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INTRODUCCIÓ ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓ ESTRUCTURA INSTAL·LACIONS IMATGES

ESTRUCTURA

FONAMENTS E 1/200

SOSTRE ESPAI PÚBLIC E 1/200

Traçat i disseny estructural

L'estructura de formigó es projecta amb una malla regular de 5,4 m entre eixos. Aquesta distància ens permet encaixar tot el projecte en les dimensions del solar, 
tenint en compte l'edifici existent, alineant-nos en els punts importants de projecte i conseguint desenvolupar tot el programa en les dues direccions. En el cas de 
la biblioteca, tenim sempre una profunditat màxima de 10,8 m, suficient perquè arribi prou llum i per assegurar la ventil·lació. En el cas de l'habitatge i de l'escola 
bressol la distància de 5,4 m ens permet encaixar regularment els habitatges i les aules. Al pàrquing, on els pilars augmenten de secció, ens hi caben dues places  
entre pilars.

Aquesta trama canvia quan apareixen "forats" en el projecte, que sempre coincideixen amb els accesos als diferents programes. En aquest cas, la crugia passa a  ser 
de 10,8 m, i per tant apareixen estintolaments  per tal de poder salvar la distància. També apareixen estintolaments al sostre de la planta aparcament, per tal de poder 
cumplir les dimensions, que se solucionen amb bigues de més cantell.

S'ha buscat un sistema que opti per la uniformitat i la racionalització, ja que tot i tenir diferents programes, tots conformen un sol edifici. Així doncs s’ha optat per el 
sistema de prefabricats Deltamix, format per pilars de formigó armat de una o vàries plantes, jàsseres mixtes Deltabeam i plaques alveolars pretensades de diferents 
cantells per tal de suportar diferents retícules estructurals. El sistema garantitza la suficient rigidesa per a poder suportar perfectament totes les càrregues de muntatge 
de forma autoportant (sense necessitat d'apuntalament), com també per resistir els esforços horitzontals en fase de servei un cop realitzats els nusos estructurals. 
  
 ·Reducció del temps de duració total de l'obra. 
 · No és necessari l'apuntalament durant l'obra.
 · Obtenció de llums de fins a 12 metres. Grans espais diàfans. 
 · Resistencia al foc de fins a 180 min. sense necessitat de fer cap tractament especial.
 · Excel·lent comportament acústic.
 · Facilitat per a les tasques d'impermeabilització, envans i altres. 
 · Optimizació del cicle de vida del edifici. 
 · Facilitat per deixar forats de gran varietat de tamanys i forats per al pas d'instal·lacions. 
 · Reducció al màxim dels cantells, guanyant més altura.

Els elements

Els pilars

Els pilars són de formigó armat prefabricats i de secció quadrada. Trobem diferents mides de pilars en funció de 
l'axil previst a cada planta. A la planta aparcament els pilars són de 50 x 50, a les plantes dels equipaments (baixa 
i primera) són de 40 x 40 i a la resta de plantes, corresponents als habitatges, són de 30 x 30, tots ells de formigó 
HA-35.

Jàsseres Deltabeam

Es tracta d'una jàssera alveolada d'acer que es formigona in situ durant la construcció, paral·lelament a les juntes de 
les plaques alveolars, formant un forjat de cantell molt reduït (slim floor). És per tant, una jàssera mixta autoportant, 
i a més, no necessita protecció adicional contra el foc. L'acer i el formigó treballen junts, i la junta de tallant entre la 
jàssera i el formigó crea una interacció garantitzada per la geometria especial dels alvèols. 

La Deltabeam es fabrica amb la contrafletxa adequada per controlar la deformació final del forjat. En l'estructura final, 
el farcit de formigó de la jàssera col·labora a compresió en la secció composta resultant. Les barres corrugades 
col·locades a fàbrica en l'interior de la Deltabeam col·laboren en la resistència de l'estructura en cas d'incendi

Amb aquest sistema podem escollir entre bigues contínues o pilars continus.En edificis de 1 a 6 plantes com el nos-
tre, es sol optar per bigues continues, ja que ens faciliten l'aixecament i ens permeten aprofitar el moment negatiu 
en les connexions per a tenir llums majors amb una secció donada. 
 
Els forjats

Els forjats estàn formats per plaques alveolars prefabricades de formigó armat i pretensades, més una capa de 
compressió superior que garanteix el monolitisme. Es fabriquen amb formigó del tipus HP-40 fins a HP-50. En el 
nostre cas, només tindran armadura longitudinal, ja que només es fabriquen amb armadura transversal en el cas 
de grans plaques per a importants càrregues i llums. La cara inferior de la placa té un acabat llis de pista metàl·lica 
amb cantells biselats, per tal de poder anar vist, i la part superior serà ranurat per tal de millorar l'adherència entre 
la placa i la capa de compressió realitzada in-situ. Tenen una resistència al foc d'entre REI 60 i REI 240.

Fontamentació

El predimensionat de la fonamentació s’ha realitzat a partir d’una 
aproximació ja que no hi ha cap estudi geotècnic realitzat en el nostre 
terreny. S’han utilitzat les dades corresponents a la zona extretes del 
Mapa geotècnic de Barcelona:

· terreny constituït per argiles vermelles, llims, crostes calcàrees i 
graves i sorres de pissarra.
· càrrega admisible : 2,8 kp/cm²

  
Es planteja una fonamentació a base de sabates de formigó armat per 
a pilars de formigó. Segons la posició del pilar en el solar, les sabates 
seràn centrades o descentrades. Per a contenir les terres es disposa 
un mur de contenció perimetral de formigó armat, i a la part que dóna 
al carrer i a l’edifici existent un mur pantalla per tal de no invadir ni el 
carrer ni l’edifici.

Juntes de dil·latació

A conseqüència de les grans dimensions del projecte, es fa necessària l'aparició de juntes de dil·latació  per permetre el lliure moviment dels elements segons els 
canvis tèrmics.  En el nostre cas les juntes són dobles, ja que les col·loquem a banda i banda dels forats, fent que aquest "pont" actui de manera independent i separi 
la resta del projecte com a dos edificis diferenciats estructuralment.

PP7
σadm (kN) 274,4
nº plantes 6
àrea influència pilar (m2) 5,4 x 5,4 29,26
càrrega (kN/m2) 14,3

Nk (kN) 3012,6096
a2 (m2) 10,978898

Sabata 3,20 x 3,20 m 
h=0,7 m

P67
σadm (kN) 274,4
nº plantes 2
àrea influència pilar (m2) 5,4 x 5,4 29,26
càrrega (kN/m2) 9,2

Nk (kN) 646,0608
ab (m2) 0,2825339

Sabata 1,70 x 1,70 m 
h=0,65 m

P68
σadm (kN) 274,4

nº plantes 2
àrea influència pilar 1 (m2) 5,4 x 5,4 29,26
àrea influència pilar 2 (m2) 5,4 x 2,7 14,58
càrrega (kN/m2) 9,2

Nk1 (kN) 646,0608
Nk2 (kN) 321,9264

ab (m2) 3,5276501

Sabata 2,60 x 1,30 m 
h=0,50 m

TOTAL (KN/m²) T/ m² majoració TOTAL (T/ m²)
FORJATS PAVIMENTS TERRA RADIANT ENVANS ÚS NEU

COBERTA Coberta no transitable 5 0,8 1 0,4 7,2 0,72 1,08 5,832
SOSTRE P3 Habitatges 5 0,8 1,1 1 2 9,9 0,99 1,485 8,019
SOSTRE P2 Habitatges 5 0,8 1,1 1 2 9,9 0,99 1,485 8,019
SOSTRE P1 Habitatges 5 0,8 1,1 1 2 9,9 0,99 1,485 8,019

Coberta transitable 5 0,8 3 0,4 9,2 0,92 1,38 7,452
SOSTRE PB Biblioteca 5 0,8 1 7,5 14,3 1,43 2,145 11,583
SOSTRE  APARCAMENT Vestíbuls 5 0,8 1 4 10,8 1,08 1,62 8,748

Espai públic 5 1,5 1,5 8 0,8 1,2 6,48
Local 5 0,8 1 5 11,8 1,18 1,77 9,558

CÀRREGUES PERMANENTS (KN/m²) CÀRREGUES VARIABLES (KN/m²)


