
TRANSFORMACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA ASIAN BROWN BOVERY EN UN CENTRE DE DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES A SABADELL

FORJAT SUPERIOR PLANTA BAIXA  e:1/700
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U.B. UNITAT BÀSICA ESTRUCTURAL del nou forjat

U.B.

El nou forjat d�acer té diversos imputs de
 partida com haver de recolçar-se a una estructura
existent, o permetre (per voluntat del projecte)
el pas d�instal·lacions pel seu interior, (s�entèn
el forjat com a aglutinador d�instal·lacions, com
un espai servidor, per tal d�alliberar al màxim la
resta d�espais de servituts tècniques). Per això
es projecta en funció de:

- Crear els mínims punts de contacte amb
   l�estructura existent.

- Sistematitzar una sol·lució trspol·lable
  a la gran majoria de casos.

- Pautar l�estructura metàl·lica nova en 
  coherència  amb l�existent.

- Uniformitzar les bigues void per pas 
   d�instal·lacions.

Aquest últim punt es molt important per
la justificació de la bondat estructural del  projecte
donat que provoca que en determinats casos la
so luc ió adoptada est igu i  una mica
sobredimensionada, però es considera que es
treballa per la banda de la seguretat i
s�aconsegueix poder passar instal·lacions que
seràn vistes amb conducte de xapa (sobretot
d�aire) per l�ànima de les bigues. És a dir, la
unitat bàsica estructurals està calculada amb el
pitjor dels valors de càrrega (el de la principal)
per totes les bigues.
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Esquema de plaques independents de forjat col·laborant. Les plaques estan agafades entre si
mitjançant uns recursos de junta de dilatació (D.4) col·locats a un màxim de 30 metres de distància.
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