
Llar residència  |  Residència assistida  |  Centre de dia

ETSAV   PFC   juny2015   |   GEMMA SAMPONS CARDONA   tutor: JR Fernández NOU CENTRE GERIÀTRIC A ARC DE TRIOMF, BARCELONA

DIAGRAMA DE AXILS

DEFORMADADIAGRAMA DE MOMENTS

DIAGRAMA DE TALLANTS

E2_Gràfic de càrregues admissibles per a jàsseres laterals Deltabeam.

CRITERIS DE DISSENY
Degut a les característiques del terreny i la seva ubicació, 
molt pròxim al mar, es decideix concentrar les càrregues del 
projecte de manera que la fonamentació donada sigui el més 
lògica possible. Seguint aquests criteris, s’escull el sistema 
constructiu Deltabeam™ que permet grans llums i forjats plans 
i prims, sense despenjaments de les jàsseres. Es tracta d’un 
sistema constructiu innovador patentat per Peikko®, una empresa 
finlandesa que ha desenvolupat un forjat pla format bàsicament 
per pilars, jàsseres mixtes Deltabeam (imatge E3 i E4) i elements 
prefabricats que actuen com a llosa. En l’estructura final, 
el rebliment de formigó del conjunt garanteix una estructura 
rígida i homogènia on l’acer i el formigó treballen en completa 
harmonia. S’utilitzarà prellosa pretensada alleugerida en obra 
amb poliestirè expandit com a llosa. Els pilars que s’utilitzen 
seran mixtos de secció rectangular constant a les tres últimes 
plantes i s’amplia a les dues inferiors, variant-ne el gruix 
de l’acer i l’armat interior del formigó depenent de les 
càrregues a les quals estaran sotmesos. Aquest tipus de pilars 
permet reduir el tamany de la secció. La combinació d’una 
camisa exterior d’acer amb un nucli de formigó en fa potenciar 
les característiques resistents d’ambdós materials. El perfil 
metàl·lic serà l’encofrat del formigó i li donarà un efecte de 
confinament al nucli, evitant la seva disgregació al sotmetre’l 
a la càrrega màxima. A la vegada, el formigó impedirà el pandeig 
local del tub d’acer i li donarà una resistència major al foc. 

 
Els criteris que han influit en l’elecció d’aquest sistema són:
- Alçades de forjats limitada; la conservació de la façana 
del carrer del Rec Comtal nº15 provoca que al construir una 
nova estructura paral·lela a aquesta sigui condicionada per 
les obertures. Al comptar amb poc espai entre forjats es busca 
aconseguir el mínim cantell per facilitar-ne el pas de les 
instal·lacions.
- Grans llums en el sentit perpendicular als pòrtics gràcies a 
les peces prefabricades, donant una planta totalment lliure que 
en facilitaria un possible canvi d’ús al llarg de la seva vida.
- Ràpida execució; les prelloses actuen com a encofrat perdut 
i això en redueix molt el temps de construcció. Malgrat això, 
degut a les llums que salven les prelloses serà necessari fer 
sopandes lontudinals cada 3,30m per evitar que la prellosa 
flecti abans de ser rígida. 
- Fàcil muntatge de l’estructura metàl·lica. La unió dels pilars 
mixtos amb les jàsseres Deltabeam ve estandaritzada de fabrica 
i en facilita el muntatge. Es tracta d’unions on la jàssera es 
recolza al pilar permetent una unió ràpida i segura, evitant 
soldadures a obra (imatge E6).
- Alleugeriment de l’estructura; l’estructura metàl·lica 
està composada per elements que són més lleugers que els seus 
equivalents en estructures de formigó. Aquest fet encara es 
veu més accentuat pel fet d’utilitzar prellosa alleugerida amb 
poliestirè expandit.
- Versatilitat del sistema; permet crear fàcilment buits en el 
forjat per a la ubicació de caixes d’escala, ascensors i passos 
d’instal·lacions. Asseguren un ampli ventall de possibilitats 
estandaritzades, com ara la realització de forjats d’espessor 
variable.
- Resistència al foc; es tracta d’una biga mixta autoportant 
situada dins el mateix forjat que no necessita cap protecció 
addicional contra el foc. Les barres corrugades col·locades 
de fàbrica a l’interior de la Deltabeam™ col·laboren a la 
resistència de l’estructura en cas d’incendi, podent arribar 
a tenir una REI 180 sense tractaments addicionals. El fet 
d’utilitzar pilars mixtos permet que el formigó interior eviti 
el pandeig local del tub d’acer, donant-li una resistència al 
foc superior.

El que es decideix fer en aquest projecte és adoptar la solució 
estàndard proporcionada per Deltabeam, i adaptar-la a l’edifici 
per tal de que aquest funcioni el millor possible sense perdre 
tots els avantatges que el sistema ofereix. En aquest cas 
l’estructura situarà els pòrtics a façana, utilitzant el perfil 
lateral Deltabeam en la majoria dels casos i combinant-lo amb 
el bàsic en els llocs on es compti amb voladiu o amb recolzament 
de la llosa per ambdós cantons. A l’edifici es veurà traduït en 
una planta lliure de 9m d’amplada, facilitant-ne la distribució 
interior i permetent aconseguir una sala polivalent totalment 
lliure. 
El fet de disposar tan sols dos pòrtics que són sempre paral·lels 
a façana provoca certa inestabilitat davant la força del vent. 
La superfície on actua és considerable, per tant s’haurà de 
rigiditzar en sentit transversal. Això es durà a terme amb 
nuclis verticals rígids, utilitzant pantalles de formigó que 
absorbiran la força horitzontal, i en els casos on no sigui 
possible s’utilitzaran creus de Sant Andreu de xapa metàl·lica 
situades als tasters que faran la mateixa funció. Seran de 10cm 
d’amplada per 2cm de gruix, amb trau colís i una arandela de 
neotprè a l’encontre per facilitar-ne el lliure moviment. 
Es decideix també a donar continuïtat a les jàsseres per tal de 
reduir l’isostaticitat de l’estructura i evitar comportaments 
que serien desfavorables. S’aconsegueix disposant barres 
horitzontals paral·leles a les jàsseres a les trobades amb els 
pilars. No en resultarà una estructura hiperestàtica però sí 
que tindrà un comportament semblant. 
També s’haurà d’anar en compte amb la torsió que es pot generar en 
els perfils Deltabeam i la llosa, ja que tindrà tendència a girar. 
Per això s’assegurarà que l’estructura treballi correctament 
disposant barres d’acer que puguin absorvir aquestes tensions 
no desitjades.
Degut a la geometria complexa del conjunt, seran necessaries 
tres juntes estructurals; una a la unió de l’estructura de la 
façana conservada amb la zona central de l’edifici, on degut 
al pas en planta baixa s’ha cregut convenient separar-ne 
l’estructura. L’altra junta se situarà entre la zona de serveis 
i els menjadors per la diferència d’alçades, i la tercera 
entre el cos de rehabilitació i el vestíbul, on l’encontre amb 
l’edifici és un punt feble.
A l’hora de disposar les plaques de prellosa, s’intentarà que 
els forats de pas d’instal·lacions i shunts quedin centrats al 
màxim possible dins la prellosa, de tal manera que la mateixa 
peça pugui absorbir les irregularitats. En els casos que no 
sigui possibles, Peikko® ja compta dins al seu catàleg amb peces 
especials per repartir càrregues quan es perd la geometria 
ortogonal. L’altre punt que també s’ha d’anar amb compte és la 
de disposar les peces al màxim d’ortogonals possibles. Aquelles 
que tinguin un costat tallat s’hauran de demanar a fàbica 
expressament.

ANÀLISI ESTRUCTURAL I PREDIMENSIONAT
Per assegurar l’estabilitat estructural de l’edifici s’han de realitzar dues verificacions d’acord amb el CTE_DB_SE3.2:
- L’estabilitat i la resistència (estats límit últims, ELU).
- L’aptitud per el servei, que tingui un comportament adequat davant de deformacions, vibracions o deteriorament (estats límit de servei, ELS).

En utilitzar perfils no convencionals es predimensiona i comprova el comportament de l’estructura de la següent manera:
- prellosa pretensada alleugerida amb poliestirè expandit amb llum inferior a 9m. Cantell 25+5. Les unions entre les peces prefabricades i 
les jàsseres queden garantitzades per l’aplicació del formigó. 
- jàsseres. Per predimensionar-les s’utilitza els gràfics que Peikko group proporciona (imatge E1 i E2). Al tractar-se d’un perfil no convencional 
es comprova el comportament estructural calculant el moment d’inèrcia seguint el mètode d’Steiner per poder introduir-lo dins el programa.
- pilars mixtos. Es fa una assimilació de material, a partir del centre de Mohr considerant que el formigó passa a funcionar com l’acer, 
engruixint el perfil metàl·lic a efectes de càlcul.

ESTAT DE CÀRREGUES CTE_DB_SE-AE
ACCIONS PERMANENTS:
pes propi forjat (prellosa 25+5)    4,00kN/m2
rajola ceràmica (5cm espessor)    0,80kN/m2
coberta plana invertida amb acabat de grava:   2,50kN/m2
particions interiors     1,00kN/m2
maó ceràmic perforat: 15kN/m3  (x 0,15m de gruix) → 2,25kN/m2 
     (x 0,30m de gruix) → 4,50kN/m2

COMPROVACIONS
Es procedeix a fer els càlculs (amb winEva)  del cos que dóna al carrer Rec Comtal per ser el mòdul base que després s’aplica a les altres 
parts de l’edifici, on es va ajustant degut a la geometria. 

ESTUCTURA
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ACCIONS VARIABLES:
sobrecàrrega d’ús A1_hospital    2,00kN/m2
sobrecàrrega d’ús A2_trasters    3,00kN/m2
sobrecàrrega d’ús C1_zona cadires i taules  3,00kN/m2
sobrecàrrega d’ús C4_gimnàs    5,00kN/m2
sobrecàrrega d’ús F_cobertes transitables privades 1,00kN/m2
sobrecàrrega zones accés i evacuació        +1,00kN/m2
sobrecàrrega neu (coberta plana <1000m altitud) 1,00kN/m2
sobrecàrrega vent qe = qb x ce x cp    0,56kN/m2
(pressió dinàmica, qb: 0,5kN/m2; coeficient exposició, ce: 2kN7m2; coeficient pressió, 

cp: 0,8kN/m2; s’omet la succió per tractar-se de coberta plana)

PLANTA BAIXA

PLANTA TIPUS

E3_jàsseres laterals Deltabeam. E4_jàsseres Deltabeam.
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