
esquema pòrtic tipus "Vierendeel"

rigiditzador B 
platina e 25 mm

rigiditzador A 
platina e 15 mm

cordó superior vierendeel
HEB 300

muntant vertical vierendeel HEB 300

L 50.6

capa de compressió de formigó, e 9'5 cm

graella

xapa grecada PL 59/150

rigiditzador pletina e 15 mm

cordó superior biga vierendeel
HEB 300 + pletines e 15 mm

IPE 180

L 50.6

muntant vertical biga vierendeel
HEB 300

placa de recolzament intermig, e 20 mm

placa de repartiment

morter d'anivellament

pern d'ancoratge

pantalla de formigó armat

xapa grecada PL 59/150

negatius forjat col·laborant

capa de compressió de formigó, e 11.5 cm

placa de recolzament intermig, e 20 mm
placa de repartiment
pern d'ancoratge

pantalla de formigó armat

d1
e 1/20

rigidització vano
HEB 150

característiques i especificacions del formigó

Kg/m
Kg/m

l/m

Kg/m

3
3
3

MATERIALS

FORMIGÓ HA-30/B/10 En forjats amb capa de compressió menor de 5cm
HA-30/F/10 En pilonatges i peces molt armades
HA-30/B/20 En la resta d'elements estructurals

CIMENT Tipus I en general, i Tipus III en ambient IIIa. Classe 45

ÀRIDS Classe: Provinents de matxaca

Relació d/D
9'9/20mm pel cas de formigó HA-30/B/20
5'9/10mm pel cas de formigó HA-30/B/10 i HA-30/F/10

ACER B-500-S, de límit elàstic 500N/mm2, amb control normal

PROPIETATS DEL FORMIGÓ

DOSSIFICACIÓ PER M3 (orientativa):

Ciment 350
Grava 1215
Sorra 630

Aigua 170

RELACIÓ AIGUA/CIMENT: <b'50

DOCILITAT:

Consistència:
Toba (HA-30/B)
Fluè (HA-30/F)

Con d'Abrams:
/B:  6-9cm(ë)

/F: 10-15cm(ì)

Compactació Vibrat mecànic

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Als 7 dies: 20 N/mm2

Als 28 dies: 30 N/mm2

ASSAIGS DE CONTROL

Nivell de control Normal

Classe de proveta Cilíndrica 15x30cm

Temps de trencament Als 7 i 28 dies

Nº de provetes per sèrie: 6
1 Trencar-la als 7 dies
3 Trencar-les als 28 dies
2 de reserva.

Altres assaigs: Con d'Abrams

RECOBRIMENTS

- Interiors d'edificis, protegits de la intempèrie (ambient I) r=3.0cm

- Soterranis no ventilats i fonaments  (ambient IIa) r=3.5cm

- Exteriors d'edificis, amb humitat mitja o baixa (ambient IIb) r=4.0cm

- Exteriors d'edificis, a menys de 5Km de la costa (ambient IIIa) r=4.5cm

- Piscines (ambient IV) r=4.5cm

- Fonamentacions submergides en ambient marí (ambient IIIb) r=4.5cm

- Edificis industrials, amb ambients agresius (ambient IV) r=4.5cm

12e

el Doré
residència    centre de dia    casal

del guinardópfc
juliol 07 carles serra hartmann tribunal 1 miguel usandizaga  pepa gómez  montse pons  josé luis oyóntutor  jaume freixa etsav

estructura geometries
detalls
predimensionat

d2
e 1/25

Els rigiditzadors seran obligatoris a totes les unions per les dues cares
Els rigiditzadors tipus A tindran l'espessor e de les ales de la diagonal HEB 150
Els rigiditzadors tipus B tindran l'espessor e de les ales del muntant vertical HEB 300

IPE 180

detall  entrega forjat col·laborant a biga vierendeel

pantalla de formigó armat

detall  ancoratge de biga vierendeel a pantalla de formigó (planta)
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La diferenciació dels tres cossos que composen la volumetria 
bàsica de l'edifici es fa també palesa en la solució estructural 
proposada.

L'ala nord de l'edifici plantejava la necessitat de recórrer a un 
estintolament, atesa la presència d'una sala de cinema-auditori 
en planta soterrani. La solució adoptada consisteix en estintolar 
la planta primera  mitjançant una successió de pòrtics a base de 
biga Vierendeel recolzada sobre subestructura de formigó armat. 
Així es genera una seqüència regular de 6.5 m d'intereix en el 
flanc nord, que permet allotjar-hi dependències de gestió de 
l'amplada d'una crugia, mentres que a Sud la façana resta 
gairebé lliure d'entrebancs visuals, oberta a l'espai lliure de 
l'interior d'illa.

Les característiques específiques d'aquest tipus de bigues de 
gran cantell obligava també a triangular els vanos dels extrems, 
atès que la deformació resultava excessiva. Les barres diagonals 
de la jàssera s'embeuen en els tancaments que separen les 
habitacions a la planta primera i s'evita així entrar en conflicte 
amb altres requeriments funcionals. 

Inicialment s'havia previst "despenjar" el forjat de planta baixa 
des de la biga Vierendeel per sobre de l'auditori, per a garantir 
l'acondicionament acústic i evitar la transmissió de vibracions 
(principi de box-in-box ). L'evolució del projecte ha determinat, 
però, que el sotsdit forjat es resolgui finalment mitjançant una 
llosa massissa de cantell e=40 cm. 

Des del punt de vista de la deformació de la biga Vierendeel -que 
s'acusa principalment als vanos centrals, necessàriament 
desprovistos de triangulacions per tal de permetre la circulació 
dels usuaris- es proposa generar un moment negatiu a l'extrem 
sud que compensi la fletxa del centre de la biga, aprofitant, per 
exemple, la sobrecàrrega que allà hi pugui exercir una coberta 
enjardinada. 

Els pòrtics se succeeixen en una seqüència de llum creixent, 
mantenint la dimensió dels cinc primers vanos i variant, en canvi, 
la del darrer. Aquest fet, que fa per si mateix suposa una major 
contrafletxa en el darrer pòrtic, es conjuga amb un dimensionat 
correlativament decreixent de les àrees enjardinades en coberta. 
Així, al pòrtic que presenta el vano extrem més gran li correspon 
una àrea enjardinada en coberta més petita, amb l'objectiu de 
mantenir un valor de contrafletxa constant.

El volum intermig que articula l'edifici es resol en formigó armat. 
Els dos primers forjats se sostenen sobre un pilar en cantonada, 
un altre pilar extrem i la caixa d'escala central. El tercer forjat 
penja d'una jàssera de cantell de 40 x 150 cm., que creua aquest 
espai a l'alçada del terrat.

L'ala est de l'edifici, per la seva banda, es resol mitjançant una 
estructura metàl·lica convencional de bigues i pilars amb nusos 
rígids. El sostre de la planta soterrani, així com els pilars que 
arrenquen de la cota de carrer i aquells altres que resten vistos 
en plantes superiors, es resolen en formigó armat.

representació tridimensional del comportament del pòrtic tipus "Vierendeel"
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L'ala nord de l'edifici plantejava la necessitat de recórrer a un 
estintolament, atesa la presència d'una sala de cinema-auditori 
en planta soterrani. La solució adoptada consisteix en estintolar 
la planta primera  mitjançant una successió de pòrtics a base de 
biga Vierendeel recolzada sobre subestructura de formigó armat. 
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Així, al pòrtic que presenta el vano extrem més gran li correspon 
una àrea enjardinada en coberta més petita, amb l'objectiu de 
mantenir un valor de contrafletxa constant.

El volum intermig que articula l'edifici es resol en formigó armat. 
Els dos primers forjats se sostenen sobre un pilar en cantonada, 
un altre pilar extrem i la caixa d'escala central. El tercer forjat 
penja d'una jàssera de cantell de 40 x 150 cm., que creua aquest 
espai a l'alçada del terrat.

L'ala est de l'edifici, per la seva banda, es resol mitjançant una 
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Els gràfics mostren l'estat de deformació que assoliria el pòrtic 
tipus "Vierendeel" de l'ala nord de l'edifici una vegada sotmès a 
l'estat de càrregues amunt descrit.

S'observa que la major deformació es produeix en el centre de la 
jàssera, precisament on els imperatius funcionals i de circulació 
impedeixen la rigidització del vano.Els càlculs que s'ha dut a 
terme demostren que la contrafletxa produïda pel vano extrem en 
voladís redueix substancialment la deformació del tram central 
de la jàssera.

També queda reflectida -encara que aquí, a efectes gràfics, s'ha 
exagerat- la flexió de les corretges transversals que uneixen els 
pòrtics entre ells i contribueixen a la trava de tot el conjunt.


