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Es vol que l’edifici sigui una expressió estructural i, seguint aquesta lògica, la seva forma i articulació evidencien el joc d’equilibris, 
idearis d’estabilitat i sustentació.

El punt de partida del projecte és el tamany de les sales, aquesta exigència programàtica per part del centre Nau Ivanow limita algunes 
de les voluntats principals pel nou equipament -ja que la dimensió d’una sola sala ocupa pràcticament la totalitat de la superfície de 
l’emplaçament. Una d’elles, i la més important, és el propòsit que es té de generar un gran espai públic per l’equipament i un punt 
d’entrada al barri des del parc i la ciutat. Però...com reconciliar dues idees aparentment oposades? S’opta per la opció més lògica, 
que és la d’aixecar el volum i col·locar els mínims suports possibles per evitat contenir i tancar aquest espai obert-cobert. 
S’elabora un esquema d’intencions estructurals, intuïtiu. L’edifici, amb forma aproximadament rectangular, consta de quatre suports 
importants que es disposen formant una triangulació i generant una zona d’estabilitat; però apareix una segona triangulació que es 
troba totalment en voladís. Dos suports són nuclis circulars, el tercer dos pilars en ‘V’ i el quart, un mur que s’apantalla per reduir 
superfície de voladís. Es pensa en una estructura de triangulació de perfils del canto de la totalitat de la façana (12.5m) per entendre 
l’edifici de forma unitària i no per capes.
Aquesta solució dóna una forta rigidesa degut a les seves dimensions i fa que augmenti la expressió estructural de l’edifici.

El repte llavors resideix en cóm equilibrar el sistema. Intuitivament se li dóna més canto a la biga del cordó inferior, reduint-la a 
l’extrem del voladiu (d’1m a 0.3m) però amb això no és suficient. 
La solució és donar més pes a la secció triangular on tenim suports per tal equilibrar el conjunt. Aquesta secció estarà conformada 
per un forjat de llosa massissa i la triangulació oposada per un forjat lleuger de xapa col·laborant.
Degut a que el voladiu té també grans llums per albergar-hi les sales sense obstacles,  les bigues resultants dels càlculs han de tenir 
un canto de 700m, per alleugerir més l’estructura, es disposen bigues Boyd, que fa que redueixi el seu pes considerablemes.

EXPLICACIÓ CONFIGURACIÓ ESTRUCTURA

DIAGRAMES _ROBOT 3D

ESTAT DE CÀRREGUES DB-SE-AE

ACCIONS VARIABLES
- Sobrecàrrega d’ús:5KN
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Deformada d’úsDeformada

En el moment de la construcció dels forjats es preveu una contra fletxa de l’estructura -amb el valor de la càrrega permanent - per evitar que la fletxa sigui major posteriorment. Es a dir, que la fletxa total serà només la 
de la sobrecàrrega d´ús.

TENSIONS DELS FORJATS DEFORMACIONS DELS FORJAT DE LLOSA MASSISSA

ACCIONS PERMANENTS

- Pes propi de l’estructura
 Forjat col.laborant cantell = 10cm; gruix de xapa 1,2mm --> pes: 170 kg/m2
 Intereix: max. 3m --> No hi ha necessitat d’apuntalament del forjat.
 Biguetes ______ bigues ipe 240 mixtes conectades a forjat col.laborant
 Bigues________ bigues Boyd cantell 70cm.

- Càrregues permanents
 Càrrega Coberta:                    
                          1 kN/m2

 Sobrecàrrega coberta ús:
      1 kN/m2
                           0,4 kN/m2

 Càrregues permanents planta tipus: pes propi:                   
                                                                 càrrega permanent: 2 kN/m2
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