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Traçat i disseny estructural

Com tenim un sòcol més pesant, l’estructura de la planta -1 es projecta de 
formigó, deixant les altres plantes amb una estructura més lleugera d’acer i una 
encavallada que fa de lluernari.
El traçat de l’estructura, en termes generals, són 4 pòrtics, simètrics 2 a 2 amb 
l’atri. Entre els dos pòrtics hi ha una llum de 8 m, i entre pilars del pòrtic 7,05 
m i 4,70 m, marcant així els accessos als tallers des de l’atri central e l’edifici. 
es projecta amb una malla regular de 5,4 m entre eixos. pilars.

Per la planta baixa s’ha buscat un sistema  que sigui capaç de suportar les 
càrregues de tot l’edifici i de l’espai públic, formant així un sòcol pesant a sota 
d’una estructura més lleugera. Així doncs s’ha optat pel sistema de prefabri-
cats Deltamix, format per pilars de formigó armat, jàsseres mixtes Deltabeam 
i plaques alveolars pretensades. El sistema garantitza la suficient rigidesa per 
a poder suportar perfectament totes les càrregues de muntatge de forma auto-
portant (sense necessitat d’apuntalament), com també per resistir els esforços 
horitzontals en fase de servei un cop realitzats els nusos estructurals.

• Reducció del temps de duració total de l’obra.
• No és necessari l’apuntalament durant l’obra.
• Obtenció de llums de fins a 12 metres. Grans espais diàfans.
• Resistencia al foc de fins a 180 min. sense necessitat de fer cap tractament 
especial.
• Excel·lent comportament acústic.
• Facilitat per a les tasques d’impermeabilització, envans i altres.
• Optimizació del cicle de vida del edifici.
• Facilitat per deixar forats de gran varietat de tamanys i forats per al pas 
d’instal·lacions.
• Reducció al màxim dels cantells, guanyant més altura..

Els elements

Els pilars
Els pilars de la planta -1 són de formigó armat prefabricats i de secció qua-
drada. de 50 x 50, tots ells de formigó HA-35.
Els pilars de la resta de plantes són pilars HEB 340 d’acer A-42.

Jàsseres

Jàsseres Deltabeam

Com ja hem dit abans el sistema Deltamix el farem servir únicament en la 
planta -1, per tant aquestes jàsseres també. En la resta de plantes farem servir 
jàsseres de perfil IPN 450 d’acer A-42. La jàssera Deltabeam és una jàssera 
alveolada d’acer que es formigona in situ durant la construcció, paral·lelament 
a les juntes de les plaques alveolars, formant un forjat de cantell molt reduït 
(slim floor). És per tant, una jàssera mixta autoportant, i a més, no necessita 
protecció adicional contra el foc. L’acer i el formigó treballen junts, i la junta 
de tallant entre la jàssera i el formigó crea una interacció garantitzada per la 
geometria especial dels alvèols. 
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Vigueta perfil L amb perfil en S

Perfil HEB-300

Pilar HEB-340

Perfil HEB-300

Perfil HEB-130

Diagonal perfil tubular 

Detalls forjat col·laborant Detall unió artículada 1/10
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La Deltabeam es fabrica amb la contrafletxa adequada per controlar la deformació final del forjat. En l’estructura final, el farcit de formigó de la jàs-
sera col·labora a compressió en la secció composta resultant. Les barres corrugades col·locades a fàbrica en l’interior de la Deltabeam col·laboren 
en la resistència de l’estructura en cas d’incendi
Amb aquest sistema podem escollir entre bigues contínues o pilars continus. S’escull el sistema de bigues continues, ja que aquest sistema 
només es d’una planta. 

Els forjats

El forjat inferior està format per plaques alveolars prefabricades de formigó armat i pretensades, més una capa de compressió superior que garan-
teix el monolitisme. Es fabriquen amb formigó del tipus HP-40 fins a HP-50. En el nostre cas, només tindran armadura longitudinal i transversal, 
ja que només es fabriquen amb armadura transversal en el cas de grans plaques per a importants càrregues i llums, que és el que necessitem. 
La cara inferior de la placa té un acabat llis de pista metàl·lica amb cantells biselats, i la part superior serà ranurat per tal de millorar l’adherència 
entre la placa i la capa de compressió realitzada in-situ. Tenen una resistència al foc REI 120.

La resta de forjats que tenen uns requeriments de càrrega molt inferiors als de la planta inferior seran forjats col·laborants. Aquests forjats des-
taquen entre altres coses perquè són lleugers, són fàcils de construir, són econòmics, poden evitar apuntalaments i la xapa grecada subsitueïx 
l’encofrat durant la construcció.

Accions

Diagrama tallants

Diagrama moments

47,422 T

Diagrama axils

Reaccions

Tensions

sobrecàrrega de neu sobrecàrrega d'ús pes propi càrregues permanents Total
40 100 220 2

0 0 15 3
0 0 20

40 100 235 25
0,507193211 1,267983027 2,979760114 0,316995757

X X X X
0,10105 0,252625 0,59366875 0,06315625

X*1,5 X*1,5 X*1,35 X*1,35 X*1,35
0,151575 0,3789375 0,801452813 0,085260938 1,41722625

(X*1,5)/2 (X*1,5)/2 (X*1,35)/2 (X*1,35)/2 (X*1,35)/2
0,0757875 0,18946875 0,400726406 0,042630469 0,70861313

Y Y Y Y
0,497025 1,2425625 2,920021875 0,310640625

Y*1,5 Y*1,5 Y*1,35 Y*1,35 Y*1,35
0,7455375 1,86384375 3,942029531 0,419364844 6,97077563

(Y*1,5)/2 (Y*1,5)/2 (Y*1,35)/2 (Y*1,35)/2 (Y*1,35)/2
0,37276875 0,931921875 1,971014766 0,209682422 3,48538781
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Càlculs encavallada

Esquema de forjats


