
Data: 21/10/2022 Pàgina: 1 / 3

Guia docent
210747 - IEALM - Innovació en Estructures d'Acer Laminat i
Mixtes

Última modificació: 13/06/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Pla 2015). (Assignatura
optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: ALBERT ALBAREDA VALLS

Altres: Segon quadrimestre:
ALBERT ALBAREDA VALLS - ITA2
CARLOS MUÑOZ BLANC - ITA2

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Els objectius generals de l'assignatura són:

-Presentar i explicar l'acer com a material per a estructures d'edificació
-Presentar i explicar les estructures mixtes com a bona tipologia estructural
-Explicar com analitzar aquest tipus d'estructures amb software específic
-Explicar la importància de conèixer com es comporten aquestes estructures en el procés de disseny
-Integrar les estructures en el disseny arquitectònic des del primer dia.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

DISSENY D'ESTRUCTURES D'ACER I MIXTES

Descripció:
1. L'acer i productes derivats
Presentació i ressenya històrica.
Materials fèrrics i l'acer laminat.
Característiques físiques i mecàniques de l'acer laminat.
Productes.
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Tipus d'acer i valors tipificats del límit elàstic segons les normatives.
Perfils normalitzats, xapes, cargols i altres accessoris.
2. Disseny d'estructures i bases de càlcul
Disseny d'estructures lleugeres
Models de comportament estructural: barres i unions.
Metodologies d'anàlisi en funció de la classe de les seccions.
Estabilitat global i conceptes de traslacionalitat i intraslacionalitat d'estructures.
3. Elements estructurals: Tracció i torsió
4. Elements estructurals: Compressió
Pilars en edificis.
5. Elements estructurals: Flexió
Bigues armades, bigues tipus Boid i bigues peraltades.
Encavallades i cobertes de gran llum.
Disseny d'encavallades i estructures triangulades i cobertes lleugeres de gran llum.
6. Definició de l'estructura mixta.
Característiques dels materials que hi intervenen.
Connexió: la seva necessitat. Estudi del fenomen a nivell secció i a nivell barra.
7. Pilars mixtes.
Raó de ser dels pilars mixtes.
Casuístiques pel millorament del seu comportament mecànic, durabilitat, etc.
8. Bigues mixtes.
Raó de ser de les bigues mixtes.
Situacions especials de disseny.
Tipologies de sostres mixtes en edificació: el sostre de xapa plegada col·laborant.
Justificació de la seva versatilitat en la construcció d'estructures d'edificació.
9. Unions.
Tipus d'unions: unions soldades, unions caragolades, unions roblonades. Relació i coherencia entre el
disseny de l'estructura i de les seves unions.
Xapes de base.
Aparells de recolzament.
Unions soldades.
Unions caragolades.

Objectius específics:
Donar a conèixer els conceptes teòrics i les aplicacions pràctiques pel disseny i anàlisi
d'estructures d'acer laminat i estructures mixtes a l'edificació, i posar-los a la pràctica a través
del disseny d'un edifici concret que es plantejarà durant el curs.
El curs s'orienta a presentar les possibilitats de la utilització de l'acer laminat com a material
d'edificació, entrant a detallar la seva vessant més analítica i introduint-se també els
conceptes pràctics per a la seva posada en obra.
La primera part del curs permetrà conèixer el material, els elements manufacturats, les
tipologies i classes de seccions i els elements accessoris per la posta en obra de les
estructures, i també les bases teòriques per procedir a l'anàlisi i quantificació de les condicions
de resistència de les estructures conformades pel material.
La segona part la constitueix l'estudi particularitzat dels elements principals d'estructura:
pilars, jàsseres, tirants, etc., estudiant alhora els efectes que els diferents esforços generen
sobre els elements mencionats i també la interacció de diversos esforços en el seu
comportament.
La tercera part, es basa en l'estudi de les estructures mixtes a l'edificació.
En aquesta part s'aportaran els conceptes teòrics pel seu estudi i anàlisi, així com l'estudi dels elements més
significatius resolts amb aquesta tecnologia a cavall entre l'acer i formigó.
Tots aquests objectius es treballaran a través d'un exercici pràctic real que es basarà en el disseny d'una estructura lleugera
d'acer o mixta sotmesa a les normatives europees.
L'adquisió de competències que es busquen per
part de l'estudiant són:
1. Coneixement del funcionament de les estructures metàl·liques i mixtes
2. Saber aplicar aquests coneixements per dissenyar edificis.
3. Saber utilitzar eines d'anàlisi (software) per estructures metàl·liques

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
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Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Evaluació continuada (%) Evaluació final (%)
SE07 Proves resolució problemes 0%
SE09 Exercici pràctic individual 100%
SE01 Prova de resposta llarga 100%

Avaluaran 2 exercicis pràctics. El primer (SE07) serà conseqüència de la teoria exposada al llarg del curs, i tindrà un format breu
(valdrà un 10%). El segon tindrà caràcter d'exercici de curs i serà més complert, incloent l'anàlisi informàtic d'alguna estructura
metàl·lica amb la seva corresponent memòria de càlcul (valdrà un 90%)

Per aquells alumnes que no aprovin l'avaluació contínua o que es presentin directament al final, es realitzarà un examen escrit de
preguntes amb resposta llarga (no tipus text) referents als continguts de l'assignatura.

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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