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Estructura

Comparativa dels possibles tipus estructurals emprats

Viga Pratt gran cantell + planta suspesa + viga Pratt Viga K cantell doble alçada + viga Pratt Viga Pratt gran cantell x 2 + viga Pratt

Predimensionat de les corretges

·Longitud =4m, Ample de banda (màxim) = 2m

5KN/m^2-Categoria C5: Espai de públic accés

·Accions variables

1KN/m^2-Previsió de revestiments horitz.

1.75KN/m^2-Forjat col·laborant 

·Accions permanents

Accions considerades en una corretja de F1 (sala polivalent)

F1

F3

·Longitud =4m, Ample de banda (màxim) = 3.6m

3KN/m^2-Categoria C1: Espai de treball

·Accions variables

1KN/m^2-Previsió de revestiments horitz.

1.75KN/m^2-Forjat col·laborant 

·Accions permanents

Accions considerades en una corretja de F2 (tallers)

F3

F4

F5

traccionades i comprimides.

d'estabilitat per combinar diagonals 

assajats, però aporta un extra 

resulta ser el menys eficient del 

El pòrtic amb vigues en forma K 

càrrega

Cada kg d'acer suporta 35.5kg de 

Pes total de l'estructura d'acer = 6.7T

diafanitat.

és poca considerant la pèrdua de 

obstant, la diferència amb el primer cas 

prims en les seves diagonals. No 

el més eficient, permetent perfils molt 

El pòrtic en doble Pratt ha resultat ser 

càrrega

Cada kg d'acer suporta 37.1kg de 

Pes total de l'estructura d'acer = 6.4T

plantes només hi ha tirants

flexibilitat ja que en una de les 

més eficient, aporta un extra de 

Aquest tipus de pòrtic, tot i no ser el 

càrrega

Cada kg d'acer suporta 36.6kg de 

Pes total de l'estructura d'acer = 6.5T

Procés constructiu

Excavació Fonamentació Arrencada de l'estructura Primer forjat 

Apuntalament i segon forjat Coberta i jàssera principal Penjar el segon forjat de la jàssera Retirar puntals

entrar en càrrega el sistema abans de treure els puntals.

Cal lligar el forjat apuntalat a la jàssera Pratt, tensar les barres per ajustar fletxes i fer 

Penjat del forjat

col·locar la jàssera i continuar construint de dalt a baix.

Els dos forjats dels tallers penjaran de la jàssera Pratt, per tant arribats a aquest punt cal 

Coberta i jàssera Pratt

servir l'estructura existent per construir aquest forjat.

És el punt clau del procés. El segon forjat no és autoportant, per tant cal apuntalar fent 

Apuntalament i segon forjat

produïda pel pes propi.

forjat. És convenient comptar amb una fletxa positiva a les jàsseres per contrarrestar la 

Un cop arrencats els pilars, ja es poden col·locar les jàsseres del primer forjat i el primer 

Primer forjat

l'estructura entre fases.

protegir el detall. Caldrà doncs formigonar en dues fases (com és habitual) i arrencar 

La base dels pilars quedarà embeguda en la jàssera de coronació del mur per tal de 

Arrencada de l'estructura

considerables.

alçada lliure és baixa, el principal problema és rebre i transmetre unes càrregues 

Murs de contenció de formigó armat, un excavat pels dos costats i l'altre per un. La seva 

Fonamentació

part de terreny on la Nau descarrega.

preveu una excavació relativament fàcil, i amb poca o nul·la ocupació del passatge o de la 

El terreny està format principalment per argil·les vermelles, de bona cohesió, per tant es 

Excavació

portic rígid en un sentit; nombre i relació dels pòrtics, i nuclis rígids en l'altre; i creus al pla de coberta.

El segon punt es basa en l'estabilitat dels elements en sí mateixos, i s'aconsegueix amb elements rígids en 3 sentits: nucli rígid i 

cosa que aconsegueix gràcies a l'arriostrament del l'intereix del tester.

de la nau existent, que són perpendiculars respecte als d'acer de l'ampliació. La nau existent es considera estable en sí mateixa, 

El primer consisteix en que l'ampliació s'estabilitza en el sentit perpendicular als seus pòrtics gràcies als pòrtics de formigó armat 

ampliació) i els nuclis rígids formats per les caixes d'ascensors i el pòrtic rigiditzat.

L'arriostrament i estabilitat del conjunt es basa en dos punts: la perpendicularitat dels dos sistemes deferenciats (nau existent i 

Arriostrament

aquestes càrregues.

són suficients per a resistir 

aportada per cada pòrtic 

de la resistpencia 

vent. Això més el sumatori 

les càrregues laterals de 

s'aplicarà la resultant de 

geomètric de l'edifici, on 

respecte el centre 

pràcticament simètrics 

l'ampliació són 

Els dos nuclis rígids de 

F5

·Longitud =4m, Ample de banda (màxim) = 3.6m

1KN/m^2-Categoria F1: Coberta 

·Accions variables

1KN/m^2-Elements de coberta

1.75KN/m^2-Forjat col·laborant 

·Accions permanents

Accions considerades en una corretja de F2 (tallers)

IPE 200

6.3KN+3.6KN+3.6KN

11.4mm

38.13KN

38.13KN

10KN+3.5KN+2KN

45.45KN

45.45KN

45.45KNm

13mm

IPE 200

12.2mm

IPE 220

59.84KN

59.84KN

59.84KNm

10.8KN+6.3KN+3.6KN

59.84KNm
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