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GRUP 1_ Zona oficines

Zona d’oficines
Elements horitzontals: L’estructura horitzontal del cos de formigó inferior, 
seran forjats reticulars alleugerits de formigó armat, recolzats sobre pilars 
i murs de contenció de formigó armat. 
I en la zona corva (primera planta), en planta, del edifici es planteja una 
llosa massisa de formigó armat, que ajudarà a adaptar-se, gracies a la 
seva versatilitat i facilitat de muntatge.
Elements verticals: L’estructura vertical de l’edifici d’oficines es planteja 
com un primer grup inferior pesant consistent en murs i pilars de formigó 
armat.

Juntes de dilatació
Les juntes de dilatació a la zona d’oficines que és de formigó no es 
faran doblant l’estructura sinó que es faran amb un passador deslliçan 
“Goujón CRET” que serveix per juntes de formigó armat fabricat amb acer 
inoxidable.

Planta Primera Oficines
Forjat reticular + llosa massissa

El projecte es divideix en dues peces molt diferenciades i això queda totalment reflexat en l’estructura del projecte. Per una banda trobem la zona d’oficines que es un peça semi-soterrada. Les caracteristiques 
d’aquesta deixan clar que una estructura de formigó servirà per resoldre tant els murs de contenció com les formes irregulars. Per altra banda l’anella, que es col·loca casi d’una manera exempta i amb un clar 
mòdul que es repeteix sense exepcions. Aquesta forma circular respon a una construcció més en sec o industrialitzada molt més ràpida en la seva execució i inclus capaç de ser construida en diferents fases.

Planta Baixa Oficines
Forjat reticular 

Desplaçaments verticals 
Fletxa màxima L/400

Estructura

Forjat bidireccional reticular alleugerit

Segons l’article 50 de la EHE-08 no seria necessària la comprovació 
de les fletxes en els forjats del projecte sempre que la diferencia entre 
longitud i secció del forjat entre dos pilars interiors siguin com a màxim 
24.

Dades:
Llum entre pilars = 8.4m

Resultats:
8,4/24 (Taula50.1.1)= 0,35m 
Cantell escollit: 35 cm

Forjat bidireccional llosa massissa

Segons l’article 50 de la EHE-08 no seria necessària la comprovació 
de les fletxes en els forjats del projecte sempre que la diferencia entre 
longitud i secció del forjat entre dos pilars interiors siguin com a màxim 
24.

Dades:
Llum entre pilars = 8.4m

Resultats:
8,4/24 (Taula50.1.1)= 0,35m 
Cantell escollit: 35 cm

GRUP 2_ Anella

Anella 
El projecte tindrà la mateixa planta estructural tant en el forjat entre la planta baixa i la primera i el fojrat de coberta, ja que al ser un edifici circular el mòdul es repeteix. 

Estructura

L’estructura horitzontal en el forjats del cos superior seran forjats de xapa col·laborant, recolzats sobre una xarxa de bigues metàl·liques, garantint un forjat de poca secció i ràpida execució i versatilitat, adaptant-se perfectament a la planta circular
L’estructura vertical: esvelt consistent en pilars d’acer laminat, col·locant l’estructura cap l’exterior.

Nuclis 
Les escales de edifici i nuclis de ascensor, de la zona inferior, es plantegen com lloses massisses de formigó armat de entre 14 i 20cm de cantell, i la rampa del aparcament com una llosa massissa de 35cm. de cantell. En canvi, les escales i nuclis d’ascensor del cos superior, es realitzaran 
amb perfils d’acer normalitzats.

Calcul del Portic principal (15)
 El portic seleccionat per fer els càlculs del wineva es el 15 ja que conté tots els elements representatius del projecte, estructura metàl·lica a dalt i estructura de formigó a baix. 

Sostre Planta Baixa

El projecte tindrà la mateixa planta estructural tant en el forjat entre la planta baixa i la primera 
i el fojrat de coberta, ja que al ser un edifici circular el mòdul es repeteix. 

Sostre Planta Primera

El projecte tindrà la mateixa planta estructural tant en el forjat entre la planta baixa i 
la primera i el fojrat de coberta, ja que al ser un edifici circular el mòdul es repeteix. 

 

Estat de càrregues

Pes propi 
Forjat amb Llosa alleugerida reticular F.A. 35 cm.- 5,8kN/m² 
Forjat de xapa col·laborant 16cm - 2,8kN/m²
Forjat de llosa massisa 30cm - 6,5kN/m²
 
Accions permanents 
Paviment de fusta o ceràmic <3cm - 0,5 kN/m² 
Aïllament tèrmic, cel ras, etc. - 0,5 kN/m² 
Envans senzills - 3 kN/ml. 
Envans gruixuts - 5 kN/ml. 

Accions variables 
Càrregues per Ús- Zones d’accès al públic- 5kN/m² 
Càrregues per Ús- Zones amb taules i cadires- 3kN/m² 

Accions permanents 
Coberta amb vessants de xapa o material lleuger- 1kN/m² 

Accions variables 
Càrregues per NEU - Situació Barcelona <1000m - 1 kN/m²

FORJAT UNIDIRECCIONAL DE XAPA COLABORANT
Em utilitzat una fitxa tècnica de la empresa INCO, una 
empresa internacional especialitzada en el càlcul i 
execució de forjats de xapa col·laborant.

Dades:
Nº de recolzaments = 3 /  Llum entre recolzaments = 
2.8m 
Límit fletxa relativa = 300  / Límit fletxa absoluta = 20
Formigó HA-25 (Coef. 1,5)
Acer 275 (Coef 1,1) B-500S
Cargues superficials permanents = 1kN/m2
Cargues superficial variable = 5kN/m2
Coeficients majoració = 1,35 / 1,5

Resultats:
Tipus de xapa = INCO PERFIL COLABORANTE
Gruix de la Xapa = 0,75 mm
Cantell Forjat = 16 cm. 
Pes forjat = 2,8 KN/m2

INCO 70.4 Col·laborant
catell: 70mm
intereix: 210mm
amplada panells: 840mm
amplada inferior: 50mm
amplada interior: 50mm
tipus de solap lateral: superior
límit elàstic: 3200kp/cm2
perfil: 0.75mm
pes superficial:8.64kg/m2
secció útil: 10.80cm2
moment d’inèrcia: 80.06cm4/m

INCO 70.4, 0.75mm, 16cm

Combinació d’hipotesi

PP US NEU
RP1 1.35 1.50 1.05
RP2 1.35 1.05 1.50
RE1 1.35 1.05 0.90
RE2 1.35 0.90 1.05
EP1 1.00 0.70 0.60
EP2 1.00 0.60 0.70
EC1 1.00 0.60 0.60

Fonamentació

El projecte tindrà dos nivells de fonamentació per una banda la fonamentació de la peça d’oficines tota a la mateixa cota incluint la part de oficines del primer pis on la seva fonamenació baixarà fins l’altre nivell. Un segon nivell de 
fonamentació serà la resta de l’anella que no té edificació a sota, aquesta tindra una fonameentació més superficial.
La fonamentació constarà de:
a. mur pantalla deformigó armat (contenció) 
b. sabates aïllades de formigó armat 
c. sabates continues de formigó armat
d. bigues centradores i riostres

Primera cota de fonamentació -  zona d’oficines

Segona cota de fonamentació -  zona anella
fonamentació més superficial

Unió de biga de formigó sobre pilar inferior de formigó i pilar superior metàl·lic
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Unió rigida - Arrancada de pilar de fonamentació
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Xapa col·laborant

8. ESTRUCTURA

Dimensions


