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CRITERIS

ELEMENTS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Per a l’elecció del sistema estructural es diferencien dos sistemes associats al programa que sustenten: un sistema principal,
corresponent a l’estructura de cadascun dels mòduls i dels dos
caps de l’edifici, i un sistema secundari corresponent a la massa
que uneix tots aquests mòduls. Per al sistema principal s’opta per
una estructura de formigó a base de pilars continus prefabricats i
jàsseres també prefabricades i pretensades. En aquest cas el forjat serà de plaques alveolars. Finalment el sistema secundari es
resol mitjançant unes jàsseres metàl·liques ancorades als pilars
del sistema principal i un forjat col·laborant recolzat en aquestes
jàsseres. El sistema secundari permetrà el moviment horitzontal
de l’estructura, absorbint els moviments de l’edifici com a conseqüència de les dilatacions tèrmiques i per tant en la unió entre
el sistema principal i el secundari funciona com a junta de dilatació.
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ESQUEMA SOLUCIONS ESTRUCTURALS

ESQUEMA DELS DIFERENTS ELEMENTS QUE CONFORMEN ELS SISTEMES ESTRUCTURALS DE L’EDIFICI
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b) jàssera lateral

c) placa alveolar

d) forjat col·laborant

FONAMENTACIÓ
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Característiques geotècniques:
- A falta d’un estudi geotècnic concret del terreny s’han extret les
dades del “mapa geotècnic de Barcelona” publicat per l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, juntament amb l’estudi de les dades
contingudes del document “El contexto Geotècnico de la ciudad de
Barcelona” de Ventayol, Palau i Roca. Segons aquesta informació
sabem que treballem en un terreny situat a la plana de piemont,
formada per sediments dipositats des de la serra de Collserola
durant el Pleistocè. Aquests sediments formen una capa majoritariament inferior a 20-25 m recolzada sobre una base corresponent al Quaternari. Aquesta capa presenta generalment 3 estrats
que es van repetin cíclicament. Els estrats que la formen són, de
capa inferior a capa superior: argiles vermelles compactes, llims
marró clar i costra calcària prima de gruix general de 20 a 30 cm.
Aquesta successió es repeteix normalment tres vegades, formant
el que es coneix com a “tricicle”.
La capa més favorable per a la fonamentació superficial és la d’argiles vermelloses, que té una bona resistència a la compressió,
baixa humitat i alt grau de solidesa, bona cohesió i angle de fricció,
de manera que els fonaments superficials li són favorables i genera assentaments petits. Per aquest motiu es proposa fonamentar sobre aquesta capa mitjançant sabates superficials.
Dades argiles vermelloses:
Resistència admisible: 2.5 - 5 kp/cm ²
Angle de fricció: φ 28°
Densitat natural: 1.95 - 2,10 Tn/m ³
Cohesió: 0.2 - 0.5 kg/ cm ²
Per fer el dimensionat de les sabates es considera la fórmula següent
*àrea sabata = N /qadm
On la N és la resultant de considerar la càrrega Q en tota l’àrea
d’afectació. La Q considerada és 11 kN/m 2, corresponent a l’estat
de càrregues més desfavorable de l’edifici multiplicada per l’àrea
d’afectació de cada pilar, i la qadm és 2.5 kg/cm ², dades a partir
de la qual trobem l’àrea mínima de la sabata i per tant els costats,
considerant un cantell mínim de 60 cm.
Els tamanys de les sabates s’han estandaritzat al màxim per facilitats constructives. Les sabates s’arriostraran en un sentit per tal
de travar l’edifici i absorbir moments.
Pel que fa a les cotes de fonamentació, com que ens trobem en
un terreny amb força desnivell i s’ha proposat un edifici escalonat,
tenim com a resultat un forjat de fonamentació on els paviments
tenen un total de 8 desnivells. Per tal de fer un menor nombre de
canvis de cotes s’opta per un sistema de forjat sanitari a base de
cassetons de plàstic de diferent cantell: uns de 40 i uns de 70, de
manera que dividim a la meitat el nombre total de salts de cota i
amb una sola cota de fonamentació resolem alhora dues cotes de
paviment ja que cada franja d’edifici està escalonada 30 cm. Com
a conseqüència d’aquests canvis de nivell, en el perímetre de cadascuna de les àrees fonamentades es farà un muret de contenció per tal de resoldre el desnivell. Aquest muret anirà recolzat en
una sabata correguda la qual delimitarà cadascuna de les zones
fonamentades a nivells diferents. El muret serà de 25 cm d’ample,
i la sabata correguda tindrà una base de 55 cm en total.
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cassetons 40 cm d’alçada
cassetons 70 cm d’alçada
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planta fonamentació

ESQUEMA CANVI COTA FORJAT

*Utilització dels cassetons de diferent cantell per tal de resoldre el canvi de cota

ESTAT DE CÀRREGUES
Sobrecàrregues variables d’ús
-espais amb taules i cadires: zona C1 3 kN/m2
-espais lliures de circulació: 5 kN/m2
espais d’administració: 2 kN/m2
Sobrecàrregues permanents dels elements de
construcció
-paraments verticals: 2’5 kN/m2
-falsos sostres: 0’5 kN/m2
-paviments: 1 kN/m2
-forjat plaques alveolars: 4 kN/m2
-forjat col·laborant: 2’5 kN/m2
-coberta ajardinada: 9 kN/m2
-coberta invertida transitable: 2’5 kN/m2
-sobrecàrrega de neu 0’4 kN/m2
Càrregues considerades:
*Coberta ajardinada: 9+5+0.4= 14.4 kN/m2
*Coberta transitable: 2.5+5+0.4= 7.9 kN/m2
*Forja tipus aules: 4+3+0.5+1+2.5= 11 kN/m2
*Forjat tipus zona administració: 4+2+2.5+1+0.5= 10 kN/m2
*Forjat tipus zona passadis: 2.5+5+2.5+0.5+1= 11 kN/m2
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forjat col·laborant
forjat plaques alveolars
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1. El sistema d’estructura principal és de formigó prefabricat: Aquest sistema requereix de la màxima homogeneització de les peces per tal d’optimitzar el sistema de prefabricació. És per això
que s’han estandaritzat els elements, adaptant-se a les seccions normalitzades de l’empresa Hormipresa. Els elements qe conformen aquest sistema són:
-Pilars de formigó prefabricat: aquests pilars seràn continus de fonamentació a coberta. Per aquests elements s’utilitzarà formigó HA-35, i acer del tipus B-500-S. Les seccions normalitzades
POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
que s’han utilitzat són de 40 x 40, 40 x 50 i 40PRODUCIDO
x 60 cm, en
funció de la càrrega que reben.
-Jàsseres de formigó pretensat prefabricades: aquestes jàsseres estan preparades per rebre les plaques alveolars, de manera que es diferencien entre les jàsseres centrals. que reben les
plaques pels dos costats i tenen forma de T invertida, i les jàsseres laterals que reben plaques només per un costat i per tant tenen forma de L. En els dos casos, les jàsseres duran l’armadura
d’espera superior per tal de solidaritzar-se amb el forjat en el moment de formigonar la capa de compressió. Per predimensionar les jàsseres s’ha utilitzat la relació adequada per a pretensat,
és a dir la L/20, tenint en compte que s’utilitzarà un formigó HP-50 i un acer B-500-S. Tot i això el cantell de les jàsseres s’ha estandaritzat per tal d’uniformitzar els elements al màxim. Per
tant el cantell queda establert en 55 cm per a l’estructura dels mòduls (llum màxima de 10.10 m), i 35 cm en l’estructura dels caps.
-Plaques alveolars pretensades: en aquest cas el formigó empleat és del tipus HP-40 i els tendons pretensats són cables d’ acer de gran qualitat del tipus Y1570C i diàmetres de 5 mm. Per tal
d’establir el cantell, en aquest cas s’ha tingut en compte el promtuari d’Hormipresa on queda establerta la relació entre la càrrega de servei i la llum màxima que pot assolir cada placa en
funció del seu cantell, d’on s’extreu que les plaques hauràn de ser de 25 cm + 5 cm de capa de compressió .
2. El segon sistema està format per l’estructura de bigues metàl·liques on es recolza el forjat col·laborant. Aquestes jàsseres aniran canviant de nivell per tal de fer la transició del canvi de cota
de forjat. En cap cas aniran inclinades, la part de rampa serà resolta mitjançant el paviment, però l’estructura es desenvolupa en sentit hortizontal totalment pla, i en els punts convenients es
desplaçara verticalment els 30 cm de desnivell. Per dimensionar la biga metàl·lica s’ha considerat un moment flector màxim de 12.5 mT i una tensió admisible a tallant de 1000 de kg/cm2, per
la cual cosa el mòdul resistent necessari és de 1250 cm3 i per tant per taules trobem que la secció de la biga ha de ser un perfil U400. Aquestes bigues aniran ancorades als pilars de formigó,
i tindràn recolzada la xapa metàl·lca que rep tots els elements del forjat col·laborant. Una xapa que segons les dades extretes de incoperfil serà de 1.2 mm d’espesor, amb un cantell total de
forjat de 20 cm, la qual cosa, considerant una llum màxima de 4m el fa resisten a la sobrecàrrega de 11 kN/m2..
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