ESTRUCTURA I MATERIALITZACIÓ
Pel que fa a l’estructura del projecte, com ja s’ha comentat anteriorment s’ha volgut contraposar l’aspecte pesat i opac de l’edifici de la farinera amb una nova estructura lleugera i transparent. És per això que s’opta
per una estructura metàl·lica composta per 3 volums diferents a base de pòrtics, seguint l’ordre marcat per l’estructura de la farinera.
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q = 1,4 x 11 = 15,4KN/ml

q = 1,4 x 7 = 9,8KN/ml

q = 1,4 x 2,4 = 3,36KN/ml
q = 7,9 x 2,4 = 18,96 = 19KN/ml
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De la memòria del projecte facilitat per l’Ajuntament de Mataró (adjunta), en podem extreure la informació sobre la construcció de l’edifici existent.
En ella diu que els materials seran els propis del país, amb les pedres per a formigonats i sòcols de pedreres properes.
PILARS i PARETS DE FAÇANA i en general totes les parets interiors i envans seran construïts amb maons.
Les ENTREMADES DE SOSTRE seran a base de jàsseres de formigó armat i voltes de maó de pla convenientment emplenada. Amb elles, un tirant ajudarà en el suport estructural.
COBERTES amb armadures de fusta o de formigó armat sobre les que s’hi asseuran les corretges i la solera amb teula àrab rebuda amb morter.
ENRAJOLAT amb mosaic hidràulic, continus de formigó i altres amb llambordes sobre sorra.
ARREBOSSATS INTERIORS de la part baixa amb ciment Portland, la resta enguixats; igual que les voltes i sostres com els encanyissats de cel ras.
EXTERIORS I FAÇANES arrebossats amb pigments de color tènue.
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Càrregues càlcul estructura metàl·lica
Càrregues de la coberta tipus Deck i forjat col·laborant.

pòrtic C

COBERTA
CÀRREGUES PERMANENTS
- coberta tipus deck 			
- fals sostre 				
- instal·lacions penjades			

0,22KN/m2
0,20KN/m2
0,1KN/m2

CÀRREGUES VARIABLES:
- sobrecàrrega de neu 			
- sobrecàrrega d’ús			

0,4KN/m2
0 no accessible

Aplicació coeficients seguretat a accions permanents i coeficient
simultaneïtat a càrregues variables.
Q =1,35 x 0,52 + 1,5 x 0,4 = 1,302 KN = 1,4KN/m
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FORJAT 1r PIS
CÀRREGUES PERMANENTS
- forjat xapa + formigó			
1,67KN/m2
- paviment				0,5KN/m2
- fals sostre				0,2KN/m2
- instal·lacions penjades			
0,1KN/m2
CÀRREGUES VARIABLES
- sobrecàrrega d’ús			
3KN/m2
Q = 1,35 x 1,67 + 1,35 x 0,5 + 1,35 x 0,2 + 1,35 x 0,1 + 1,5 x 3 = 7,82 = 7,9KN

planta i alçats de la nova estructura d’acer e:1/250
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