continuació he realitzat l'estat de c ŕrregues i la combinatňria d'accions per procedir al c ŕlcul. 
• El següent pas ha estat realitzar la comprovaci ó al foc per una EF-60 per ajustar la secci ó de l'arc en cas que 
fos necessari.
• Seguidament he procedit a introduir totes les dades al programa de c ŕlcul de pňrtics "wineva" per comprovar 
que la secció obtinguda en el dimensionat  compleix amb les deformacions i esfor ços mŕxims. 
• Per últim he realitzat el dimensionat i comprovaci ó de la secció de les biguetes amb el mčtode d'estats límits 
últims. 

El disseny de l'estructura de la sala s'assimila al casc invertit d'una 
caravel·la. 
L'estructura estŕ formada per 14 arcs el ·líptics de fusta d'alçada igual a 1/3 
de la seva llum situats paral ·lelament en la direcció curta. Hi ha 7 arcs 
diferents degut a la forma irregular de la sala.  
La secció de l'arc és d'1,2 m per 0,3 m. A sobre de l'arc el ·líptic s'afegeix un 
altra arc unit al primer amb muntats tamb é de fusta. Aquest segon arc de 
secció 0,3 m x 0,3 m em serveix per formar els lluernaris que donaran llum 
natural a la sala. 
Finalment s'uneixen els arcs separats 6 m amb biguetes tamb é de fusta de 
secció circular de 0,4 m de di ŕmetre, que serveixen, amb l'ajuda d'una pe ça 
metŕl·lica tan per fer de trava com de suport de la coberta. 

S'ha triat com a material base d'execuci ó de l'estructura de la sala la fusta 
laminada encolada (en concret el "glulam") degut a certes propietats que 
aquest material atorga al projecte, entre d'altres:

Propietats acústiques.
Sostenibilitat.
Efecte psicolňgic.
Flexibilitat.
Bona relació pes/resistčncia.
Bon comportament insecticida, fungicida , hidr ňfug i de 
protecció al foc amb l'aplicació d'un tractament final 
protector. 

Dins de la gran quantitat de tipus de fusta he escollit la del pi n ňrdic d'alta 
resistčncia degut a les seves propietats  resistents i est čtiques. 

Els arcs arriben a l'obra en 4 peces que s'uneixen in situ. 
Aquests s'articulen als extrems mitjan çant rňtules d'acer que permeten el gir. 
Una part de la rňtula s'insereix en l'element de fusta, fixant-se amb passadors, 
i l'altre es fixa a les bases de formig ó (que fan alhora de sabata de 
fonamentació) amb cargols d'alta resistčncia. 
Les peces dels extrems (articulades a la base) s'eleven i s'uneixen a les peces 
centrals per formar l'arc complet. Les unions entre les peces s ón rígides i es 
resolen amb plaques inserides ocultes i passadors d'acer. D'aquesta manera 
s'aconsegueix també una major protecció de l'element en front al foc. 
Finalment es fixen les biguetes als arcs a trav és d'uns connectors d'acer en 
forma de té que també queden ocults dins de la bigueta. 
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26,00 8,90

B 31,50 10,50

C 36,20 12,00

D 39,85 13,25

E 42,50 14,10

F 44,25 15,60

G 45,00 15,90

El disseny de la base 
de l'arc es basa en el 
diagrama de moments 
obtingut en el cŕlcul de 
l'estructura. Es fa així 
per garantitzar un bon 
funcionament de l'arc 
envers els esforços. 
D'altra banda també es 
té en comte la 
inclinació en que 
arriben a terra les 
forces per tal de 
dissenyar la 
fonamentació que 
transmetrŕ els esforços 
de l'arc cap al terra. 


