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ESCOLA CIUTAT ESCOLA 12 ESTRUCTURA / E 1.500 I 1.250

DIAGRAMA DEFORMADA EN L’EIX Z

MODEL DEFORMAT

cassetons EPSArmat inferior

Armat superior

3. Formigonat capa inferior
4. Colocació cassetons EPS sobre el formigó fresc passats 
15-20 minuts

1.Montatge del mallazo inferior i l’armat dels nervis principals 
amb els estreps.
2.Colocació de l’armat de nervis secundaris , jàcenas i capi-
tells.

5. Muntatge del mallazo superior 6.Formigó de la resta del forjat

Formigonat de la 
capa inferior

Armat dels 
nervis

PROCES CONSTRUCTIU LLOSA ALLEUGERIDA

DIAGRAMA DE MOMENTS MY

DIAGRAMA DE MOMENTS MX

DIAGRAMES D’ARMAT 

A través del predimencionat realitzat, hem pogut comprovar que l’estructura és 
viable i fer-nos una idea de les característiques i dimensions que tindrà.
En aquestes plantes podem veure l’armat que correspon a cada zona del forjat, 
en l’eix x i en l’eix y respectivament. En gairebé tota la planta els armats són 
raonables excepte en algunes accepcions que queden una mica exagerats (ex: 2 
ø 32).
Hi ha armat permanent en la capa superior i inferior, 2 ø 20 i 2 ø 16 respectiva-
ment.
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DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA

La idea principal és crear una estructura diàfana que no comprometi, en accés, la distribució interior permetent així una reutilització o canvi d’ús de l’edifici 
amb certa facilitat.
Així doncs l’estructura ha estat pensada de pilars metàl•lics de 35 cm de diàmetre amb llums d’entre 9 i 10 metres. Cal destacar que alguns punts s’han 
substituït els pilars per murs per tal de donar més estabilitat horitzontal en cas de sisme. Tot i que la sismologia és molt baix en aquesta area, en escoles 
i hospitals al tenir-la en compte.
El forjat és sandwitch o llosa alleugerida, de 45 cm de cantell. Consta de dues capes armades de formigó massís una superior i l’altre inferior, nervis de 
20cm cada metre i blocs de EPS per alleugerir. Al cap dels pilars es reforça amb una creueta de punxonament i un capitell de formigó massís.

         
Juntes de dilatació, situades cada 40 metres (de suport a suport més allunyats) i a 1/5 de la distancia entre suports ja que és on el moment és més petit. 
La junta de dilatació es construeix amb crets cada 50-80cm i es reomple amb porex. En el nostre cas, al ser juntes en dues direccions es fan amb un 
CRET que permet doble moviment.

    

A partir de la idea de quin tipus d’estructura ens convenia, hem realitzat un predimencionat per poder comprovar si l’a proposta és viable, la feina feta no 
és un càlcul exhaustiu i final de l’estructura.
El predimencionat s’ha fet considerant les càrregues següents:
 Càrregues d’ús = 5KN/m2
 Càrregues permanents = 5KN/m2
El predimencionat i comprovació de l’estructura s’ha realitzat amb el programa Robot structural analisy.


