
ESTAT DE CÀRREGUES
Sostre planta baixa nau nord (VOLTES) 8,30 KN/m²
1. Pes propi del forjat PP

· Voltes d'aresta sobre arcs el·líptics 3,5 KN/m²

2. Càrregues permanents CP
· Paviment = 0,8 KN/m²
· Envans = 1 KN/m²

3. Càrregues variables CV
· Sobrecàrrega d'ús C1 Aula teoria = 3 KN/m²

Sostre planta primera nau central 7,80 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 C1 Aula teoria = 3 KN/m²

Sostre planta segona nau central 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
· S.ús Sobrecàrrega d'ús C5 Biblioteca = 5 KN/m²

ACCEPTACIÓ DELS PILARS DE FÀBRICA. LA TENSIÓ ADMISSIBLE

Hauran de verificar-se els pilars d'obra de fàbrica de la nau central, comprovant que el valor de càlcul
de la càrrega (Ed) que haurà de suportar el pilar sigui menor que el valor de càlcul de la seva
resistència (Rd) :

Ed ≤ Rd  →  λ1 x N  ≤  (R / λ2)  →  N ≤ R / λ1 x λ2

sent N  la càrrega que ha de soportar el pilar, sense majorar.
R  la resitència teòrica que té el pilar, sense minorar.
λ1 el coeficient de majoració de les accions.
λ2 el coeficient de minoració de les resistències.

Per trobar la càrrega que ha de soportar el pilar sense majorar (N) multipliquem l'àrea tributària de 22,7
m² que rep el pilar per l'estat de càrregues de cada planta que afecta al pilar de PB, i li sumarem el pes
propi de cada pilar de fosa, que hem vist que era 4,645 KN. El pes propi del pilar d'obra de fàbrica de
PB és de 68,27 KN, calculat prèviament.

N = · (P3) 11,30 KN/m² x 22,7 m² = 256,51 KN
· (P2) 7,80 KN/m² x 22,7 m² = 177,06 KN
· (P1)  8,3 KN/m² x 22,7 m² = 188,41 KN
· Pes pròpi pilars (P2, P1) = 4,645 KN x 2 =  9,29 KN
· Pes pròpi pilar PB = 68,27 KN

N = 256,51 + 177,06 + 188,41 + 9,29 + 68,27 = 699,54 KN ≈ 700 KN

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

Nd = N x λ = 700 KN x 1,50 = 1050 KN

Tenint en compte la superfície efectiva de treball del pilar, despreciant els gruixos de revestiment
sabem que Ae = 0,338 m², i per tant la tensió a la que sotmetrem el pilar amb els coeficients de
seguretat aplicats serà:

· 1050 KN / 0,338 m² = 3106,5 KN/m²

Sabent Rd extret dels prontuaris del P.I.E.T. 70 on ja s'hi han aplicat els coeficients de minoració de la
resistència, podem verificar que:

Nd ≤ Rd  →  3106,5 KN/m² ≤ 3200 KN/m²      CUMPLEIX

Per aquest motiu no caldrà realitzar cap reforç als pilars de planta baixa que augmentin la capacitat
mecànica del pilar, ja que per sí sol pot assumir el nou estat de càrregues derivat de la intervenció.

CÀLCULS EFECTUATS DE LA NAU CENTRAL
COMPROVACIÓ PER ACCEPTAR I MANTENIR ELS PILARS DE MAÓ
CARACTERITZACIÓ DELS PILARS DE FOSA DE MAÓ DE LA NAU CENTRAL DEL VAPOR VELL

La nau central del Vapor Vell de Reus presenta un tret característic i singular d'aquest conjunt fabril de
meitats del segle XIX. El sostre de la seva planta baixa és a base de voltes d'aresta sobre arcs rebaixats
el·líptics, amb pilars de maó que transmeten la càrrega a les sabates aïllades també de maó.
No sabem si l'interior de la volta d'aresta és a base d'envanets de sostremort o un reomplert amb arena. Pel
càlcul però considerarem el reomplert d'arenes, ja que és la situació més desfavorable, i també la més
probable.
Aquest sostre de voltes és un tret diferencial i clarament un valor d'aquest conjunt, juntament amb els pilars
de fosa, que situen la preexistència en un context temporal determinat, i per tant es faran els esforços
necessàris per mantenir aquesta estructura en planta baixa. Si la tensió a la que sotmetrem el pilar no és
assimilable pel material, caldrà practicar un reforç al pilar per augmentar la seva capacitat mecànica.

Tot seguit ens disposem a definir les característiques geomètriques i constructives dels pilars de PB, i
trobarem el pes pròpi dels arcs el·líptics i del fust del pilar:

ARCS EL·LÍPTICS
    Àrea 1 = 3,4585 m²
    Àrea 2 = 2,7671 m²

    Volum dels arcs = area x gruix
    A x g = (3,4585 + 2,7671) x 0,46 =
    V = 2,8638 m³

    Pes propi dels arcs= V x δf

    2,8638m³ x 18 KN/m³ = 51,548 KN
EL FUST

     Secció del fust = 0,3716m²
     Volum fust = S x h = 0,3716m² x 2,5m = 0,929m³
     Pes pròpi del fust = V x δf = 0,929 x 18 KN/m³ = 16,722 KN

     Àrea efectiva de treball
     on NO es tindran en compte
     els gruixos de revestiment = 0,338 m²

Àrea tributària = 22,66m² ≈ 22,7m²

Així doncs, el pes propi d'un pilar d'obra de fàbrica tenint en compte els arcs el·líptics és:
51,548 KN + 16,722 KN = 68,27 KN

El sostre de planta baixa que suporten els pilars és un sostre de voltes d'aresta, de 3 capes de rajola
ceràmica i envanets de sostremort o replenat d'arena fins al paviment de planta primera.
És per aquest motiu que es considerarà un pes propi del forjat sostre de planta baixa de 3,5 KN/m².
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DAU DE MICROFORMIGÓ. LA CÀRREGA PUNTUAL DE LA JÀSSERA

Per tal d'aclarir la necessitat d'incloure daus que rebin i reparteixin la càrrega puntual de les jàsseres
sobre la façana de fàbrica preexistent, primer de tot buscarem la càrrega Q de càlcul que la jàssera
transmetrà a la façana, i sabent l'àrea del perfil en contacte amb la façana sabrem la tensió que es
produirà en el trobament. Si aquesta tensió és superior a la σadm ≤ 3.200 KN/m², serà necessari
disposar daus que rebin i, sobretot, reparteixin adequadament la càrrega de la jàssera sobre la
façana de maó

Per això buscarem la jàssera que transmeti la major càrrega Q sobre la façana preexistent, que és la
situada al sostre de planta segona, l'ultim forjat de la nau nord del conjunt.

La càrrega puntual que la jàssera transmet a la façana és:

11,30 KN/m² x 12,40 m² = 140,12 KN

Aplicant el corresponent coeficient de seguretat λ de 1,50, la càrrega de càlcul serà:

140,12 KN x 1,50 = 210,18 KN

Tenint en compte que la jàssera IPN-400 té un ample de 0,1548m i penetrarà en el full de façana uns
0,3m, l'area de façana que rebrà la càrrega serà:

0,1548m x 0,3m = 0,04644 m²

Amb aquestes dues dades ja sabem la tensió a la que sotmetrem la fàbrica de la façana, que haurà
de ser inferior a la tensió admissible σadm ≤ 3.200 KN/m² trobada anteriorment a les Taules del
P.I.E.T. 70:

σf = Nd / Ae = 210,18 KN / 0,04644 m² = 4.525,84 KN/m²   ≤  σadm NO CUMPLEIX

Per tant, haurem de fer un dau de microformigó per rebre la càrrega, que haurà de tenir una
superfície mínima de:

σf= Nd / Ae ; 3.200 = 210,18 / Ae ; Ae= 210,18 / 3.200 = 0,065 m²

Sabent que una de les magnituds del dau seran els 0,3m que es corresponen amb la penetració de la
jàssera sobre el full de façana, busquem l'altra mida de la base del dau:

Ae = x . y ; 0,065 = 0,3 x; x = 0,065 / 0,3 = 0,219 m

Així doncs les dimensions mínimes de la base del dau que entrarà en contacte i transmetrà la càrrega
a la façana de maó massís ceràmic seran de 0,3 x 0,22 m, que per seguretat ampliarem a 0,3 x 0,3 m
augmentant l'àrea de contacte i, per tant, diminuïnt la tensió.

D'aquesta manera ens assegurem que la tensió a la que sotmetrem la façana serà inferior a la tensió
admissible σadm ≤ 3.200 KN/m²

σf = Nd / Ae = 210,18 KN / (0,3 x 0,3) = 2.335,3 KN/m²   ≤  σadm          CUMPLEIX

L'alçada del dau la buscarem geomètricament, tenint en compte que aquest dau s'ha de comportar
com un element rígid, que no treballi a flexió, ja que l'estem introduïnt en una façana que té com a
característica la rigidesa, i per tant, s'ha de comportar de la mateixa manera. És per això que no
caldrà armar el dau, treballarà a compressió degut a que tindrà un cantell considerable:

A partir del càlcul geomètric establim com a alçada mínima la de 0,26m, que per facilitat d'execució
considerarem de 0,3m, millorant el comportament rígid de l'element.

tg α = sin / cos ; tg 60º = h / (b/2) ; h= tg 60º x (b/2)

h= 0,15 x tg 60º = 0,259 m


