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[Exclusivamente para uso acadØmico] 

Esquema

estudi plAcA AlveolAr sAlA polivAlent                                                 

element gruix (cm) densitat (Kg/m³) pes (Kg/m²) Total (T/m²)
COBERTA P4 1,22
Elements 0,68

formigó alleugerit 5,5 1000,00 55,00
làmina cautxú 0,5 1120,00 5,60
làmina separadora - geotéxtil 0,1 - 0,25
aïllament tèrmic - poliestirè extrudit 10,0 33,00 3,30
làmina separadora - geotéxtil 0,1 - 0,25
làmina impermeabilitzant 0,1 - 1,00
formigó alleugerit per a pendents 5,5 1000,00 55,00
capa de compressió 5,0 2400,00 120,00
placa alveolar C35 35,0 1251,00 437,85

61,80 1134,00 678,25
Accions variables 0,54

sobrecàrrega d'ús (C4)-pati 500,00
sobrecàrrega de neu 40,00

element gruix (cm) densitat (Kg/m³) pes (Kg/m²) Total (T/m²)
COBERTA P2 0,78
Elements 0,24

formigó alleugerit 3,0 1000,00 30,00
làmina cautxú 0,5 1120,00 5,60
làmina separadora - geotéxtil 0,1 - 0,25
làmina impermeabilitzant 0,1 - 1,00
placa cofradal 200 20,0 1000,00 200,00

23,70 1040,00 236,85
Accions variables 0,54

sobrecàrrega d'ús (C4)-pati 500,00
sobrecàrrega de neu 40,00

Tallants   
    

màx:32,11T/-29,89T

Moments     màx:0mT/149,89mT/0mT

Deformacions  
   
màx:30,2mm+16,6mm-12,5mm(L/510)

estructurA                                                     
forjAt plAntA primerA (+7,00m)                                                       
Aquí es pot observar la distribució general de les plaques 
alveolars que salven distàncies de vuit i deu metres i 
cobreixen tot l’edifici excepte la sala multifuncional. 
Aquesta, per les seves dimensions, s’ha dissenyat amb 
unes plaques de major cantell que permeten salvar la 
llum de divuit metres.

Per tal d’aconseguir una il·luminació zenital a tot l’espai 
de la sala, s’ha optat per la creació d’obertures al forjat 
en consonància amb el ritme de les plaques en un sentit 
i les obertures de façana en l’altre. La interrupció de 
l’estructura s’assoleix mitjançant una jàssera metàl·lica 
que es recolza a les plaques alveolars contigües. Per 
això, es decideix que, tant l’ample com l’espai entre 
obertures, sigui de dues plaques de 1,20m.

El lluernari, una peça prefabricada a taller, s’adapta 
a aquestes obertures del forjat. Amb la intenció 
d’interactuar amb els usuaris, alguns d’ells, sobre la 
franja d’impactes, incorporen un element corregut de 
formigó que crea un banc en tot el perímetre.

estudi pilAr  pA6                                              
Estudi pilar PA10
- Resultants pitjor hipòtesi:
 - Ny: 144,94T
 - Nx: 6,10T
 - Mz: -6,55mT
- Qad: 
 - 1,9Kg/cm2

- Càlcul sabata correguda:
 - àrea= Nk/Qad=144,94/19=7,63m2

 - ample base de 1,91m
 - relació vol/cantell=1,4
 - cantell de 1,43m
 - secció de 2,00x1,70m 
 (igualat amb sabata major)

Placa alveolar T63(09)
- seccó 120x63cm  3600cm2

- formigó HA-40  4,0KN/cm2

- pes placa   7,47KN/m2

- resistència a foc  RI 120
- aïllament acústic  66,1dB

Jàssera prefabricada de formigó
- seccó 65x50+50X50cm
- formigó HA-35
- acer B-500-S

Col·locació jàssera metàl·lica

Jàssera metàl·lica per a la interrupció de plaques alveolars


