
El sistema estrutural

El criteri principal és el d’adoptar la 

construcció en sec, el sistema local de 

construcció. Les estructures metàl·liques 

són un dels trets característics de 

l’arquitectura de Nova York.

L’estructura del projecte es dissenya a 

joc amb el programa: hi ha una clara 

distinció entre les plantes amb peces 

de programa relativament petites, que 

queden compartimentades transversalment, 

i les plantes que alberguen programes 

que requereixen espais diàfans de grans 

dimensions. Així, l’estructura organitza 

l’edifici en plantes alternes que 

funcionen amb bigues Vierendeel. 

Es tracta d’una estructura íntegrament 

d’acer amb forjats col·laborants 

que es protegirà del foc mitjançant 

un recobriment integral de pintura 

intumescent.

El disseny s’inicià amb un patró de 

muntants uniformement distribuits cada 

2m aproximadament, que requeria perfils 

excessius per resistir el tallant als 

extrems. 

S’optà per no triangular l’estructura 

per criteris d’impacte visual, i 

redissenyar la freqüència dels muntants 

per aconseguir aprimar els perfils. 

Finalment, la forma de treball de 

l’estructura es pot llegir en la seva 

geometria, amb més densitat de barres a 

les puntes de les bigues, i menys al 

centre.

(exemple gràfic: biga del pòrtic 4)

La coberta es construeix amb un sistema 

de malla espacial  de tubs d’acer descrit 

a la làmina 22. 

EL càlcul s’ha fet globalment de tot el 

conjunt de l’estructura mitjançant el 

programa informàtic CYPE Nou Metall 3D. 

El darrer forjat, que cobreix tan sols la 

cuina del restaurant, treballa d’acord 

amb l’estructura apuntalada.

L’altell de planta baixa s’ha dimensionat 

per analogia a partir dels resultats 

obtinguts amb el càlcul de l’estructura 

principal.
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