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Característiques geomètriques.

Llum màxima = 2,7 m
Altura forat = 2,8 m
AB = 3m
Gruix Mur = 30 cm de maó massís.

Ressistencia mur = 1,50 N/mm².

Estat de càrregues.

Qp
Ppmur = àrea x gruix x densitat del mur

Ppmur= 18KN/m³ x 6m² x0.3m = 32,4 KN

KN= 32,4KN/3m = 10,8 KN/ml

Kg= 3240kg/3m = 1080 kg/ml
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Màxim moment flector de càlcul.

M+d = (12 x 3²)/ 8 = 13,5 KN m

Màxim esforç a tallant.

V+d = 12 x 1,5 = 18 KN

Dades geomètriques perfil IPN 160

Area Iyy Wyy b t alma
22,8cm² 935cm4 117cm³ 74mm 6,3mm

Comprobació tensional del doble prefil a partir de les fòrmules
clàssiques.

δdmax = 13,5 x10  =57,69N/mm² < Fyd 250 N/mm²
   2 x 117 x 10³

Td max = 18 x 10³  = 8,92 N/mm² < Fvd 150 N/mm²
    2 x 160 x 6,3

Comprobació tensional en el pla horitzontal de contacte amb els
maons.

Td comp max = 1,5 x 10,8 = 0,73N/mm² < fd = 1,50 N/mm²
       150x 2 x 74

Verificació de fletxa, considerant 2 IPN 160.

Fletxa raonable L/1000 = 3mm

Fmax = 5 q L         =
   2x 384 x E I

4
=  5 x 10,8 x 3000                  = 2,91mm
  2 x 384 x 2,1x 10 x 935x 10

Càlculs apeuaments
1r pas:
Dur a terme les regates on situarem els perfils metàl·lics per dur a terme el apeuament

2n pas:
Col·locació del perfil metàl·lic una IPN 160, col·locació de morter i esperar que d'endureixi.

3r pas:
Començar a obrir el mur en forma d'arc de descàrrega per tal d'anar entrant en càrrega les IPN

Apeuaments Façana

Resistència càlcul del Acer.

Fyd= 275/1,10 = 250 N/mm²

4t pas:
Col·locació pletina inferior als perfils, premarc metàl·lic i per últim la fusteria.

A l'actualita el Mercat és un espai opac amb una sola entrada,
l'actuació  Proposa la permeabilitat de la façana amb accesos
nous, molta més il·luminació natural i també que la gent que
passeji pel carrer pugui contemplar l'activitat que hi ha dins
del mercat.

Recalçaments de fonamentació

Es recalçarà les fonamentacions per zones

(aproximadement de 2 metres) i de forma alternada,
per tal de que no s'actui al costat fins que el formigó no
s'hagi endurit.

On hi hagi pilastres el recalçament unicament servirà
per traslladar els esforços a la cota 130 i on no hi hagi
pilatres ens servirà per recolzar la llosa de formigó.

1r pas:
Replantejar les zones i enumerar-les
per tal de seguir l'ordre establert

2n pas:
Escavació de la zona amb talús que permeti
contenir les terres de forma natural

3r pas:
Col·locació de l'encofrat i de l'armadura
necesària

4t pas:
Primera fase de formigonat

5è pas:
Segona fase de formigonat amb
formigó sense retracció
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