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Estudi de pesos - ACTUALS

Pesos pròpis

Teules 0,50 kN/m2

Travesses 0,10 kN/m2

Sobrecàrregues

Manteniment 1 kN/m2

Neu 0,40 kN/m2

Pont grua 600 kN

Horitzontals

Vent 0,50 kN/m2

Esquema estructural de la nau

Estudi de pesos - PROJECTE

Pesos pròpis

Teules 0,50 kN/m2

Travesses 0,10 kN/m2

Sobrecàrregues

Manteniment 1 kN/m2

Neu 0,40 kN/m2

Bambú 2,28 kN/m2

Horitzontals

Vent 0,50 kN/m2

Esquema d'accions  nau

60 T

60 T 60 T

Mmax = 18839 kN·m

1,35 x Pes Propi + 1,5 x ús

1,35 x Pes Propi + 1,5 x ús + 1,5 x neu

1,35 x Pes Propi + 1,5 x ús + 1,5 x vent

1,35 x Pes Propi + 1,5 x ús + 1,5 x vent + 1,5 x neu

Mmax = 6.216,87 kN·mMmax = 6.216,87 kN·m

4344 kN

4344 kN

Esquema de moments flectors

Esquema de tallants

Esquema de deformacions

9,857 cm = 1/324

kN, 15 T, que és el pes mitjà d'un vagó.

S'estableix que el pes que pot aguantar el pont grua és e 150 

ESTRUCTURA

grua com la coberta lleugera.

uns pilars metàlics, que són els que aguanten tant el pont 

parlar del pont grua, preparat per aixecar vagons de tren i d'

més gran que les dues laterals. Com a particularitats es pot 

consta de 3 subnaus diferents, una central d'una dimensió 

al nord permetent així l'entrada de llum a l'interior. La nau 

pòrtics de 8,40 metres,amb una encavellada que s'obre cap 

Es tracta d'una nau aporticada amb una distància entre 

La nau "escola" és la que es calcularà.

industrials romandrà igual a nivell estructural . 

bambú. En canvi, la nau on s'hi desenvolupen les activitats 

on les accions sobre l'estructura variaràn, doncs s'hi penjarà 

desenvoluparan les activitats d'escola i centre cívic és aquella 

Donat el projecte, es considera que la nau on es 

CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA

aguantarà les sobrecarregues afegides pel projecte.

s'admetrà que sense cap tipus de reforç la mateixa estructura 

Un cop feta la comprovació de que l'estructura actual aguanta, 

desfavorable.

vagons de tren, és de partida aquell que es considera més 

efecte molt important sobre l'estructura, ja que ha de transportar 

Es pren la premisa que en el cas actual, on el pont grua té un 

l'estructura de l'edifici.

cas més desfavorable, o sigui, aquell que faci patir més 

Un cop establertes quines són aquestes càrregues, es calcularà el 

projecte. 

tipus de sobrecàrregues que existeixen, tant actualment com en el 

Es verificaran quines són les càrrgues permanents i els diferents 

següent comprovació:

noves càrregues un cop es canvii l'ús de l'edifici es decideix fer la 

Per tal de comprovar que l'estructura actual pot aguantar les 

Hipòtesis i combinades

estats límit de serveis, i els estats límits d'ús, ELU i ELS.

hipotesis de càlcul seguint el CTE, aquestes corresponen als 

Per tal de calcular l'estructura actual, s'estableixen diferents 

majorades.

hipotesi, ja que es aquella on hi han totes les càrregues 

En aquesta plana només es representa l'ultima 

Accions

carregues actuals són majors de les que hi hauran.

carregues actuals i de projecte partint de la premisa que les 

Com ja s'ha comentat a l'inici es farà la comparativa de les 

574,56 kN < 600 KN

variacions de carregues que li siguin donades pel projecte.

s'enten que l'estructura actual també aguantarà les 

aguantar el pont grua, per tant es confirma la Hipotesi, i 

bambú a l'estructura serà menor a la carrega que pot 

Com hem pogut comprovar el pes de més que aportarà el 

1,28 kN/m2 x 8,40 m x 30 m = 

metres i la llum de la nau central, uns 30 metres:

Si tenim en compte que la distància entre pòrtics es de 8,40 

només suposara una càrrega més al pilar.

per tant la catenària e la coberta no es veurà afectada i 

va agafat mitjançant uns fils d'acer als pilars del pòrtic, 

El bambú tal i com s'ha pogut anar veient fins al moment, 

Estructura façana

Pilars principals estructurals 

Estructura de suport de la coberta

Coberta de teula. 

Subestructura de coberta i xapa metàl·lica.

Encavallada metàl·lica. 

Estructura suport de la grua

Axonometria pilar principal

estructurals estratificades a diverses alçades

La formalització de les diferents necessitats 

produeixi.

principalment, que aquest canvi de secció es 

d'altura en l'aplicació de les accions és, 

distància, l'important per absorvir el canvi 

esforços flexors augmenten amb la 

grua i, en el futur, el bambú. Com que els 

moment que generen actualment el pont 

inèrcia que permetrà l'absorció del gran 

que aquesta és la que augmentarà la 

es va augmentant en la cara del pòrtic, ja 

Com es pot comprovar l'augment de secció 

tram, que passa a 37,5x112 cm.

L'augment més destacable és el de l'últim 

d'aquest.

acomodar el rail pel desplaçament 

la secció, de 37,5x78,5 cm, més que per 

que ja rep el pes del pont grua, no augmenta 

insuficient, però el següent tram de pilar, 

implicaria que la secció actual quedaria 

d'assecat. Podria semblar que això 

l'hi afegeix el pes del bamú en procés 

el pes de la coberta lleugera. Actualment se 

de 37,5x45 cm, és la encarregada de rebre 

parts del pilar. La primera, amb una secció 

Aquesta variació permet diferenciar tres 

secció.

fonaments, es formalitza augmentant la 

encarregat de descarregar les accions als 

les diferents altures, el pilar, element 

Degut als requisits estructurals variants a 

estructurals estratificades a diverses alçades

La formalització de les diferents necessitats 

de l'estructura.

esforços sense que aquests afectin el total 

precisa per poder decidir on aplicar els nous 

estructurals permet fer-ne una lectura més 

La clara diferenciació dels elements 
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