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estructuraprojecte

L'estructura proposada és una estructura mixta de formigó i
metàl·lica.

És una estructura molt regular, amb unes llums grans, i en
alguns punts amb elements molt esvelts.

L'estructura de les sales és de formigó. Degut a les grans llums
proposades s'ha optat per una estructura de jàsseres planes en
els per facilitar el pas de les instal·lacions. L'estructura de
formigó també m'ha permès que aquesta s'estabilitzi per si
sola, mitjançant el congreny que ressegueix tot el forjat, sense
necessitat de riosta-ment en algun punt.

En el punt d'accés on tinc el voladiu important s'ha realitzat
amb estructura metàl·lica per construir una encavallada per així
reduïr el tamany dels cordons i muntants d'aquesta i evitar així
una deformació diferida en els punts més crítics.

Altres aspectes pels quals s'ha optat per un estructura de
formigó és la seva facilitat constructiva

estructura planta coberta e:1/150 estructura planta primera e:1/150

L'estructura està composta per una retícula de 7,00 x 7,50 m
per poder distribuir correctament l'espai de la biblioteca.

Les alçades entre forjats són de 5,00 m d'alçada. Tenim dos
tipologies de pilars, la corresponent a l'espai simple que fan
50x30 cm i els pilars que formen part del doble espai,
aquest tenen unes dimensions de 50x35 cm per evitar el
pandeig.

Pel que fa els forjats, estan executats amb lloses de formigó
de 35 cm de cantell, per l'estat de càrregues corresponent a
la biblioteca, aquesta dimensió es podia reduir a 30 cm però
a causa del punxonament produït pels pilars, la secció del
forjat s'ha hagut d'augmentar a 35 cm.

Pel que fa al sistema de fonamentació tenim pantalla de 45
cm a la zona on hem de contenir les terres, i un sistema de
fonamentació superficial pel que fa el contacte dels pilars
amb el terreny.


