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dimensionat de sabates

El projecte consta de una zona amb planta soterrani, per tant tindrem un doble nivell de fonamentació,
el de la planta -2 de la biblioteca i el de la planta -1/aparcament.
Al  ser una estructura de pilars reticulars, tindrem una fonamentació de sabates aïllades, arriostrades
en un sol sentit,  i solera de 30cm de formigó armat in situ. Per tal de poder fer un dibuix aproximat
de la fonamentació, s'ha calculat de forma simplificada l'axil que arriba a terra i , suposant una
tensió admissible del terreny de 3 kg/m2, s'ha fet un dimensionat de les sabates.

juntes de dilatació

Tot i les dimensions de l'edifici, al estar organitzat en 3 volums, fa que  sigui necessària la
presència de junta de dilatació en les trobades entre ells per tal que treballin intependentment. També
serà necessària una junta de dil·latació en la coberta de la biblioteca degut a les seves dimensions.
S'ha optat per a doblar estructura, assegurant així que l'estructura tindrà llibertat de moviments.

Planta -2 biblioteca Planta -1 i baixa Planta primera i segona

 FORJAT PLANTA BAIXA; Cota +0,00

FONAMENTS + FORJAT PLANTA -1; Cota -3,90

FONAMENTS PLANTA -2; Cota -8.50

detalls significatius en l'estructura

trobada pilar-arbre metàl·lic amb pilar circular de formigó arrencada de la coberta de la biblioteca jàssera + forjat de llosa massissa

Planta tercera, quarta, cinquena

Secció 2


