
_SISTEMA “DELTAMIX”

La geometria regular i ortogonal del projecte permet optar per un sistema estructural prefabricat buscant l'objectiu d'optimitzar els costos i el 
temps d'execució. S'utilitza el sistema DELTAMIX, patentat per l'empresa Hormipresa i que es singularitza per utilitzar jàsseres mixtes d'acer i 
formigó.

Avantatges del sistema

- Alta velocitat d'execució ja que és autoestable i no és necessària la utilització d'apuntalaments
- Facilitat per a la realització de forats per passos d'instal·lacions, balcons i voladius
- Reducció al màxim dels cantells i òptim per grans retícules amb llums de fins a 12 metres
- Gran resistència al foc i gran aïllament tèrmic i acústic
- Alta sostenibilitat en el cicle de vida de l'edifici i minimització del temps d'impacte ambiental

Elements del sistema

El sistema estructural es composa per un seguit  pòrtics unidireccionals format amb els següents elements i caracterísqtiques:

> Lloses - Es composen per plaques alveolars prefabricades de formigó pretesades i una capa de de compressió de 5 cm que garanteix el 
monolitisme del forjat. Les plaques es fabriquen amb formigó del tipus HP-40 a HP-50 i tensors d'acer disposats longitudinalment.

> Pilars - Són prefabricats i les seves dimensions i secció varien en funció de la càrrega a suportar i de la necessitat funcional. Així, s'utilitzen pilars 
de secció quadrada de 40x40 (secció mínima oferta pel fabricant)  i  circulars de 40 de diàmetre.

> Jàsseres - La jàssera tipus DELTABEAM és mixta d'acer i formigó. La part d'acer es prefabrica amb acer del tipus S 355 mitjançant sistemes 
robotitzats d'alta tecnologia. La seva secció  tipus "delta" està dissenyada per la òptima conexió amb les lloses alveolars i preparada 
convenienment per poder-hi abocar el formigó al seu interior que treballarà amb les armadures interiors.

> Geometria - La geometria de l'estrucutura és una malla de pilars que varia la distància en sentit vertical i horitzontal per adaptar-se a les mides 
del solar i als usos que alberga el complex edificat. Principalment trobem dues crujies:

- La crujia dels habitatges amb dimensions òptimes per l´escola bressol i per les places d'aparcament amb una llum de 6 m e t r e s  e n  s e n t i t  
horizontal i de 5, 5'50 i 5 transversal.
- La crujia  de la sala principal de la biblioteca on la malla té una llum fixe de 8,80 i 5,20 en sentit vertical i variable en horitzontal que va entre 6 i 
5,45 metres.

> Juntes estructurals - Es disposen 3 juntes estructurals no superant així els 40 metres permesos pel CTE.

Detalls constructius del sistema

Sostre planta coberta

Sostre planta tercera
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