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DIAGRAMA FUNCIONAMENT DIPÒSIT RECUPERACIÓ AIGÜES PLUVIALS
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DIAGRAMA MOMENTS-ELU4
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DIAGRAMA DEFORMADA-ELU5

2.1mm 2.1mm

-0.1mm -0.6mm -0.1mm

PP+CM Q Vent esquerra Vent dreta

ELS 1 1 0 0

ELU 1 1,35 1,5 0 0

ELU 2 1,35 0 1,5 0

ELU 3 1,35 0 0 1,5

ELU 4 1,35 1,5 0,9 0

ELU 5 1,35 1,5 0 0,9

NIVELLS ALÇADA (m) COTA 
ALTIMÈTRICA (m) Q (KN/m2) G (KN/m2)

PP (KN/m2)
* Plaques Alveolars
** LLosa massissa

*** FORMIGÓ ** ACER

Fonaments - Plataforma 1 0.00 -8.80 5.00 2.00 * Segons cantell HP-50 / fck: 50MPa Acer pretensat: fpyk: 1670 MPa

Fonaments - Plataforma 2 2.60 -6.20 5.00 2.00 * Segons cantell HP-50 / fck: 50MPa Acer pretensat: fpyk: 1670 MPa

Sostre Soterrani 2 / Fonaments - Plataforma 3 2.80 -3.40 5.00 2.00 * Segons cantell HP-50 / fck: 50MPa Acer pretensat: fpyk: 1670 MPa

Sostre Soterrani 1 3.30 -0.10 5.00 2.00 * Segons cantell HP-50 / fck: 50MPa Acer pretensat: fpyk: 1670 MPa

Sostre PB 5.20 +5.10 5.00 2.00 * Segons cantell HP-50 / fck: 50MPa Acer pretensat: fpyk: 1670 MPa

Sostre P1 3.90 +9.00 5.00 2.00 * Segons cantell / ** 7.50 HP-50 / fck: 50MPa Acer pretensat: fpyk: 1670 MPa

Coberta inclinada Variable Variable 2.00 0.00 2.00 Fusta C24 Acer pretensat: fpyk: 1670 MPa

HIPÒTESIS DE CÀLCUL
MUSEU DE LA PATUM

FAÇANA VENTILADA DE PEDRA
- Façana ventilada de pedra: Fulla exterior de 3cm de pedra calcària. Façana ventilada de fulla interior lleugera. Formada per una subestructura de perfils d’alumini i panells de ciment hidròfug. La càrrega es transmet 
únicament als extrems de forjat. No té per tant recolzaments intermitjos sobre la fulla interior.

- Densitat pedra calcària: 28,00 KN/m3

- Pes façana: 0,03m x 28,00 KN/m3 = 0,84 KN/m2

CÀRREGA DE NEU
- Altitud: 700m sobre el nivell del mar
- Zona: 2 (Segons DB-SE-AE Annnex E / Taula E.2)
- Càrrega de neu: 1 KN/m2 en el seu estat màxim.

FONAMENTACIÓ
Es parteix de l’estudi geotècnic fet per l’empresa Geologia en moviment SLP - Expedient 02194 - data: 02/03/2019.
En aquest es recomana una fonamentació profunda sobre l’estat B (argil.lites, limolites i puntualment gresos).
Els fonaments consisteixen en encepats de micropilons, habitualment de 3 micros per al cas de càrrega mitjà, i en alguns casos de major càrrega s’augmenta el seu número.
Els micropilons ens permeten que els fonaments extrems, pròxims als edificis existents no puguin afectar a la seva fonamentació. Ja que no es crea un bulb de pressions, sinó que la càrrega es difòn a travès del fust del 
micros. Axonseguint una repercussió 0 sobre les edificacions existents.

Resistència per fust micropilons: 115 kg/cm2 en l’estrat B.

ESTRUCTURA VERTICAL
Es tracta d’un sistema de pilars prefabricats i de murs d’ascensor i soterrani encofrats in situ. Això permet aconseguir plantes diàfanes amb unes seccions més reduïdes dels pilars que si s’optès per un sistema in situ. 
També proporciona una major velocitat d’execució, i degut a la seva proximitat a la carretera, no hi ha problema per a l’accès dels elements prefabricats. Tot i trobar-se en una zona cèntrica de Berga.
L’entrada d’aquests pilars i elements prefabricats es faria per la Ronda del Rector Moreta, situada a cota més baixa i de fàcil accès rodat.
Els pilars són de 40x40cm, unificant les dimensions amb els cas més desfavorable ( pilar 3) i per permetre també que tinguin la mateixa base que les bigues. (Veure predimensionament)

ESTRUCTURA HORITZONTAL
Els forjats consisteixen en lloses alveolars recolzades sobre bigues prefabricades que cobreixen la llum més curta. Es tracta d’un sistema prefabricat i unidireccional, que ve afavorit per la geometria de la planta.
Les plaques es recolzen en bigues situades en façana, de manera que les instal·lacions poden passar sense problema en el sentit longitudinal de l’edifici. Sense necessitat d’evitar bigues o de generar passatubs.
En funció de la llum a cobrir tenim 2 tipus de plaques alveolars: 20+5, 25+5. (Veure predimensionament)
Les bigues de façana són de 40x50cm. (Veure predimensionament biga 2) 
Mentre que la terrassa del sostre de P1 es resòl mitjançant jàsseres prefabricades de formigó de 40x90cm (Veure predimensionament biga 1) i un forjat de llosa massissa de formigó de 30cm en la direcció curta, amb 
llums de fins a 5,80m.

COBERTA DE FUSTA
Coberta inclinada amb pendents variables, que van des del 30% fins a un 12%. Consisteix en unes jàsseres de fusta asserrada que es recolzen sobre els pilars de formigó, sempre a través d’unes articulacions 
metàl·liques. Sobre aquestes es recolzen unes corretges també de fusta, i finalment una coberta formada per un panell sandwitx i un acabat de teula, requerit per les ordenances de patrimoni del municipi.
Això permet obtenir una coberta lleugera, però a la vegada capaç de resistir els requeriments de càrregues de neu i de l’empenta del vent.

CÀRREGA DE VENT
L’acció del vent ha estat calculada amb la formula:
qe = qb x ce x cp

qb: Pressió dinàmica a Catalunya 0,50 kN/m2

ce: Coeficient d’exposició (Zona IV) Segons DBSE-AE Taula 3.4
cp: Coeficient eòlic  Segons DBSE-AE Taula 3.5 / Coeficient pressió: 0.8 / Coeficient succió: -0.6

COMBINACIONS D’HIPÒTESIS
Els pòrtics s’han calculat a partir de les combinacions següents, que contemplen els casos d’Estat Límit de Servei i Estat Límit Últim. Aquests s’han fet servir per obtenir els esforços i deformacions resultants.

* PES PROPI PLAQUES ALVEOLARS

En funció de les llums interiors i les càrregues trobem 2 dimensions diferents:

 - Plaques Alveolars 20+5: Llums màximes de 6,40m. Pes propi plaques: 2,75 KN/m2 / Capa de compressió 5cm: 1,25 KN/m2 / TOTAL: 4,00 KN/m2

 - Plaques Alveolars 25+5: Llums màximes de 8,14m. Pes propi plaques: 3,40 KN/m2 / Capa de compressió 5cm: 1,25 KN/m2 / TOTAL: 4,65 KN/m2

** PES PROPI FORJAT LLOSA MASSISSA

La terrassa situada al sostre de P1 es resòl a través d’un sistema de jàsseres de formigó i d’una llosa massissa de formigó de 30cm.
 - Llosa formigó 30cm: Llum màxima de 5,80m. Densitat formigó: 25 KN/m3  / 25 x 0,30m  / TOTAL: 7,50 KN/m2

*** FORMIGÓ, ACER I FUSTA

- Formigo HA-25 (fck=25 MPa): Utilitzat als murs de soterrani i ascensors, a la capa de compressió de les plaques alveolars i a les zones massissades. I també al forjat de llosa massissa de la terrassa del sostre de P1.
- Acer B-500 S (fyk=500 MPa): Utilitzat com a armadura passiva, especialment a la capa de compressió de les lloses alveolars. Així com en l’armat dels murs de soterrani i ascensors. I també en l’armat de la llosa massis-
sa de la terrassa.
- Fusta C24: Fusta asserrada (24 MPa), Flexió: 24 Mpa, Tallant: 4 N/mm2 , Densitat mitjana: 420 kg/m3

Es tracta d’un edifici de pública concurrència, amb zones de terrassa i una coberta inclinada de fusta no accessible. A partir d’aquesta premisa s’han establert les següents hipòtesis de càlcul i especificacions dels mate-
rials utilitzats:

tirant
tradicional

tirant
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7.5 TECTONICITAT

Estructura     1:150
Construcció     1:150
Instal·lacions     1:150

Es donarà compliment al document HS-5 del CTE, al Decret d’Ecoeficiència i al RITE. A continuació es descriuen 
els criteris que es consideraran en el projecte:
L’edifici farà servir una xarxa separativa, diferenciant entre les aigües negres  i les aigües pluvials.

SANEJAMENT

Com a mesura d’estalvi es reutilitzen les aigües 
pluvials de la coberta. Aquesta aigua s’acumularà en 
un dipòsit al soterrani de l’edifici, on serà tractada 
per la seva posterior utilització en els inodors de 
l’edifici i per a aigua de reg.

La xarxa de sanejament d’aigües pluvials només 
s’utilitza per recollir l’excés que hi pugui haver en el 
dipòsit d’aigües pluvials. 

[ AIGÜES PLUVIALS ] DIMENSIONAT DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS
CÀLCUL OFERTA
Alella: 600mm/m²/any (0,6m/any)
Coeficient de pèrdues (per vent, absorció del material,...): 
0,8
Càlcul oferta = 0,6 x 0,8 x 1.139 =547m3/any
CÀLCUL DEMANDA
Demanda d’aigua al any per persona
El consum serà: 6(inodor)+1(rentamans)+1(neteja)= 8l/
dia i persona
Demanda d’aigua al any per persona = 8 x 365dies = 
2920l/any i persona = 2,92 m3/any i persona
Demanda d’aigua al any en els espais verds
Per reduir el consum d’aigua de reg s’opta per la 
xerojardineria, on es redueix el consum un 85% 
respecte un jardí tradicional. 
Demanda d’aigua al any en els espais verds = 350l x 
530m2 = 185.500l
Demanda total d’aigua al any
Demanda total d’aigua al any = (2920 x 120) + 185.500 
= 535.900l/any
Demanda mensual = 535.900 / 12 = 44.658l/mes
Es dimensiona per una reserva de un mes.
El dipòsit estarà soterrat, amb temperatures entre 
12 i 14ºC. Portarà sobreeixidor amb sifó i dispositiu 
antiroedors. L’extracció de l’aigua es fa entre 15 i 20 
cm sota la superfície, per tal d’evitar les partícules 
flotants. 

Els baixants descendeixen a la planta baixa, on van 
a trobar l’arqueta general, i per gravetat a la xarxa 
general de clavegueram. En la planta soterrani 
l’aigua es bombeja per assolir la cota de l’arqueta. 

[ AIGÜES NEGRES ]

ANÀLISI DEL PÓRTIC DE COBERTA

El programa amb el que s’analitzar serà el WinEva.

El pórtic analitzat de la coberta es tracta d’una encavallada de fusta de secció 30x30cm amb un tirant 
metàl·lic, eleveat respecte les encavallades convencionals, per garantir la altura superior sota encavallada 
mínima per al pas de persones. 

Degut a les baixes solicitacions de la coberta, aquesta compleix sense problemes les restriccions de fletxa 
per a una estructura de fusta.

CÀLCUL FLETXA

Fletxa total >L/250
L máxima: 4,5m

Fletxa total admisible: 4.500/250= 18mm
Fletxa del cordó més desfavorable: 2,1mm<<18mm. Compleix!!

CÀLCUL AXIL PILAR

Tanmateix l’axil a soportar pel pilar també és asumible per l’estructura:

σ = F/A   σ madera laminada: 20 kg/cm2
                     A pilar: 900cm2
                     Axil pilar: 11,09KN=1109Kg

σ pilar= 1.109Kg/900cm2=1,2Kg/cm2<<<<20Kg/cm2. Compleix!

COMBINACIONS D’HIPÒTESIS

El pòrtic s’ha calculat a partir de les combinacions següents, que contemplen els casos d’Estat Límit de 
Servei i Estat Límit Últim. 

Aquest s’han fet servir per obtenir els esforços i deformacions resultants.

CÀRREGUES

TALLANTS


