
E-01 Introducció al plantejament estructural



ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

L’esquelet és una part important en la creació d’un ésser

El lligam entre esquelet i ésser és inequívoc, perquè ambdós 
evolucionen al llarg de la història de forma paral.lela.

La relació no és de subordinació. Es condicionen mútuament.
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ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

La relació entre esquelet i ésser és tan important que ens 
permet reconèixer les formes geomètriques d’un animal només 
coneixent l’esquelet.

Això és possible perquè existeix una estreta relació entre 
esquelet i ésser. Però que passaria si l’evolució hagués deslligat 
aquests dos conceptes tant com actualment estem deslligant 
Arquitectura i Estructura ?
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ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

I si els esquelets que trobem actualment de dinosaure 
corresponguessin a unes formes més semblants a les tortuges
actuals?actuals?
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ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

O un peix pallasso gegant?
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ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

QUE FA L’HOME QUAN ÉS EL CREADOR ?QUE FA L HOME QUAN ÉS EL CREADOR ?
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ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

L’estructura ha de servir a l’arquitectura tant com l’arquitectura a l’estructura.

En els seus inicis la indústria de l’automòbil va utilitzar el concepte de xassís, que
el podríem resumir com un esquelet de sustentació dels elements mecànics del
vehicle però que és indiferent a la forma que prengui el vehicle definitivament
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ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

A mesura que la indústria de
l’automòbil va anar evolucionant es va
adonar que el concepte de xassís que
deslliga de per si l’esquelet i la formadeslliga de per si l esquelet i la forma
no era prou econòmic.

Així doncs hi va haver un canvi de
concepte molt important amb laconcepte molt important amb la
introducció de la carrosseria
autoportant. Així el nou esquelet
guarda una estreta relació amb la
forma final del vehicle de manera queforma final del vehicle, de manera que
s’aprofita d’aquesta forma per tenir
suficient rigidesa guanyar “cantell” i
per tant reduir espessors.
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ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

On som nosaltres?

Segurament estem a mig camí entre els
edificis “xassís” i els edificis “carrosseria
autoportant. La necessitat de disposar
d’espais diàfans fa que necessitem
òbviament treballar amb elements a
flexió. L’estructura de la casa Dòmino
és sens dubte una declaració
d’intencions i un precedent. Però no en
podem fer ús gratuït. Al llibre “Cap a
una Arquitectura” de Le Corbusier fa un
anàlisi exhaustiu dels problemes “mal
plantejats”...perquè li va costar a l’home
volar?

Quin és el camí?
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Hi podem arribar amb els materials, procediments i coneixements actuals?



ESTRUCTURES Introducció: que significa per nosaltres l’estructura?

El nostre marge de maniobra
segurament sigui entre aquestes dues
imatges, una estructura tridimensional
d’Eladio Dieste on forma, volum, ús i
estructura es fusionen i una edificació
convencional on l’estructura queda
relegada a un paper merament
funcional però gens definidor del
resultat final.

En quin moment hem d’abordar el
problema estructural en els nostres
projectes?

En el mateix moment que comencem a
concebre el nostre ésser, el nostre fill,
el nostre edifici
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

Com compaginar una manera
d’entendre l’arquitectura i per tant
una forma d’abordar les estructures
quan treballem en un casc antic?

Carrer Doctor Don Alejandro Palomar,
Saragossa.
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

El nostre projecte neix, creix i es desenvolupa tenint en compte uns factors que el
condicionen. Traces històriques, preexistències, topografia, vents dominants, entorn
etc... L’arquitectura, forma i funció, evolucionen per donar resposta a tots aquests
condicionants.

Però i l’estructura?

FACTORS A TENIR EN COMPTE

A) ENTORN EDIFICAT

B) CARRERS ESTRETS

C) ZONES SOCIALMENT ACTIVES
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

A) ENTORN EDIFICAT

- La nostra parcel·la sovint l’obtindrem d’un enderroc, per tant substitució del teixit urbà. Al nostre país cascLa nostra parcel la sovint l obtindrem d un enderroc, per tant substitució del teixit urbà. Al nostre país casc
antic és sinònim de trama urbana intra-muralla. L’enderroc de les muralles fou precisament per la necessitat
que tenien els pobles i ciutats de créixer. No hi ha parcel·les lliures.

- La mitjana d’edat dels edificis veïns sovint serà superior als 100 anys.a tja a d edat de s ed c s e s so t se à supe o a s 00 a ys

- L’estabilitat davant els esforços horitzontals del teixit existent
és bona sempre que treballin conjuntament.
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

A) ENTORN EDIFICAT

Plantejament estructural:Plantejament estructural:

- Elecció d’una tipologia de construcció ràpida
(problema mal resolt foto adjunta) que permeti
una major velocitat vertical que horitzontal. Peru a ajo e oc tat e t ca que o t o ta e
exemple amb una estructura metàl·lica podem
aixecar la malla de pilars, jàsseres i bigues i
posteriorment anar omplint la superfície
horitzontal de forjats.j

- Sistema estructural amb doble funció, ser
l’esquelet del nostre edifici i apuntalar els
edificis veïns durant la construcció (o ens(
tocarà utilitzar una estructura d’apuntalament
expressa).

- Tipologia preferiblement en sec per nop g p p
provocar canvis d’humitat a les parets
mitgeres, sovint de materials ceràmics poc
cuits o directament tàpia.
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

B) CARRERS ESTRETS

- La trama urbana de casc antic fou construïda per la mida del carro i la burra. Abans tot esLa trama urbana de casc antic fou construïda per la mida del carro i la burra. Abans tot es
transportava així. Actualment l’amplada de càrrega habitual d’un camió és 2,40 metres (2,55
metres incloent baranes i elements de tancament) i els radis de gir són enormes comparats
fins i tot amb els 6 metres de mitja que tenen els cotxes. Això fa molt difícil el transport de
material i eines dins el casc antic.ate a e es d s e casc a t c

- Però no únicament les dimensions
sinó també el pes Els paviments desinó també el pes. Els paviments de
casc antic (ja siguin originals o
substituïts) estan construïts amb
petites peces o “adoquins” col.locats
en sec sobre llit de sauló o sobreen sec sobre llit de sauló o sobre
morter pobre. El pas d’un camió per
damunt té el mateix efecte que una
mà desplaçant-se sobre les tecles
d’un piano L’ajuntament sovint potd un piano. L ajuntament sovint pot
obligar a col.locar planxes
metàl.liques de repartiment
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

B) CARRERS ESTRETS

Plantejament estructuralPlantejament estructural

- Evitar estructures màssiques que suposin
un alt transport de matèries. Una forjat amb
llosa massissa de formigó armat de 25 cmosa ass ssa de o gó a at de 5 c
de gruix (força habitual) suposa una
quantia de 0,25 m3/m2 de formigó. La
superfície construïda d’un pis tipus de 80
m2 necessita:

80 m2 x 0,25 m3/m2 = 20 m3

Un camió pot transportar entre 6 i 8 m3,p p ,
per la qual cosa tan sols per l'execució del
forjat terra corresponent a la superfície d’un
pis han d’arribar a l’obra aproximadament 3
camions. Pel forjat sostre 3 camions més.j
Un forjat col.laborant de formigó armat sol
tenir una quantia de formigó pròxima als
0,10 m3/m2
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

C) ZONA SOCIALMENT ACTIVA

Què significa zona socialment activa?Què significa zona socialment activa?

- Convivència de màquines treballant i persones en
moviment.

- Especial atenció en tall de carrers, moviment de
maquinària.

- Accidents laborals

- Però també ocupació de vial púbic en una zona on
escassegen les zones lliures.

- Inhabilitació de negocis en zones molt comercials.

- Sovint hem de garantir l’espai de vial públic, la possibilitatg p p , p
de continuar regentant els comerços, la seguretat ciutadana
(accés tancat i vigilat de les obres), la seguretat
estructural...
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

C) ZONA SOCIALMENT ACTIVA

Plantejament estructuralPlantejament estructural
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ESTRUCTURES CASC ANTIC

ÉS L’ESTRUCTURA METÀL·LICA LA SOLUCIÓ?ÉS L ESTRUCTURA METÀL LICA LA SOLUCIÓ?
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ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

ESTRUCTURA METÀL.LICA

Segurament si intentem donar resposta a totes les preguntes que ens hem fet en els anteriors punts, el 
resultat seria afirmatiu:

A) ENTORN EDIFICAT 

L’estructura metàl·lica ens permet apuntalar edificis veïns i al mateix temps construir el nostre edifici

L’estructura metàl·lica ens permet una ràpida execució que perjudicarà menys l’estabilitat dels edificis 
ïveïns.

L’estructura metàl·lica ens permet una construcció vertical ràpida per anar completant-la horitzontalment 
a poc a poc.

L’estructura metàl·lica és en sec, per la qual cosa no modificarem les humitats de les mitgeres 
(formigonar correctament un pilar contra una mitgera no és fàcil.
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ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

ESTRUCTURA METÀL.LICA

Segurament si intentem donar resposta a totes les preguntes que ens hem fet en els anteriors punts, el 
resultat seria afirmatiu:

B) CARRERS ESTRETS 

L’estructura metàl·lica limita el transport de matèries a obra.

L’estructura metàl·lica facilita el modulat de bigues i pilars a subministrar a obra ja que podem realitzar
( )unions in-situ (soldades o cargolades).

C) ZONA SOCIALMENT ACTIVA

L’estructura metàl.lica ens permet realitzar estintolaments provisionals que permetin la circulació de 
persones pels carrers així no afectem les vies públiques ni els negocis.

21



ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

HÀNDICAPS

A) PREU ELEVAT

L’estructura metàl·lica es comparativament més cara que les estructures de formigó.

B) RESISTÈNCIA I ESTABILITAT AL FOC

L’ t t tàl li té è i t t d t l fL’estructura metàl·lica té un pèssim comportament davant el foc.

C) ESTABILITAT HORITZONTAL 
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Sovint necessàries triangulacions i disposicions enfront el pandeig



ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

A) PREU ELEVAT

SOLUCIÓ: SERÀ NECESSARI UN CORRECTE DIMENSIONAT DELS PERFILS
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ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

B) RESISTÈNCIA I ESTABILITAT AL FOC

- Pintura intumescent- Pintura intumescent

- Vàlid fins a RF-60 i molt excepcionalment RF-90.
- Aparença agradable simplement pintat (capa imprimació). Acabat normal blanc (tint més car).
- Cost elevat- Cost elevat.
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ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

B) RESISTÈNCIA I ESTABILITAT AL FOC

- Projectat de perlita i vermiculita- Projectat de perlita i vermiculita

- Vàlid per qualsevol RF, essent normal a partir de RF-60
- Aparença rugosa i amb molt volum ( perquè no es pot deixar vist? )
- Cost mig- Cost mig.
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ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

B) RESISTÈNCIA I ESTABILITAT AL FOC

- Encaixonat amb cartró-guix o obra de fàbrica- Encaixonat amb cartró-guix o obra de fàbrica

- Augment notable de l’ocupació en planta del pilar.
- Possibilitat d’amagar baixants i altres instal.lacions aprofitant el calaix
- Cost baix- Cost baix.
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ESTRUCTURES ESTRUCTURA METÀL.LICA

C) ESTABILITAT HORITZONTAL

Normalment ens serà difícil triangular pòrtics per tal de fer-los in desplaçables tal i com ho fem amb una nauNormalment ens serà difícil triangular pòrtics per tal de fer-los in desplaçables tal i com ho fem amb una nau 
industrial, però podem utilitzar els panys opacs d’obra de fàbrica que omplen els forats de l’estructura per 
rigiditzar-la

Per tal de millorar el comportament a pandeig dels pilars podem adoptar un seguit disposicions constructivesPer tal de millorar el comportament a pandeig dels pilars podem adoptar un seguit disposicions constructives
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ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig I

Disposicions constructives enfront el pandeig

1. Utilitzar enllaços més coaccionats:

2 P l jà i i é i id l il2. Procurar que les jàsseres siguin més rigides que els pilars.

3. Triar seccions adequades, és a dir amb el radi de gir menor el més gran possible (Inèrcia dèbil 
el més gran possible), o amb radis de gir compensats (Inèrcies compensades) (millor a pitjor).el més gran possible), o amb radis de gir compensats (Inèrcies compensades) (millor a pitjor).
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ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig II

Disposicions constructives enfront el pandeig

4. Si és possible auto-estabilitzar les estructures.

5. Adoptar geometries fusiformes:



ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig II-b

Disposicions constructives enfront el pandeig

5. Adoptar geometries fusiformes:
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ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig III

Disposicions constructives enfront el pandeig

6. Arriostrar les columnes (si es pot o omplir requadres amb obra de fàbrica):
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ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig IV

Disposicions constructives enfront el pandeig

6. Arriostrar les columnes (si es pot):
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ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig V

Disposicions constructives enfront el pandeig

6. Arriostrar les columnes (si es pot) (realitzar pilars compostos)
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ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig VI

Disposicions constructives enfront el pandeig

6. Arriostrar les columnes (si es pot) (realitzar pilars compostos)
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ESTRUCTURES      Plantejament enfront el pandeig VII

Disposicions constructives enfront el pandeig

7. Allunyar massa del centre:
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

ÀFORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

- ESTRUCTURA VERTICAL:

PILARS METÀL·LICS (entre HEB-140 i HEB-240)

ESTRUCTURA HORITZONTAL-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

1-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I CASSETONS CERÀMICS

2 JÀSSERES METÀL LIQUES BIGUES PERPENDICULARS I XAPA GRECADA2-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I XAPA GRECADA

3-JÀSSERES METÀL·LIQUES, PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES

4-JÀSSERES PLANES DE FORMIGÓ, BIGUETES PERPENDICULARS I CASSETONS CERÀMICS
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

1-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I CASSETONS CERÀMICS
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

1-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I CASSETONS CERÀMICS

Biga bi-articulada:

-Buscarem quina és la inèrcia necessària perquè la fletxa no sigui superior a L/400.

-Comprovarem que la tensió normal provocada pel Moment flector màxim (M màx) no és superior a la 
tensió del límit elàstic del material (261 90 N/mm2 per acer S275 JR i coeficient seguretat 1 05)tensió del límit elàstic del material (261,90 N/mm2 per acer S275 JR i coeficient seguretat 1,05).

-Comprovarem que la tensió tangencial provocada pel tallant màxim (equivaldrà a Màx (Ra, Rb) no és 
superior a 151,20 N/mm2 (per acer S275 JR i coeficient seguretat 1,05).
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT (exemple biga recolzada-articulada amb un voladís)

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

1-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I CASSETONS CERÀMICS
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

2-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I XAPA GRECADA
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

2-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I XAPA GRECADA

Els forjats de xapa grecada poden dividir-se en dos grups segons com treballen:

-FORJAT COL.LABORANT

41
-FORJAT AMB ENCOFRAT METÀL.LIC PERDUT



ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

2-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I XAPA GRECADA
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

2-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I XAPA GRECADA
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

2-JÀSSERES METÀL·LIQUES, BIGUES PERPENDICULARS I XAPA GRECADA

44



ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

3-JÀSSERES METÀL·LIQUES, PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

3-JÀSSERES METÀL·LIQUES, PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

3-JÀSSERES METÀL·LIQUES, PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

4-JÀSSERES PLANES DE FORMIGÓ, BIGUETES PERPENDICULARS I CASSETONS CERÀMICS
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

FORJATS AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA

-ESTRUCTURA HORITZONTAL:

4-JÀSSERES PLANES DE FORMIGÓ, BIGUETES PERPENDICULARS I CASSETONS CERÀMICS
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ESTRUCTURES PREDIMENSIONAT

AJUDES PER PREDIMENSIONARAJUDES PER PREDIMENSIONAR
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ESTRUCTURES      Predimensionat I
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ESTRUCTURES     Predimensionat II
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ESTRUCTURES      Tipus d’estructures – Opcions I

53



ESTRUCTURES      Tipus d’estructures – Opcions II
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ESTRUCTURES      Tipus d’estructures – Opcions III

Unidireccional de barres triangulades Bidireccional de barres triangulades

Bidireccional amb piràmide quadrada de barres Bidireccional amb tetràedre de barres
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ESTRUCTURES UNIONS

UNIONSUNIONS
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ESTRUCTURES      Unions estructures metàl.liques I
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ESTRUCTURES      Unions estructures metàl.liques II
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ESTRUCTURES      Unions estructures metàl.liques III
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ESTRUCTURES      Unions estructures metàl.liques IV
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ESTRUCTURES      Unions estructures metàl.liques V
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ESTRUCTURES      Unions estructures metàl.liques VI
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