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ESTRUCTURA
L’estructura del museu n’esdevé un element molt particular ja que en condiciona l’aspecte exterior. 

Clarament marcat pels mur de càrrega de xavagons; els quals no només actuen com a elements de contenció del 
terreny, sinó que, amés amés, quan s’arriba a l’alçada de l’edifici s’aixequen fins a la coberta per esdevenir-ne els 
suports.

Dins d’aquesta gruixuda i imponent estructura de pedra exterior se n’hi amaga una segona que actua com a pell in-
terior. Creant un habitatge més càlid que el que ofereix el refugi dels xavagons, els espais generats amb l’arquitrabat 
de fusta d’acàcia dónen el comfort necessari per als usuaris per tal d’ocupar còmodament aquells espais on l’estança 
és més llarga.

Recolzant la coberta a la pell de xavagons es permet alliberar de càrrega la caixa de fusta interior, la qual està dotada 
de muntants esbelts que fan de pont entre ambdos sistemes estructurals. Aquesta pell interior també pren lleugeresa 
gràcies al sistema constructiu inspirat en el tradicionat ‘‘balloon frame’’ el qual gràcies a un conjunt de muntants i ras-
trells als tancaments proporciona gran estabilitat amb un considerable estalvi de materials.

L’estructura com a identitat

Dimensionat de la coberta

Accions de càrrega a considerar: _ Sobrecàrrega d’ús de la coberta 100kg/m2
    _ Acció del vent considerada           50kg/m2
    _ Acció per la càrrega de la neu       50kg/m2 

Pes propi derivat dels materials emprats:                 80kg/m2   

Entramat de biguetes d’acàcia de secció 5x5cm

FLEXIO 
Tensió Màxima Admissible a Flexió de l’Acàcia: 110kg/cm2 
Fórmula emprada: Moment generat < Tadm màxima a Flexió x W biga
Tadm màxima a Flexió de l’Acàcia = 110 kg/cm2
Mmax generat = 0,008 Tm = 800 Kg cm
W (fletxa màxima biga) = 20,8 cm3         

Càlcul a partir dels resultats de Wineva = 110 kg/cm2 x 20,8 cm3
800 Kg cm < 2288 kg cm  Ok

TALLANT
Fórmula emprada: Vmax < Tadm x S  
Vmax = 0,10 T = 100 Kg
Tallant màxim admisible = 11 kg / cm2
S = 5x5 = 25 cm2
25 cm2 x 11 kg/cm2 = 275 kg      > 100 kg  Ok
    
Pòrtic de jàsseres d’acàcia de secció 15x30 cm
 
Reacció màxima generada per l’entramat superior de biguetes: 185 kg

Fórmula emprada: Moment generat < Tadm màxima a Flexió x W biga
Tadm màxima a Flexió de l’Acàcia = 110 kg/cm2
Mmax generat = 0,781Tm = 78100 Kg cm  
W (fletxa màxima biga) = 2250 cm3   
   
Càlcul a partir dels resultats de Wineva = 110 kg/cm2 x 2250 cm3
78100 Kg cm < 247500 kg cm  Ok

TALLANT
Fórmula emprada: Vmax < Tadm x S 
Vmax = 0,81 T = 810 Kg  
Tallant màxim admisible = 11 kg / cm2
S = 30x15 = 450cm2
450cm2 x 110  kg/cm2 = 49500 kg     > 810 kg  Ok

Biga d’acer IPN Max 400

FLEXIO 
Tensió Màxima Admissible a Flexió de l’acer = 2619 kg/cm2 
Fórmula emprada: Moment generat < Tadm màxima a Flexió x W biga
Mmax generat = 5,19 Tm = 519000 Kg cm
W (fletxa màxima biga) = 1460 cm3         

Càlcul a partir dels resultats de Wineva = 2619 kg/cm2 x 1460 cm3
519000 Kg cm < 3823740 kg cm  Ok

TALLANT
Fórmula emprada: Vmax < Tadm x S  
Vmax = 2,12 T = 2120 Kg
Tallant màxim admisible = 2619 kg / cm2
S = 118 cm2
118 cm2 x 2619 kg/cm2 = 309042 kg      > 2120 kg  Ok

Dimensionat de la zona de suport inferior (paviment)

Accions de càrrega a considerar: _ Sobrecàrrega d’ús de la pavimentació  500kg/m2

Pes propi derivat dels materials emprats:             70kg/m2 

Entramat de jàsseres d’acàcia de secció 15x25cm
 
Tensió Màxima Admissible a Flexió de l’Acàcia: 100kg/cm2 
Fórmula emprada: Moment admissible = Tadm màxima a Flexió / Wbiga
Mmax = 148 Tcm = 148000 Kg cm / W = 1562,5 cm3 < Tadm màx      95 kg / cm2 < 110 kg/m2   Ok

Vmax < Tadm x S   on   S = 15x25 = 375cm2;  Tadm < 890 kg / 375 cm2; 2,37 kg / cm2 < 11 kg cm2   Ok
    

Entramat de biguetes d’acàcia de secció 5x12cm
 
Fórmula emprada: Moment admissible = Tadm màxima a Flexió / Wbiga
Mmax = 0,051 Tm = 5100 Kg cm / W = 197,2 cm3 < Tadm màx      25,86 kg / cm2 < 110 kg/m2   Ok

Vmax < Tadm x S   on   S = 12x5 = 60 cm2;  Tadm = 0,11 kg cm2  =  660 kg > 260 kg   Ok
    

CÀLCUL DE LA IPN CÀLCUL DE LES JÀSSERES PRINCIPALS D’ACÀCIA

DIAGRAMA DE TALLANTS DIAGRAMA DE TALLANTS

DIAGRAMA DE MOMENTS DIAGRAMA DE MOMENTS

ACCIONS ACCIONS

REACCIONS REACCIONS

DEFORMADA DEFORMADA

TENSIONS TENSIONS

UNIÓ A COMPRESSIÓ_exemple d’unió en fusta, entre els muntants del tancament lateral i l’element 
d’unió amb les jàsseres de suport de coberta

UNIÓ AMB TRAU COLIS_entre les jàsseres de fusta de suport de coberta en el seu suport sobre els gabions
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ENCAIX AMB UNIÓ METÀL.LICA_entre les viguetes de suport del terre i els muntants estructurals del 
tancament lateral

LES UNIONS_tipus

S’ha buscat optar per les unions d’encaix de fusta en la major part dels punts havent de 
recórrer a suports s’unió metàl.lica en casos especials: 

IPN_suport de la coberta per a permetre la           
        obertura contínua a nord de l’espai expositiu

JÀSSERES DE FUSTA_suport de la coberta per a permetre la obertura 
         contínua a nord de l’espai expositiu

SISTEMA ESTRUCTURAL_
Basat en construcció seca a partir de murs de càrrega 
com a pell esterior i construcció de balloon frame de fusta 
interior. Col.locada sobre el terreny anivellat amb graves. 
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DIMENSIONAT DEL MUR DE CÀRREGA DE GABIONS

Accions de càrrega a considerar 

_ Acció del vent considerada             50kg/m2
_Pes propi derivat dels materials emprats    1000kg/m2 

Calculant excentricitat del mur 
 
Fórmula emprada: 
Moment / Qtot sobre el mur = D d’excentricitat  < 50cm de distància de l’eix 
Moment generat = Ppropi part superior + Acció del vent - Q de la coberta; 

M 250 Kg (x 25cm) + 275 Kg (x 50cm) - 910 Kg  (x 25cm)  
Qtot = 910 Kg + 250 Kg + 5000 Kg = 6160 Kg
Excentricitat generada = 13,20 cm  Ok

    

    

EL MUR_
Gràcies a la seva considerable sec-
ció, ela murs de gabions disposen de 
poca excentricitat fins i tot consider-
ant les condicions més desfavor-
ables. Per aquest motiu es pot edifi-
car ‘‘apilonant-los’’. No obstant, i tal i 
com s’aprecia a la secció constructi-
va que hi ha a continuació; se’ls re-
forçarà amb una estructura interior 
que els travi i rigiditzi unànimament. 


