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SISTEMA DE PLAQUES ALVEOLARS HORMIPRESA

AVANTATGES:

P 1/400LANTES ESTRUCTURA

PLANTA BAIXA PLANTA TIPUS

P 1/400LANTA CIMENTACIÓ

AVANTATGES:

- Millor control de qualitat - les unions soldades a fàbrica i cargolades en obra eviten els problemes que puguin sorgir amb les inclemŁncies climàtiques.

- Rapidesa de muntatge en obra. Es pot muntar tota l’estructura primer i desprŁs col•locar els forjats.

- Gran resistŁncia

- Seccions reduïdes en comparació amb altres materials (màxim aprofitament de l’espai)

- Adaptabilitat (possibilitat de solucions entramats rígids o articulats i apte qualsevol tipus de forjat)

- Reducció de costos (preu similar a altres materials però mØs ràpida la posta en obra.

- Lleugeresa

- Material reciclable, no genera residus contaminants

- Sistema estandarditzat per afavorir la construcció en sŁrie.

ESTRUCTURA ACER

- IN¨RCIA T¨RMICA

- Obra totalment seca i estructura lliure de puntals

- Elements de formigó d’alta qualitat (HA-35)

- Alta resistŁncia al foc (REI 120)

- Capa de compressió innecessària en el meu cas

- Gran aïllament tŁrmic i acœstic
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Les dimensions de la placa són:

Amplada 120 cm

Alçada 16 cm

Longitud 0 - 6,40 m

Longitud mínima recolzament 10 cm

Pes placa alveolar 2,96 KN/ml / 2,46 KN/m2

ResistŁncia al fuego REI 120

Aïllament acœstic Rw 46,7 dB

Donada la planta general i al vista que el mòdul dels banys i cuines es repeteix continuament s’obta per fer d’aquests 

l’estructura portant, de manera que el mòdul pugui venir montat (amb envans, forjat i instal•lacions) directament de fàbrica. 

Amb aquesta solució s’obtØ una lectura ràpida desde la planta d’estructura per entendre els usos de la residŁncia.

Una premisa bàsica del projecte al llarg del seu desenvolupament ha estat la possibilitat que l’edifici creixes o decreixes en 

funció de la demanda o necessitas dels usuaris. És per això que tant a nivell estructural com constructiu s’han buscat 

solucions de montatge en sec i industrialitzades (estructura d’acer-unions roscades a obra i soldades a fàbrica). Tant Øs 

així que el forjat (constituït principalment per plaques alveolars) no duu capa de compressió. Els càlculs, per tant, s’han 

eleborat a partir de la hipòtesis de 5 pisos  (màxima alçada que permet l’ordenança municipal) amb estructura isostàtica als 

mòduls i hiperestàtica a les unions d’aquest amb el forjat..

L’œs de formigó es reserva als nuclis d’ascensors, als murs de contenció i als elements ubicats a l’acabament de l’edifici que 

juguen el paper d’arriostrar l’estructura en sentit longitudinal.

La UPN que apareix no sols funciona com a element de riostra sinó que a la vegada constitueix la base per montar la façana.

Sistema de forjat a partir de plaques alveolars fabricades amb formigó HA-40 i cables 

pretesats d’acer Y1570C (1570 N/mm2) de 5mm en el sentit longitudinal.


