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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

La construcció industrialitzada és aquella basada en la prefabricació d’elements i subsistemes que 
es munten in-situ per conformar una construcció o part d’ella.

El constructor passa a ser muntador i la fabricació es produeix en un entorn industrial controlat.

El grau d’industrialització es mesura a través del volum de residus generats en obra:
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

Hi ha diferents sistemes constructius industrialitzats:
Sistemes tancats

− Elements prefabricats específics i gamma de productes reduïda.
− El projecte ha de subordinar-se al sistema.

Ús parcial de components
− Gamma de productes fixa.
− Admet variacions dimensionals de petita entitat.

Sistemes tipus Mecano
− Evolució dels sistemes tancats.
− Permet la combinació de múltiples elements de diferents productors.

Sistemes oberts
− Elements de diferent procedència industrial aptes per a ser muntats en diferents contextos.
− Flexibilitat en el projecte (quasi) total.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

L’evolució de la prefabricació d’estructures de formigó ha passat de...

Necessitat de producció massiva d’habitatges després de la 2a GM a Europa.
Edificis de més de 1000 habitatges amb llums petites i quasi cap variació formal.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

a ...
Demanda d’edificis de qualitat (sobretot unifamiliars)
Diversificació de solucions i flexibilització de la producció
Edificis industrials
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

Han evolucionat els mitjans de producció:
− Millores tecnològiques aplicades als materials i al sistema productiu.
− Desenvolupament de formigons especials (HAR, HAC, etc.). Oferta de diverses gammes de 
productes prefabricats amb diferents usos, mides i acabats.
− Desenvolupament de la xarxa de transport i proliferació de les plantes de formigonat. Reducció 
de recorreguts del formigó fresc i manteniment de productes prefabricats en cas de forta 
demanda puntual.
− Evolució del tractament del formigó durant el procés productiu:
• Sistemes de distribució homogènia del formigó en el motlle.
• Reducció del temps d’enduriment. 
• Concentració de la fase de curat en zones aïllades para evitar pèrdues de calor.
• Ús de formigons autocompactants per a evitar la fase de vibrat. Augment de la vida útil del motlle.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

Han evolucionat els mitjans de producció:
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

Han evolucionat la organització de la producció:
• Flexibilització del procés productiu. Major gamma de solucions per a les diferents parts de l’edifici o 

construcció.
• Automatització de tasques.
• Utilització de mitjans susceptibles d’usos alternatius.

BIM
(Building Information Modelling)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

Avantatges
• Major qualitat dels materials i acabats.
• Reducció dels terminis d’obra.
• Reducció de les tasques en obra (només muntatge).
• Reducció de l’espai necessari per a apilament i producció de peces en obra.
• Reducció d’equips de treball en obra.
• Especialització de la mà d’obra.
• Reducció de la sinistralitat laboral.
• Control dels residus generats. Construcció en sec. Menor consum energètic. Menor impacte 

medi ambiental.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Conceptes

Inconvenients
• Rigidesa en el disseny del projecte.
• Problemàtica modular. Incompatibilitat de peces entre diferents industrials.
• Qüestions tècniques no resoltes: unions estructurals i monolitisme.
• Desperfectes dels components en fase de transport.
• Inversió econòmica inicial.
• Rebuig cultural.
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Estructures prefabricades

Exemples

Locals
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Estructures prefabricades

Exemples

Internacionals
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Unions

Conceptes i tipus
Plaques d’acer per la connexió mitjançat unions cargolades / pretesades.
Cal tolerància vs. rigidesa.
Centenars d’alternatives segons productor.... Problema encara no solucionat
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Unions

Conceptes i tipus
Cal anàlisis detallat de cada tipus d’unió i experimentació per certificar-ne el comportament.
En l’anàlisi es pot utilitzar el mètode de bieles i tirants, perquè unions són zona de discontinuïtat.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Unions

Conceptes i tipus
Les unions haurien de fugir del formigonat in-situ.
En zones no sísmiques les unions han de ser el més simple possibles: 
suports elastomèrics.
Suports elàstics cal dissenyar-los per suportar tant en ELS com ELU, 
sent els ELS els més restrictius:
• No descompressió
• Rotació limitada per evitar contacte entre formigó

També es poden utilitzar juntes de morter
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Unions

Conceptes i tipus
En zones sísmiques caldrà dimensionar unions resistents i disposar-les 
en les zones menys sol·licitades.

Les unions injectades permeten donar continuïtat als armats de forma 
senzilla però cal un bon posicionament i mantenir els elements fixos 
durant l’enduriment del grout d’injecció.

La solució de barres passant dins mànigues injectades permet 
connectar bases de pilars, murs, pilars i bigues en estructures 
porticades, etc. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Unions

Conceptes i tipus
Altres unions es basen en petits sistemes d’ancoratge en voladís
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Unions

Conceptes i tipus
Algunes solucions que requereixen el formigonat in-situ busquen donar continuïtat a forjats per fer-los 
monolítics i comptar amb el seu efecte diafragma.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Estructures prefabricades

Unions

Conceptes i tipus
Hi ha diverses solucions per dotar les connexions biga-columna de resistència a la flexió. Es cargolen o 
solden elements d’acer.
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