
Seguint els estudis i anàlisis realitzats per Ramon Gumà i Esteve a la seva Tesi doctoral, Origen i evolució de les tipologies edificatòries i característiques
constructives dels edificis de la indústria tèxtil a Catalunya (període 1818-1925), podem classificar el conjunt del Vapor Vell de Reus segons unes tipologies
determinades en funció de les seves característiques formals i constructives:

A. Edificacions de planta rectangular, de més d'una planta d'altura i amb il·luminació a través de finestres obertes en els murs laterals.

A.1 Edificacions que tenen una o més fileres de pilars interiors paral·leles a la longitud.

A.1.1 Edificacions on l'última planta té el mateix nombre de crugies que les inferiors.

A.1.3 Edificacions amb la darrera planta d'una sola crugia i coberta suportada per encavallades.

Aquest conjunt fabril consta actualment de tres naus de planta rectangular, de més d'una planta d'altura i amb il·luminació a través de finestres obertes en els
murs laterals.

L'estructura d'aquestes edificacions industrials té un estreta relació amb el tipus edificatori. Són edificis sense divisions interior, amb les instal·lacions
sobreposades als elements constructius, i on gairebé tota la construcció té un paper estructural. Estructura i construcció són dues cares de la mateixa
moneda.

Tenim doncs un conjunt format per naus amb murs de secció horitzontal contínua i amb jàsseres de fusta sobre pilars de fosa que en un cas, la nau A.1.1,
aquestes jàsseres són paral·leles a la longitud, i en els casos A.1.3 són perpendiculars a la llargada.

TRANSMISSIÓ DE LES CÀRREGUES VERTICALS
Les càrregues verticals són suportades directament pels forjats que les desvien cap a les jàsseres o voltes, i d'aquí als pilars, murs perimetrals i finalment a la
fonamentació. El correcte comportament deriva directament de les capacitats mecàniques de cada element, de les unions entre ells i de la seva disposició.
En general els constructors van adaptar-se a unes dimensions ja experimentades i per a les quals els elements constructius estaven sobredimensionats. La
gairebé manca de lesions demostra que en general el seu dimensionat era adequat i l'execució correcte, excepte algunes jàsseres de fusta que han fletxat en
excés a causa de la resistència del material i/o del dimensionat de l'element.

LES EMPENTES HORITZONTALS. ESTABILITAT

Aquest conjunt té els nusos articulats en la unió de pilars i jàsseres. Això porta a què l'esquelet interior de la "caixa" formada pels murs sigui fàcilment
plegable davant les empentes horitzontals i necessiti algun sistema de travada. Així doncs l'estabilitat del conjunt es resol amb els murs perimetrals de gruix
considerable (60 cm) que formen una capsa tancada i rígida, i amb la continuïtat de les jàsseres perpendiculars encastades als murs més llargs.

En el cas de la nau central, on les jàsseres són paral·leles a la direcció més llarga, la contribució a l'estabilitat és menor i agafen més protagonisme els forjats.

Als murs, de secció horitzontal constant, la resistència de la fàbrica als esforços tallants és la que més incideix en la seva continuïtat i en el bon o mal
comportament del sistema. En secció vertical s'hi produeix una reducció de la secció en l'última planta per alleugerir el pes propi del mur.

En conjunt, tots els elements (murs, jàssers i forjats) contribueixen a rigiditzar les naus, però el fet que els nusos entre jàsseres i pilars siguin articulats fa
recaure en els murs el protagonisme en l'estabilitat a les forces horitzontals.

ELS PILARS DE MAÓ

El sostre de planta baixa de la nau central és a base de voltes d'aresta de maó de pla recolzades sobre arcs rebaixats el·líptics i
columnes de maó de secció quadrada de 60 x 60cm. A la planta tercera, sotacoberta, hi tornem a trobar una estructura vertical de
columnes de maó.

A partir de la segona meitat del segle XIX ja no s'utilitzen els pilars de maó per a les edificacions de la indústria tèxtil, excepte en llocs
molt determinats on no fan nosa ni hi ha maquinària que impliqui càrregues i vibracions importants (plantes sotacoberta)

La fonamentació que esperem trobar sota els pilars de maó de planta baixa és sabata aïllada de maó ceràmic, la mateixa que hi hauria
sota els pilars de fosa, excepte pel dau de pedra amb el rebaix. Tot i que també podria ser de paredat ordinari com la sabata sota mur
de façana.

FONAMENTS DELS MURS

Degut a la impossibilitat de realitzar cales i prospeccions adequades per tal d'esbrinar la composició de la fonamentació del conjunt,
seguim els estudis realitzats per en Ramon Gumà a la seva tesi doctoral.
En Ramon ens diu que sota mur de façana, ja sigui de secció contínua o apilastrat, de paredat o de maó ceràmic, la fonamentació
trobada en el 100% dels casos analitzats en la seva tesis és sabata correguda de paredat ordinari amb peces de considerable dimensió.

Pel que fa a la geometria de la sabata, aquesta acostuma a ser de secció rectangular amb mides compreses entre 80cm i 140cm
(fàbrica Gallifa) d'amplada i entre 80cm i 150cm d'alçada en funció de la profunditat de l'estrat resistent. Pel gruix del nostre mur seria
d'esperar una sabata de 90cm d'amplada, ja que és freqüent que aquesta sobresurti 25-30cm respecte el pla del mur de façana per un o
ambdos costats, tot i que no sempre ho fa.

A la base d'aquests fonaments s'hi acostuma trobar una capa de sorra de 10 cm
de gruix aproximadament.

Si el terreny fos excessivament tou, la fonamentació que caldria esperar seria
a base de pous fins a l'estrat resistent enllaçats amb arcs.

FONAMENTS DELS PILARS DE FOSA

En contacte amb el terreny tenim una sabata quadrada que podria ser de 60 x 60cm a 130 x 130cm en planta, i de 35cm a 100cm de
fondària en funció de la localització de l'estrat resistent. Aquesta sabata pot ser de fàbrica de maó, a sobre de la qual hi ha un dau de
pedra de menor dimensió (50 x 50cm a 60 x 60cm) amb un rebaix circular al centre on encaixa la base del pilar. El pes transmès per la
columna es reparteix sobre la pedra (element homogeni) i d'aquí a la sabata de maó (element heterogeni) i finalment al terreny.

L'encaix del pilar al dau evita un desplaçament horitzontal de la base del pilar, però no n'evita el gir, es comporta com una articulació, no
com un empotrament.

No acostumen a existir elements de trava entre les sabates aïllades.

DETALL FONAMENTACIÓ SOTA MURS. E 1/20

ELS MURS DE MAÓ

Els murs que trobem en el conjunt del Vapor Vell són murs de secció horitzontal contínua d'obra de fàbrica de maó massís format català
29 x 14 x 5 cm, tot i que les mides dels maons poden variar ja que la indústria ceràmica no havia normalitzat encara la peça.
Tot i això, les mides que s'han pres en el conjunt pel que fa als gruixos dels murs, i la possibilitat de mesurar algunes peces allà on la
façana ha perdut part del seu revestiment, ens permet comprovar que les mides aproximades de les peces són les esmentades
anteriorment.

La façana de la preexistència presenta un gruix de 60 cm. Tenint en compte el format de les peces, la seva disposició en algunes zones
on la façana ha perdut el revestiment i els aparells tradicionals de l'obra de fàbrica, es fa la hipòtesis següent pel que fa a l'aparell i
composició constructiva del mur:

OBERTURES dels MURS
El cap-i-alt són amb arc rebaixat en el cas de les naus nord i sud, mentre que les de la nau central són amb arc de mig punt, amb els
maon disposats a plec de llibre o sardinell.

ELS PILARS DE FOSA

En la conformació de pilars de ferro colat o fosa, l'acer s'abocava fos en motlles amb una forma predeterminada, fins que se solidificava.
El material resultant conté entre un 2,5% i un 3,5% de carboni i és relativament tou i fàcilment mecanitzable. Resisteix molt bé la
compressió, encara que és bastant fràgil i no es pot forjar ni soldar. Fou molt utilitzat en la construcció durant els segles XVIII, XIX i
principis del XX.

En el cas del Vapor Vell tenen un diàmetre de fust Ø=250mm, i davant la impossibilitat de fer-ne cales i esbrinar el gruix real de la fosa
en la secció del pilar, suposem un gruix de secció e=26mm, un valor intermig entre el més favorable, 30mm i el més penalitzador,
18mm. L'alçada dels pilars és de 3,50 metres.

Els pilars del conjunt tenen secció cilíndrica amb l'interior del fust buit, amb un eixamplament a la base i capitell a la part superior. El
capitell té dues carteles (unidireccional) i no té base per a la subjecció dels embarrats.

La transició estructural no té continuïtat entre pilars. Entre pilar i jàssera hi ha un tac de fusta que fa d'element de transició o repartidor
de càrregues. El pilar de la planta inferior rep la jàssera que, al seu torn, rebrà la base del pilar de la planta superior.

JÀSSERES DE FUSTA
La secció de les jàsseres del Vapor Vell és rectangular (escairada). Estan encastades als murs de maó i recolzades sobre els pilars de
fosa. En la trobada amb els pilars de fosa en el capitell dels pilars hi trobem una platina que impedeix el desplaçament horitzontal de la
jàssera.
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Pilar de fosa o ferro colat

Tac de fusta per transició de
càrregues entre pilars

Jàssera de fusta

Mènsula de fusta

Capitell unidireccional del pilar
amb dues carteles

FORJATS O TRESPOLS
Els forjats del conjunt són unidireccionals de biguetes de fusta i revoltó ceràmic. Les biguetes són suportades per les jàsseres de fusta o
es troben empotrades en els murs perimetrals d'obra de fàbrica del conjunt.
La pudrició de la fusta ha provocat una excessiva deformació de l'element estructural secundari, i la conseqüent pèrdua de planeïtat dels
forjats, cosa que ha obligat a reforçar amb perfils d'acer laminar IPN arriostrant els pòrtics amb la façana (nau central) i colocant aquests
mateixos perfils a trencallum per evitar la progressiva deformació esmentada.
En algunes parts del conjunt aquests forjats fimbregen de forma alarmant.
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DETALL APARELL CONSTRUCTIU DELS MURS

DETALL FORMACIÓ DEL CAP-I-ALT DE LES OBERTURES EN FAÇANA
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Revoltó ceràmic
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VOLTES D'ARESTA

Encara avui en dia no sabem exactament com es transmeten les càrregues de la volta al seu perímetre. Sabem que treballen a
compressió, però com es produeix la transició mecànica és un tema controvertit i no mancat d'opinions contràries. Segons a qui
consultem, ens dirà que els nervis treballen i tenen un paper fonamental en l'estabilitat de la volta; i hi ha qui ens dirà que no ho fan.
Joan Bassegoda i Nonell escriu que els bomberdejos de la 2ª Guerra Mundial, que van afectar part del patrimoni arquitectònic de
l'Església, catedrals i esglésies que disposaven de voltes de creueria o d'aresta, van provocar el despreniment de peces que formaven
part dels nervis de la volta i, tot i així, la volta no havia caigut.
Si haguéssim de perforar una volta, procurarem no superar, com a mesuar de prudència, més del 10% de la superfície de la volta en
planta, i intentarem que aquestes perforacions estiguin el màxim centrades possible, evitant forats prop del perímetre, allà on es
produeix la transició mecànica. Tampoc interromprem la continuïtat dels nervis per prudència, tot i que Bassegoda no hi posi problemes.

ACABATS dels MURS
Els murs del conjunt estan acabats amb un arrebossat i pintat, que en moltes parts del conjunt s'ha desprès de la fulla del mur.
En les fotografies històriques trobades es pot observar com l'acabat final original era la mateixa obra de fàbrica de maó, sense cap mena
de revestiment.

Paviment ceràmic
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