
CÀLCULS EFECTUATS DE LA NAU NORD
COMPROVACIÓ DE LA CAPACITAT MECÀNICA DE LA  FAÇANA

DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA. CARACTERITZACIÓ I CAPACITAT MECÀNICA

La façana que trobem en el Vapor Vell i que actualment té una funció estructural presenta un estat de
conservació òptim. Els conjunts fabrils, si més no el Vapor Vell ho fa, s'acostumen a comportar de forma
molt homogènia, treballen de forma conjunta i unitària sense assentaments diferencials, sempre i quan el
terreny ho permeti.

No s'observen fisures ni esquerdes que indicarien un comportament deficient a nivell mecànic.
Podem assumir que no s'ha produït cap assentament diferencial ja que no trobem esquerdes que
acostumen a aparèixer de forma sistemàtica en els mateixos punts.
Tampoc s'observen esquerdes o fisures degudes a càrregues puntuals excessives que haguessin provocat
en el mur esquerdes que sortirien del cap de les jàsseres i anirien a buscar els punts més dèbils del mur,
com són les obertures, seguint les línies isostàtiques.

La façana de la preexistència presenta  un  gruix  de 650 mm.  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, hem fet la hipòtesis següent pel que fa a l'aparell i composició constructiva del mur.

* OBRAS DE FÁBRICA. Libro 2.- El proceso constructivo de las obras de fábrica

Davant la impossibilitat de realitzar assajos en el material o proves de càrrega que caracteritzarien l'obra de
fàbrica, ens disposem a establir la capacitat mecànica del mur mitjançant les Prescripcions de l'Institut
Eduardo Torroja, P.I.E.T. 70.

NOTA IMPORTANT:
Previ a l'inici de l'obra es realitzaran els assajos a laboratori, proves de càrrega i cales pertinents per tal de
validar i comprovar la capacitat mecànica real de la façana.

Entrant a la TABLA I.1.1.2.2.1a Resistencia de cálculo de las fábricas de ladrillo macizo del P.I.E.T. 70
veiem que la resistència de càlcul en Kp/cm² depèn d'una sèrie de paràmetres que haurem d'escollir
segons el sentit comú i la tradició constructiva. S'ha fet la hipòtesis més coherent pel que fa a la resistència
del maó, que és de 200 Kp/cm²; per un gruix de junta d'entre 1 a 1,50 cm i amb un morter M-40 que implica
una plasticitat superior degut al contingut de calç que acostumava a tenir, obtenim el valor de resistència de
càlcul de 32 Kp/cm² = 3.200 KN/m².

ESTAT DE CÀRREGUES
Sostre planta baixa i primera nau nord 9,80 KN/m²
1. Pes propi del forjat PP

· Forjat col·laborant C= 0,14 m
(δ formigó armat 24+1=25 KN/m³)

· 25 KN/m³ x 0,11m = 2,75 KN/m² ≈ 2,80 KN/m²

2. Càrregues permanents CP
· Paviment i fals sostre = 1 KN/m²
· Envans = 1 KN/m²

3. Càrregues variables CV
· Sobrecàrrega d'ús C4 Aula dansa = 5 KN/m²

Sostre planta segona nau nord 11,30 KN/m²
1. Pes propi del forjat PP

· Forjat col·laborant C= 0,14 m
(δ formigó armat 24+1=25 KN/m³)

· 25 KN/m³ x 0,11m = 2,75 KN/m² ≈ 2,80 KN/m²

2. Càrregues permanents CP
· Paviment i fals sostre = 1 KN/m²
· Envans = 1 KN/m²
· Terra radiant = 1,50 KN/m²

3. Càrregues variables CV

· Sobrecàrrega d'ús C4 Gimnàs = 5 KN/m²

Coberta nau nord 3,90 KN/m²

1. Pes propi del forjat PP
· Panells thermochip 0,4 KN/m²
· Corretges de justa laminada 4KN/m³
1 corretja= 0,2m x 0,1m x 30m= 0,6m³
0,6 x 4= 2,4 KN/corretja
2,4 x 20= 48 KN / 30m² = 1,60 1,6 KN/m²

2. Càrregues permanents CP
· Teula ceràmica= 0,5 KN/m²

3. Càrregues variables CV
· Sobrecàrrega d'ús manteniment 1 KN/m²
· Sobrecàrrega de Neu a Reus = 0,4 KN/m²

ACCEPTACIÓ DE LA FAÇANA.  LA TENSIÓ ADMISSIBLE
Per obtenir el valor del pes pròpi de la façana haurem de veure quina densitat té una façana d'obra
de fàbrica segons el CTE-SE-AE, Tabla C.1 Peso específico aparente de materiales de construcción :

Havent trobat la resistència de càlcul en les taules del P.I.E.T. 70, de 3.200 KN/m², i la densitat d'una
façana d'obra de fàbrica de maó massís, 18 KN/m³, podem concluir que:

Tensió admissible σadm ≤ 3.200 KN/m²
Densitat façana δf = 18 KN/m³

COMPROVACIÓ PER L'ACCEPTACIÓ DEL MUR DE FAÇANA PER L'ESTRUCTURA

L'àrea tributària que rep la façana en el tram més desfavorable és de 12,39m² ≈ 12,40m² en plantes
tipus, mentre que de la coberta rep una àrea tributària de 30,38m² ≈ 30,40m²
La secció efectiva de la façana és de 0,73 m².
L'Axil acumulat en PB, és el següent:

N = · (PC) 3,90 KN/m² x 30,40 m² = 118,56 KN
· (P3) 11,30 KN/m² x 12,40 m²= 140,12 KN          
· (P2) 9,80 KN/m² x 12,40 m² = 121,52 KN
· (P1) 9,80 KN/m² x 12,40 m² = 121,52 KN
· Pes pròpi de la façana = 18 KN/m³ x 22,19 m³= 400 KN
· Pes fusteries =           4 x 1 KN = 4 KN  (finestres de PB P1 P2 i P3)

N = 118,56 KN + 140,12 KN + 121,52 KN +121,52 KN + 400 KN + 4 KN = 905,72 KN

Aplicant a la càrrega N el corresponent coeficient de majoració λ=1,50 trobem Nd:

Nd = N x λ = 905,72 KN x 1,50 = 1.358,58 KN

Sabent l'area efectiva Ae de la secció de la façana i la càrrega majorada a la qual la sotmetrem,
sabrem la tensió de càlcul σf que haurà de soportar el material i, per tant, si aquesta és inferior a la
tensió admissible σadm que hem trobat a les taules del P.I.E.T. 70, de 3200 KN/m².

Nd = 1.358,58 KN
Ae = 0,73m²

σf = Nd / Ae = 1.358,58 KN / 0,73 m² = 1.861,06 KN/m²  ≤  σadm

σf ≤ σadm  →  1.861 KN/m² ≤ 3200 KN/m²     CUMPLEIX

ELS EFECTES DE SEGON ORDRE. EL GUERXAMENT
Un altre paràmetre que haurem de validar per acceptar la façana com element estructural serà la tensió
considerant els efectes de segon ordre o guerxament, sobretot quan ens trobem en situacions on el gruix
de la secció del mur varia, essent de 45cm a la planta tercera i de 60cm a les altres plantes, cosa que
provoca l'excentricitat de les càrregues respecte l'eix del mur.

CÀLCUL DE LA CÀRREGA SOBRE EL MATXÓ CENTRAL

Pes pròpi del mur de façana, considerant una franja de 3,235m
que abasta un matxó i dues semiobertures:

3,235m x 10,5 m x 0,6m x 18 KN/m³ = 366,85 KN
3,235m x 3,5m x 0,45m x 18 KN/m³= 91,71 KN

458,56 KN
Obertures a descomptar:

4,7m² x 0,45m x 18KN/m³= 38,07 KN
2 x 4,7m² x 0,6m x 18KN/m³= 101,52 KN
4,8m² x 0,6m x 18KN/m³= 51,84 KN

191,43 KN

Càrrega total sobre el matxó= 458,56KN - 191,43KN = 267,13 KN

CÀLCUL DE LA CÀRREGA CORRESPONENT ALS FORJATS

12,4m² x 9,8KN/m² = 121,52 KN
12,4m² x 9,8KN/m² = 121,52 KN
12,4m² x 11,3KN/m² =  140,12 KN
30,4m² x 3,9KN/m² = 118,56 KN

501,72 KN

ÀREA DEL MATXÓ ANALITZAT

0,6m x 1,215m = 0,73m²

TENSIÓ NORMAL DE COMPRESSIÓ

σk comp =  (267,13KN + 501,72KN) / 0,73m² = 1.053,22 KN/m²

TENSIÓ DE CÀLCUL DE COMPRESSIÓ (sense comptar l'excentricitat dels murs)

σk d =  1.053,22 KN/m² x 1,50 = 1.580 KN/m²

σk d ≤ σadm  →  1.580 KN/m² ≤ 3200 KN/m²

Això no és del tot correcte ja que les excentricitats de les càrregues provocaran moments flectors que
introduiran unes noves tensions normals que poden portar a la necessitat de fer un reforç.

PLANTA TERCERA (per una franja de 3,235m d'amplada):
Pes propi mur: 91,71KN - 38,07KN = 53,64KN
Pes aportat pel forjat: 30,4m² x 3,9KN/m² = 118,56 KN
Pes total: 172,2 KN
Excentricitat respecte al matxó de PB : 7,50cm
Moment aportat al matxó: 172,2KN x 0,075m = 12,91KNm

PLANTA SEGONA (per una franja de 3,235m d'amplada):
Pes propi mur: 122,28KN - 50,76KN = 71,52KN
Pes aportat pel forjat: 12,4m² x 11,3KN/m² = 140,12 KN
Pes total: 211,64 KN
Excentricitat respecte al matxó de PB : 0cm
Moment aportat al matxó: 172,2KN x 0,075m = 0 KNm

PLANTA PRIMERA (per una franja de 3,235m d'amplada):
Pes propi mur: 122,28KN - 50,76KN = 71,52KN
Pes aportat pel forjat: 12,4m² x 9,8KN/m² = 121,52 KN
Pes total: 193,04 KN
Excentricitat respecte al matxó de PB : 0cm
Moment aportat al matxó: 172,2KN x 0,075m = 0 KNm

PLANTA BAIXA (per una franja de 3,235m d'amplada):
Pes propi mur: 122,28KN - 51,84KN = 70,44KN
Pes aportat pel forjat: 12,4m² x 9,8KN/m² = 121,52 KN
Pes total: 191,96 KN
Excentricitat respecte al matxó de PB : 0cm
Moment aportat al matxó: 172,2KN x 0,075m = 0 KNm

SOL·LICITACIONS A LA BASE DEL MATXÓ
Càrrega gravitatòria: 172,2KN + 211,64KN + 193,04KN + 191,96KN = 768,84 KN
Càrrega gravitatòria de càlcul: 768,84KN x 1,50 = 1.153,26 KN
Moment a la base del matxó (sense comptar vent): 12,91KNm + 0 + 0 + 0 = 12,91 KNm
Moment flector de càlcul a la base del matxó: 12,91KNm x 1,50 = 19,365 KNm
Tensions normals de càlcul a la base del matxó, introduïdes per l'excentricitat dels murs superiors:

σMF d =         = ±177,09 KN/m²

Màxima tensió compressiva, de càlcul:  1.580 KN/m² + 177,09 KN/m² = 1.757,09 KN/m²

Així tenim que:
σCd ≤ σadm  →  1.757,09 KN/m² ≤ 3200 KN/m² CUMPLEIX

L'ESTABILITAT HORITZONTAL. EL VENT
A la comprovació anterior li faltaria afegir les tensions normals que li introduiria, a la base del matxó,
el vent màxim actuant sobre la façana. Suposant que la pressió total del vent és de l'ordre raonable
de 0,9 KN/m² a la ciutat de Reus (0,6 a barlovent i 0,3 a sotavent), sobre la façana només hi actuaria
la pressió a barlovent (0,6 KN/m²), ja que la succió se l'enduria la façana de l'altre costat, i, aleshores
es podria plantejar el següent esquema de càrrega eòlica, que comportaria els següents moments
flectors i els pertinents increments de la tensió normal (σ):

Mw,màx.= w x L² / 12 = (3,235 x 0,6) x 3,5² / 12 = 1,98 KNm
Mw,màx.d = 1,98 KNm x 1,50 = 2,97 KNm

Les tensions provocades per aquest moment serien:

σw,màx.d = Mw,màx.d x y / Ix = (2,97 x 0,295) / ((1,215 x 0,59³) /12) = 42,13 KN/m²
Ix = (bxh³) /12

42,13 KN/m² de tensió addicional sobre el matxó, que són menyspreables i no afecten el resultat
anterior. D'altra banda és molt conservador suposar que quan actui el vent amb la màxima intensitat,
les sobrecàrregues de les aules seran també màximes.
CONCLUSIÓ: Podem prescindir d'aquesta consideració del vent si la comprovació tensional prèvia té
un lleuger marge de seguretat, com és el cas.

±12,91 KNm x 0,3m
1,215m x 0,6m³ / 12
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