
Els diagrames d’esforços mostren com les bigues Vierendeel compostes per cordons i muntants es comporten com una gran jàssera. En els diagrames de moments 

s’aprecia com aquests esforços es veuen repartits i transmesos pels nusos rígids, de manera que la biga té un comportament unitari.

El mateix passa amb el diagrama de tallants, que actuen en la totalitat de la biga amb el mateix esuqema que en una biga simple.

Per disseny de la geometria de l’estructura l’esforç més determinant és el tallant present als extrems de les bigues Vierendeel, s’ha optat per reduir la 

distància entre els muntants en l’extrem i mantenir totes les barres amb el mateix pefil, treballant així l’ordre de l’estructura a través de la geometria 

dictada pels esforços.

L’esforç axial es transmet als fonaments a través dels pilars principals als quals van unides les bigues Vierendeel, i també a través dels nuclis de formigó.

També es desprèn dels diagrames la diferència entre la sol·licitació dels pòrtics extrems, amb una estructura convencional de bigues i pilars i la dels pòrics 

que funcionen amb bigues Vierendeel.

Pel que fa a les deformacions, es comprova la integritat dels elements constructius, considerant la deformació més desfavorable: a la planta terecera, al 

centre del pòrtic P4

limitació de la fletxa segons CTE-SE-4: en plantes amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes: 1/400

deformació relativa màx=16.46mm   16.46mm/15400mm < 1/400

llum=15,4m

com que a més, l’envà no ocupa tota la longitud de la biga, la deformació que l’afecta és encara menor.

FONAMENTACIÓ:

Predimensionat segons NTE 1977-construcción Cimentaciones

Pilotis in situ, amb encepats de grups de 4 per evitar l’arriostrament.

  

Fonamentació sota el soterrani (arribada de pilars de formigó armat) 

cota superior de l’encepat=-4.00m

Càrrega Q=100T Encepat de quatre pilotis de diàmetre D=35cm

Fonamentació sota planta baixa (arribada de pilars metàl•lics) 

cota superior de l’encepat=-0.5m

Càrregues Q=350T  Q=400T   Q=450T

En tots els casos: Encepat de quatre pilotis de diàmetre D=65cm

La fonamentació perimetral es realitza a partir de murs pantalla de gruix mínim=40cm
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20-diagrames d’esforços


