
ESTRUCTURA

L'estructura de l'escola Bressol es basa en un sistema de pòrtics transversals format per pilars de formigó, jàsseres perimetrals de formigó, i les jàsseres centrals
de fusta.
Les biguetes les trobem en dues direccions diferents emfatitzant el carrer central de l'escola.

ESTRUCTURA RESIDÈNCIA TERCERA EDAD

Característiques de la proposta

L'estructura de l'escola es basa en un sistema de forjat unidireccionals, mitjançant pilars de formigó, jàsseres de fusta i un sistema de corretges de fusta
rematades per panells OSB.
Tot el perímetre estructural està format per pilars i jàsseres de formigó per tal de donar continuïtat a la façana i aconseguir una homogeneïtat del formigò en tot
l'envolvent de l'edifici. Per contra, l'interior d'aquest l'estructura de formigó se substitueix per una subestructura de fusta, formada per jàsseres i corretges, per tal
de contrastar la duresa exterior del formigó, amb la calidesa interior de la fusta i les blanques parets.

Predimensionat dels fonaments
El predimensionat dels fonaments es realitza agafant com a premisa un
estudi geotècnic, el qual les seves característiques considero que podrien
assimilar-se a les del solar.

Edifici planta baixa + 5

L'estrat A està format per arenes de gra mitjà, aquest estrat no es l'adequat
per realitzar-hi una fonamentació superficial. Per tant obtem per una
fonamentació profunda mitjançant pilons agrupats en encepats, encastats a
l'estrat B (conformat per arenes i graves amb una major resistència).

Edifici planta baixa -1 + 2

Tot i que l'estrat A està format per arenes d'una resistència inferior, s'obta per
predimensionar una llosa de fonamentació en aquest estrat, de manera que
totes les càrregues quedin repartides al llarg d'aquesta, minimitzant l'impacte
sobre el terreny.

PREIMENSIONAT LLOSA DE FONAMENTACIÓ
N'= Acritica x 2 fcd

Acritica = (C + d) x2 + (C1 + d) x2 - d
N' = Axil que suporta la llosa
fcd del formigó: 2500 T/m2
C: cara A del pilar
C1: cara B del pilar
d: cantell útil de la llosa ( cantell - 5cm)
Suposarem una llosa de 70cm i una de 80 cm per a comparar
resultats i comprovar quin cantell serà el més adient
Predimensionat llosa 70cm

PES MATERIALS
DIMENSIONAT JÀSSERA DE FUSTA

Taulell OSB e: 3cm 0,12KN/m2
Llana de toca d'alta densitat e: 8cm 0,12KN/m2
Corretges 12x25cm 0,25KN/m2
Formigó creació pendents e: 8cm 0,50KN/m2
Perfil de fusta subjecció coberta 10x10cm 0,15Kn/m2
Perfil subjecció 5x5cm 0,05KN/m2
Planxa de zenc e:1cm 0,02KN/m2

Estat Límits últims

CONVINACIÓ D'HIPOTESIS

Estat Límits de servei

ELU 1 1,35 1,50          0,75 0,90 --

Carrègues permanents Sobrecàrrega dús Neu Vent dreta Vent esquerra

ELU 2 1,35 1,50          0,75 -- 0,90
ELU 3 1,35 1,05          1,50 0,90 --
ELU 4 1,35 1,05          1,50 -- 0,90
ELU 5 1,35 1,05          0,75 1,50 --
ELU 6 1,35 1,05          0,75 -- 1,50

ELS 1 1,35 1,00          0,50 0,60 --

Carrègues permanents Sobrecàrrega dús Neu Vent dreta Vent esquerra

ELS 2 1,35 1,00          0,50 -- 0,60
ELS 3 1,35 0,70          1,00 0,60 --
ELS 4 1,35 0,70          1,00 -- 0,60
ELS 5 1,35 0,70          0,50 1,00 --
ELS 6 1,35 0,70          0,50 -- 1,00

ESTAT DE CÀRREGUES

Càrregues permanents

Coberta
7,139kN/ml

7,20m

1,21 KN/m2 · 5,9m = 7,139KN/ml

Càrregues variables

5,133kN/ml

7,20m

ús 0,4KN/m2 · 5,9= 2,36KN/ml
neu 0,4KN/m2 · 5,9= 2,36KN/ml
vent 0,07KN/m2 · 5,9= 0,413KN/ml

-26,80kN

-26,80kN

52,70kN

-53,25kN

29,05kN

29,05kN

22,91kNm

-54,79kNm

-54,79kNm -56,75kNm

-56,75kNm

-27,48kNm

39,58kNm

4,5mm

-0,3mm -0,3mm

Fletxa: 1/1588

65,91kN

26,79kN -22,91kNm

66,46kN

27,48kNm -29,04kN
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Anàlisi Planimetria Detalls Estructura Instal·lacions Vistes
E. 1/50 Escola Bressol

La sala polivalent té una estructura singular, formada per una llosa que descansa sobre un pilars de formigó d'una geometria específica, per tal de conduir les
càrregues cap a un mateix punt.

junta dilatació

38,2m

17,2m

7,2m

11,5m

DETALLS SINGULARS

mur contenció

unió biguetes de fusta

unió jàssera - pilar


