
Es proposa el sistema estructural DELTAMIX de l’empresa Hormipresa.
Es composa bàsicament de tres elements:
• Pilars de formigó armat
• Jàsseres mixtes DELTABEAM
• Plaques alveolars pretensades

El sistema assoleix la rigidesa prevista mitjançant la realització mínima en obra del formig-
onat de nusos i juntes, sense apuntalaments. La seva principal característica, que el dis-
tingeix de tots els altres sistemes, és l’absència total de despenjament de les jàsseres per 
sota del forjat de plaques alveolars, de manera que forma forjats plans de màxima esveltesa i 
amb el mínim de cantells. Aquesta principal característica li és conferida per la utilització de 
la jàssera DELTABEAM.
Aquesta jàssera, formada per una ànima metàl•lica, una vegada s’ha omplert la junta o unió 
amb les plaques alveolars, conforma una biga mixta amb gran resistència a la flexió, la torsió 
i el tallant, i pot assolir una resistència al foc de fins a 180 minuts (REI 180), sense que per 
això calgui augmentar el cantell del forjat.
La gran versatilitat de la biga DELTABEAM permet crear fàcilment buits en el forjat per a la 
ubicació de caixes d’escales, ascensors i passos d’instal•lacions. 
A més a més aquest sistema redueix el temps de durada de l’obra i les condicions d’aïllament 
acústic són superiors.

Fonamentació Sostre planta baixa Sostre planta quarta

Sostre badalotLlosa planta baixa Sostre planta primera i sala d’actes

Sostre planta baixa Sostre planta segona i tercera

Jàssera Deltabeam Lateral

Jàssera Deltabeam Central

Dimencions plaques alveolars

Dimensions de les dues jàsseres

Volada paral·lela a la biga (necessari encofrat in situ)

REPLANTEIG FORJATS

MODEL ESTRUCTURAL
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