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4// FORJAT ALLEUGERIT TIPUS 
BUBBLE DECK
L’edifici presenta unes llums que difereixen entre 6 

metres i 12 metres. Per salvar aquestes llums amb els 

mínims cantells s’opta per el sistema de Buble Deck 

que es composa de una llosa de formigó armada com 

una estructura bidireccional i esponjada per pilotes 

de plàstic, concretament de HDPE (polietilè d’alta 

densitat).

ELs seus avantatges són els següents:

a/ disminució en el càlcul de la deformada

b/ disminució de càrrega transferida als murs i a les 

fonamentacions.

c/ estalvi de col·locació de fals sostre on no es 

requereixi.

A part cumpleix les altres especificacions pròpies 

de les lloses tals com protecció al foc, aïllament 

acústic.

En el projecte el forjat s’utilitza la variant de 

bubble deck per formigó in situ i té un cantell de 34 

cm, corresponent-li boles de 27 cm de diàmetre.

La seva execució es sequència en: preparació del 

encofrat, col·locació de l’armat inferior, instal·lació 

dels mòduls de HPDE, col·locació de l’armat superior. 

Després se li vessa la capa inferior de formigó i per 

últim, la superior.

//SOTERRANI
Degut la pobresa del sòl berlinès i previ 

a una prospecció geotècnica s’utilitzarà  

llosa perquè l’utilització de pilotis 

encariraria el pressupost en un edifici 

de tan baixa altura . 

1// CONTACTE AMB KASERNE
La planta soterrani ocupa gran part de 

la barra i en un futur es conectarà amb 

el  museu . S’evita el soterrani en les 

mitjaneres de l’edifici kaserne per no 

malmètre els  seus fonaments.

2// FORJAT ATIRANTAT
Per aconseguir una entrada àmplia s’omiteixen els 

pilars de façana. El voladiu correspon a 1/3 de la 

llum (7,30 de llum i un 3,15 en voladiu).

Tot i això es reforça aquest punt amb:

a) amb uns pilars de HEB 240 que atiranten el forjat 

desde la viga de coberta

b)el cos de la sala polivalent contraresta el 

volcament que provocaria el voladiu.

c)els punts de suport en planta baixa es dimensionen 

com a murs per disminuir la deformació
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2//ENCAVELLADA I PILARS 

Per aconseguir una entrada àmplia s’omiteixen els 

pilars de façana. El voladiu correspon a 1/3 de la 

llum (7,30 de llum i un 3,15 en voladiu).

Tot i això es reforça aquest punt amb:

a) amb uns pilars de HEB 240 que atiranten el forjat 

desde la viga de coberta

b)el cos de la sala polivalent contraresta el 

volcament que provocaria el voladiu.

c)els punts de suport en planta baixa es dimensionen 

com a murs per disminuir la deformació

estructura metàl·lica
1//PARETS PERÍMETRALS PORTANTS
El projecte parteix de una planta baixa molt 

hermètica al carrer però oberta al pati. Per 

tant l’estructura actua conjuntament amb aquest 

plantejament i forma un mur de 30 cm que envolta la 

façana del carrer. 

ELs tallers amb el seu caràcter autònom i massiu 

també s’ha utilitzat el mur portant.

Per evitar els pont tèrmic que comporten aquestes 

unions si els elements passen d’estar a dintre a 

fora s’ha utilitzat unes connexions que aseguren 

el traspàs de forces i porten l’aïllant tèrmic 

incorporat.

Així s’aconsegeix resoldre les unions entre murs 

o pilars i forjats tant formigó amb formigó com 

formigó i metàl·lic.

murs de formigó


