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L'ESTRUCTURA:

L'estructura és híbrida donades les característiques del projecte.
Es divideix en tres sistemes estructurals diferents. Dos de formigó armat (làmina actual) y una metàl·lica (làmina següent):

A. La part soterrada de la intervenció:  es resol amb una estructura de formigó armat composta per un mur pantalla perimetral, pilars, una forjat "solera" de supressió
y un forjat bidireccional sandwich.

B.  Mentre que la part superficial, la passera que connectarà la cota de PB amb el dic del port, es proposa uns estructura metàl·lica porticada amb pilars en V,
jàceres perpendiculars a la pendent y aquesta de menys d'un 6%.

C. Per últim i per a resoldre l'aquari, situat a la part final del nou tram de passeig, consta majorment d'una passarel·la helicoïdal sostinguda per un sistema de
costelles compost per passarel·les un sistema de costelles concèntriques, les son també els suports de les diferents piscines del aquari. Tot aquest sistema està
resolt amb de formigó armat.

FORMIGÓ

A) Aquest sistema estructural consta dels elements descrits a continuació i amb el següent procés d'execució:

- La llosa del sòl del pàrquing serà una llosa de cimentació o de subpressió que serà calculada en la pitjor de les hipòtesis. Existeixen dos hipòtesis, la primera seria
on el propi pes de la llosa contrarestaria per si sol la pressió exercida pel l'aigua del nivell freàtic existent. La segona, executada si la primera no suportés, es preveu
s'haurà de posar bombes que evacuïn l'aigua de manera permanent.

- Els pilars tots ells amb secció circular i amb u diàmetre que varia segons si la estructura metàl·lica de la rampa es recolza (80cm) o no (75cm)en ells.

- La llosa de la zona pública i/o portuària  serà una llosa reticular alleugerida amb blocs de Porexpán tipus sandwich. Aquesta llosa farà 75 cm de cantell (7,5 + 60 +
7,5) i es recolzarà sobre una quadricula de pilars de 10x15m geometria perfecta per al seu ús com a aparcament.

- El mur pantalla perimetral autoestable in situ de l'aparcament serà realitzats amb una hidro-fresadora i tindrà uns 60cm de cantell i al ser del tipus autoestable,
comptarà amb el 50 % o més de la seva alçada per sota del terreny ja que s'aguanten per ells mateixos gràcies a la seva secció. A l'hora d'executar-ho es farà de la
següent fora:

Tras la construcció dels murs guia, per a que ajuden a fer el forat perpendicularment, amb una mini excavadora  (no es requereix un gran moviment de terres) es
comença amb l'excavació i aportació de llots: La pala que s'utilitza per l'excavació té uns forats per deixar escapar els llots. Es fa servir una grua amb una pala
bivalva hidràulica ja que necessita d'una ploma més petita i dóna més mobilitat.
A continuació es col·locaran de gàbies (armadures) i elements de junt, per l'hora de
formigonar amb una grua ploma. Una volta fet, es formigonarà el mur pantalla amb un
camió formigonera amb bomba. La pantalla no és formigonarà tota de cop es
formigonarà per parts deixant una junta per la correcta unió amb la següent tongada.
Aquestes deuran ser sempre de lots de formigons amb les mateixes propietats. I entre 1
i 4 hores després s'extrauran els elements de junt, es retirarà el muret guia i es
descapçalarà el mur pantalla. Picant el formigó de la part superior del mur pantalla,
s'elimina  de formigó de baixa qualitat i s'aconsegueix que quedin armadures a la vista.
Per últim, es procedirà a la construcció de la biga de coronació que servirà per repartir
els esforços verticals i a la vegada riosta els caps dels murs.

CONECTORS TITAN: estan destinats a la transmissió d'esforços en juntes de dilatació, i al mateix temps, a permetre un moviment axial, que ocasionalment, pot ser
transversal. En el formigó de primera fase, es deixa una camisa en espera, lo que li permet la posterior introducció del passador d'acer. Aquest darrer queda anclat dins del
formigó de segona fase, i es lliure de moure's dins de la camisa, permetent així els moviments relatius de dilatació y retracció de l'estructura. El sistema no s'utilitza en juntes a
on només es pretengui evitar assentaments diferencials.

D.10_Detall fosa d'ascensorD.09Encontre del mur pantala
amb llosa massisa de formigó

D.05_Encontre pilar
amb llosa sandwich

D.03_Detall forats a la llosa sandwich D.06_Detall junta de dilatació (TITAN)

Armadura de punxonament
Armadura de repartició entre nervis (inferior)
Armadura de repartició entre nervis (superior)
Armadura d'espera
Armat de repartiment tancat formant estreps
Armat del mur pantalla
Armat inferior
Armat llosa de cimentació
Armat llosa sandwich
Armat pilar
Armat superior
Armat superior de la llosa
Bigueta IPE-300 tallada amb 3ª d'angle
Bisella en con per rebre la soldadura
Blocs de Porex
Claus a tallant, superficies rugoses i netes
Estreps
Farcit de morter expansiu eposídic
Forjat
Formigó de neteja

D.01_Encontre del
mur pantala amb llosa
Sandwich

D.08_Junta de
dilatació del mur
pantalla

D.07_Cantonada
del mur
pantalla

Distribució de trepants

D.11_Arrancada
d'escales des de la
llosa de cimentació

D.04_Detall arrancada de la
rampa (llengua metal.lica) des de
la llosa sandwich

D.02_Detall forjat sandwich

Fossa de l'ascensor
Jàssera de coronació
Junt de formigonat, rugós, net i humitejat abans de formigonar
Junta de poliestiré
Junta de segellat
Llosa massissa
Llosa reticular
Màstic elàstic de segellat
Morter d'anivellació
Mur pantalla
Nervis
Picat continu per encaix de 5cm de profunditat
Pilar formigó
Pilar metal.lic fusiforme
Placa d'ancoratge
Reforç al punxonament
Replé
Soldadura
Superficie rugosa i neta amb claus de tallant, humitejar abans de formigonar
Trepants de 30mm

LA LLOSA ALLEUGERIDA:

Càlculs en un metre quadrat:

Cantell Cúbic total
7,5 + 60 + 7,5 = 75 cm 0,75m³/m²

Cubic porex Cúbic Formigó
0,8x0,8x0,6=0,384m³ 0,366m³

Pes pròpi (despreciant el porex):
0,366m³ x 2500 Kg/m³= 915 Kg/m²

Moment d'inèrcia de la secció en "I" en cm4 per metre d'amplada:
100x75³/12 - 80x60³/12=  3515625 - 1440000 = 2075625 cm4

PILARS:

Hipòtesis per al càlcul de pilars:

H1. Pilar sense càrrega de la passarel·la:

P.P. Llosa alleugerida: 915 Kg/m²
Càrregues d'ús: 200 Kg/m²
Càrregues permanents: 300 Kg/m²

TOTAL: 3215 Kg/m²

H2. Pilar amb la càrrega de la passarel·la:

P.P. Passarel·la: 300 Kg/m²
Sobrecàrrega d'ús: 200 Kg/m²

TOTAL: H1+H2 3715 Kg/m²

Càlcul del pilar 1 (H1)

Àrea: 10mx15m=150 m²
Nk= 3,22 T/m² x 150= 483 T
Nd= 483 T x 1,3= 627,9 T
Nd= 627,9 < 0,85 x Fck x area => 0,85 x (0,3/1,5) x πr²

P1  r=35cm => 653>627,9

Càlcul del pilar 2 (H2)

Àrea passarel·la: 15mx25m=375m ²
Nk= 0,5T/m² x 375 m² = 187,5 T
187,5T / 2 recolzaments = 93,75 T

Nk tot= 93,75T + 483 T (llosa) = 576,75 T
Nd= 576,75 T x 1,3 = 749,77 T
Nd= 749,7 T < 0,85 x Fck x area => 0,85 x (0,3/1,5) x πr²

P2 r=40cm => 854>749,7

Fossa per a l'ascensor
Arrencada d'escales
Massissat per punxonament en
forjat sandwith reticular
Biga perimetral per a forats

Junta de dil·latació
Forjat reticular sandwich, 75cm
gruix(7,5cm+70cm+7,5cm) amb
blocs porex 60x60x80 y nervis
Mur pantalla perimetral, 60cm de gruix
Pilar de formigo amt de secció
circular, r=40cm
Buit conexions verticalsi instalacions

Forjat massis de formigó armat amb
armadura bidireccional de 30 cm de gruix
Rampa de llosa massissa de formigó
armat, de 25 cm de gruix
Pilar costella de formigó armat de secció
rectangular de 1,40x50 cm
Armat perimetral per punxonament
Armat perimetral per buits
Buits

Ficar quadrats de detalls on estigues les juntes
tmb nombre a la planta y fletxa (fletxa taronja)
cotes a planta
color planta a gris?
add o eliminar ref ext, para planta
Revisar les linies discontinues (eixos dels detalls)

l'escala a lhora dimprimir

Llosa cimentació

Forjat reticular sandwich

Rampa metàl.lica
Llosa massissa

Llosa rampa

pilars costella

Detalls a la planta present (PB)

Detalls a la planta inferior (llosa fonamentació)
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C) El sistema estructural del aquari, caracteritzat sobretot per el seu recorregut helicoïdal  consta dels següents elements:

- Llosa massissa de formigó armat ordinària de 30cm de gruix amb armat bidireccional i armat auxiliar tipus cèrcol en els buits i tipus creuetes les
rodalies dels pilars per evitar el punxonament.
- Rampa massissa helicoïdal de formigó armat, la qual treballarà de la mateixa forma que  la llosa massissa (punt anterior) però amb una petita
inclinació, segurament resolta amb un formigó de temps de forjat més ràpid.
- Pilars tipus costella de secció rectangular i també de formigó armat, tots ells concèntric. Aquests seran els que aguanten tant les lloses com els
aquaris del recorregut.

El formigó usat serà l'HA-30/b/20/IIa que
significa:

HA-30: Formigó armat amb resistència
de 30N/mm2
b: consistència tova
20: Tamany màxim de l'àrid
IIa: Ambient II màx. relació A/C= 0,6 i
soldable

L'acer serà B-500S

B-500: Límit elàstic 500N/mm2
S: Soldable

ENTREGA D'UN PILAR AMB LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT E 1:30 planta

secció

E=1:30


