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Predimensionat de la malla tridimensional d’acer estructural realitzada en base a 
Norma CTE DB-SE A per acer laminat S355. en funció de la limitació de fletxes 
màximes admissibles i tenint en compte l’optimització de perfils.

Hipòtesis de càrregues:
 es considera:

Càrregues permanents: Coef. majoració ja aplicat:1.35
 pes propi forjat + paviment: 7kN/m2
 pes façana: 2,1 kN.m 
Càrregues d’ús: Coef. majoració ja aplicat:1.5
 ús públic: 5kN/m2
 ús restringit: 3kN/m2
 ús manteniment coberta plana: 1kN/m2

Sobrecàrrega neu: Coef. majoració ja aplicat:1.5
 per cota geogràfica: 1kN/m2

Sobrecàrrega de vent: Coef. majoració ja aplicat:1.5
(en funció del coeficient d’exposició, zona geogràfica i disposició de l’edifici i els 
seus paraments)
 Vent 01: en l’eix del pòrtic representat
  repercussió en cota horitzontal de forjat amb pressió linial de 
0,33Tm i succió de 0,24Tm
 Vent 02: perpendicular a pòrtic representat
  repercussió en cota horitzontal de forjat amb pressió linial de 
0,42Tm i succió de 0,21Tm

Fletxes màximes admeses:
Elements verticals= l/400
Elements horitzontals=l/500
Voladiu: màxima fletxa= 72mm per una llum de 16,8mts

Esquemes procés de fonamentació 1/500

Seccions fonamentació 1/200

Sol.licitud de barres per Moment Flector
sol.licitació màxima en extrem de voladiu i en nus de volcament 
del voladiu més gran.
tirants diagonals no sotmesos a moments importants

Sol.licitud de barres per Tallant Sol.licitud de barres per esforços Axils
optimització de diagonals a tracció

hipòtesi d’estat de càrregues

diagrama de Tallants

diagrama de Moments Flectors

diagrama d’ esforços Axils

predimensionat del pòrtic “d”

planilla planta 1/200

Esquema desplegat dels pòrtics

1/
Excavació i realització del mur 
pantalla en tot el perímetre del 
solar

2/
Excavació del solar fins a cota 
-6.50m. Atirantament temporal 
del mur pantalla per aguantar les 
empentes del terreny.

3/
Excavació de rases per a pilotis 
en paral.lel al mur pantalla fins la 
fondària del llit de la linia del tren. 
Independents a pantalles per 
mitjà de junta de neoprè perime-
tral de 5cm.
Realització de doble cortina de 
pilotis en la banda propera a la 
via del tren. realització de pilo-
tis a tracció en la part propera 
al vertex on el moment en fona-
mentació és màxim i el pilotatge 
treballa a tracció.

4/
Lligat mitjançant un encepat amb 
biga perimetral independent de 
la pantalla, i amb bigues centra-
dores. Reserva de les esperes per 
la estructura com a caps de perfil 
encastats en el cap del pilotis. Re-
alització de fosats d’ascensors.

5/
Muntatge soldat, trabat i preten-
sat dels elements d’anclatge en 
planta soterrani. Arriostrament 
del mur pantalla posterior.

6/
Encofrat i conformat de les pan-
talles de formigó en soterrani. 
Arriostrament definitiu dels murs 
pantalla. Destensat dels tirants 
de terreny.

7/
Realització del primer forjat 
metàl.lic de planta baixa, amb 
unions conformades en fàbrica i 
soldades a perfils embeguts en 
pantalles de soterrani.

Secció fonamentació a altura del pòr-
tic “b”.
Tant els pilotis de la banda del tren 
com els posteriors treballen a com-
pressió. la biga de cantell en formigó 
sobredimensionada al soterrani ab-
sorbeix els moments que es creen als 
caps de l’estructura  metàl.lica.
Els perfils embeguts en les pantalles 
de soterrani absorbeixen i transmeten 
els moments dels encastaments en el 
formigó de la fonamentació duent, les 
cèrregues fins als pilotis

Secció fonamentació a altura del pòr-
tic “d”.
Els pilotis de la banda del tren  trebal-
len amb molta càrrega de compressió 
mentre els posteriors treballen ar-
riben puntualment a treballar a trac-
ció, necessitant pilotatge especial en 
aquests punts. El fort moment que es 
genera a la base de la malla metàl.
lica es transmet mitjançant els perfils 
embeguts en la pantalla de formigó de 
soterrani, transmetent el recolzament 
fins per sota la cota del llit del tren. En 
cap moment els murs pantalla perime-
trals són portants, per evitar transme-
tre càrregues horitzontals sobre les 
parets deespecialment en la aprt del 
ferrocarril.

Planilles tipus del forjat de planta 3 i del 
pòrtic “d”

El forjat de xapa col.laborant es recolza 
sobre rastrells paral.lels cada 4,20m. 
que alhora es recolzen sobre les big-
ues mestres (HEB600’s) vinculades als 
ortics principals. Per absorbir les difer-
ents deformacions entre els pòrtics de 
diferent voladiu, es col.loquen travess-
ers diagonals horitzontals que treballen 
a tracció.
El conjunt de pilars més solicitats a 
compressió i moment flector, tocant 
a la banda del voladiu, consisteixen a 
perfils HBE600 amb platabandes later-
als o perfils tubulars rectangulars mas-
sissats, i es troben lligats per perfils 
HEB600 a nivell de forjat.
S’ha intentat mantenir una modul.lació 
proxima al quadrat per optimitzar el 
treball de les diagonals per evitar que 
treballin amb moments o tallants.
En planta baixa, els perfils de pilars es 
perllonguen dins les pantalles de fona-
mentació de soterrani.

Vista axonomètrica dels pòrtics principals Esquema de la deformació
en tres dimensions de l’edifici i tendència al volcatge


