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   ENTRONCAMENT DE PILAR METÀL·LIC (2XUPN) AMB PILAR INFERIOR DE FORMIGÓ

SUBESTRUCTURA COBRIMENT COBERTABARRES INFERIORS I CAPITELLS BARRES SUPERIORS DIAGONALS

CRITERIS DISSENY MALLA ESPACIAL

Pel disseny de l’estructura de cobriment del mercat, es 
planteja una estructura espacial prefabricada capaç 
d’aglutinar a sota se les diferents activitats que es donaran 
en l’edifi ci recolzada a sobre de pilars metàŀlics formats per 2 
UPN-300 soldats formant un calaix tancat que al mateix temps 
s’entronquen en els pilars de formigó armat de l’estructura 
de l’aparcament soterrat.

S’ha escollit el sistema PALC3 de Arcelor. Aquest tipus 
d’estructures estan realitzades a base de barres d’acer A42B 
conformades en fred en els extrems de les quals s’incorporen 
uns elements, puntes, amb trepants passants i que serveixen 
d’unió cargolada amb els nusos esfèrics, peces massisses 
d’acer forjat amb uns orifi cis roscats per tal de rebre les barres 
i els cargols d’unió entre ambdós. 

L’elecció del mòdul és fonamental havent de ser la major 
possible però a la vegada compatible amb la llum que pot 
suportar l’estructura inferior ja que una malla amb mòduls 
molt petits incrementaria molt el pes de la coberta ja que 
el numero de nusos i de cargols serà molt més elevat que 
amb una malla composta per mòduls de més longitut. La 
relació entre el cantell de la malla i la llum màxima entre 
recolzaments ha de ser major que1/15, en aquest cas ha de 
ser major de 0,93m. 

Les mides de la malla son proporcionals a les dimensions de 
l’estructura que la sustenta i consta d’una base quadrada 
formada per mòduls de 2x2m. La relació del cantell de la 
malla resideix en la següent formula: C=L/ √2 obtenint com a 
resultat un cantell de 1,41m entre les dues bases.

Tots els elements de l’estructura espacial duen una protecció 
anticorrosiva, que en aquest cas s’aconsegueix gràcies a 
l’aplicació d’una pintura de polièster en pols i polimeritzada 
en forn.

Per al cobriment de la malla, serà necessària la coŀlocació 
d’unes corretges metàŀliques a sobre de les quals es 
coŀlocarà el cobriment consistent en la part superior d’uns 
panells sandvitx amb a sobre dels quals es coŀlocaran uns 
panells ceràmics com acabat fi nal de la coberta, i una xapa 
d’acer inoxidable en la part inferior, de manera que la malla 
quedarà totalment tancada.

LLEGENDA DETALL MALLA ESPACIAL
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1 Mòdul superior d’acer A42b ø70mm; L=1920mm; e=2mmm 
2 Mòdul inferior d’acer A42b ø70mm; L=1920mm; e=2mmm
3 Diagonal d’acer A42b ø70mm; L=1290mm; e=2mmm
4 Nus esfèric d’acer massís; ø77mm
5 Nus esfèric d’acer massís; ø77mm; amb fi xació per a corretges 

superiors per al suport de l’acabat de la coberta
6 Recolzament articulat de la malla espacial a sobre dels pilars 

metàl·lics.
7 Pilar metàl·lic, 2xUPN-300
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