
COMPROVACIÓ ESTRUCTURAL DELS MURS

Tipus de murs

A_mur de blocs de morter

Es tracta d'un mur inclinat  que treballa  per
gravetat  i conté una massa de reblert  al
darrere.  Salva  un desnivell  de 1,2m i té un
pendent del 200%.

ESTUDI DEL CAS A  _mur de blocs de morter

Informació terreny

A_mur de terra armada

Es situa en paral.lel  a l'últim tram d'escala.  Té
una inclinació  de ...º i salva  un desnivell  de
...m. Conté reblert  al darrere.  es caracteritza
per l'ús de mantes que comprimeixen la terra.

A_mur de xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x x x
xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxx
xxxx  xx x x xxxxxxxxxxxx xxx xx x xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx .

Esquema

1,2 m

0,6 m

Tipus de terreny
Densitat ( γ)
Angle de rossament
intern ( φ)

Cohesió

Reblert
1,8 T/m³
30º

0

Pes propi d'un bloc
Pes propi terra

13 kg
1,8 kg/m³

Estat de càrregues

Càlcul d'estabilitat a bolc

A= 1,2x0,6/2= 0,36 m²
0,36m²x1,8T/m³= 0,648T
M   =0,648Tx0,3m= 0,19m.T= 194 m.kgterra

Moment estabilitzador Moment de bolc

d1: 0,14m   M1: 69x0,14= 9,66m.kg
d2: 0,34m   M2: 69x0,34= 23,44m.kg
d3: 0,54m   M3: 69x0,54= 37,26m.kg
M    =70,38 kg.mblocs

S'utilitzen blocs  de morter de 45x20x15 i es calcula  que un
50% del  volum està ple  de terra,  de manera  que es
compten 10 kg de terra per a cada bloc.

El moment produït  pel  pes propi  dels  blocs,
es realitza  agrupant-los  de tres en tres.
(23x3=69kg)

M   =194+70,38= 264,38 m.kgtotal

0,8 m

0,4 m

Càlcul empenta activa (Ea):
Ea= 0,5.γ.h².k
k= tg² (45- φ/2)= tg² (15 )= 0,33

Ea=0,5x1,8x1,2²x0,33=0,427T

M    = 0,4m.0,427T= 0,170 m.T= 170,8 m.kgbolc

L'estabilitat  a bolc  es deu bàsicament  a la decisió  de projecte
d'inclinar  el mur. La seva  proximitat  amb l'angle  del  talús natural
icomptar  amb la terra que queda  comprimida  a sota, impedeixen  el
bolc.

264,38 m.kg  > 170,8 m.kg    Comprovem que el mur és estable a bolc

Estabilitat a lliscament

α= 63º

n= P.f/E
n>1,5

α= 63º

β= 27º

Px

PyPEn aquest  cas, com que el mur té la
direcció  inclinada  63º, cal
descompondre  el pes propi  en les
component d'aquest.

P= cos27.Pp= cos27x207= 184,4kg

PpP

α= 63º

Del  pes propi  que recau  sobre  la
sabata,  en diferenciem  dues
components:
Py: axil estabilitzador
Px: empenta horitzontal
      desfavorable

Py= cos27.P= 164,3kg
Px= sin27.P=  83,71kg

Pp     =0,3x0,6x1= 0,21 m³
0,21x1,8= 0,378 m.T= 378 m.kg

sabata

Pp     + Py= 542 kgsabata

n= 542.10/513= 10,56
10,56 << 1,5

f= φ/3= 30/3= 10

Ea+Px= 430+83= 513kg

El pes propi  acumulat  als
gabions  de terra armada
impedeixen  el lliscament.  El
frec  entre dues superfícies
del  amteix  terreny  també
resulta favorable.
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LLEGENDA CONSTRUCTIVA

01_ Tub de reg per goteig, diametre 16mm

02_ Bloc de morter de 14 x 19 x 39 cm, cares llises i nervi simple

03_ Bloc de morter de 14 x 19 x 39 cm, cares amb estries i nervi simple

04_ Barilla d’acer corrugat, diametre 8mm

05_ Filferro, diametre 2mm

06_ Malla trenada romboidal, forat 50mm

07_ Malla electrosoldada (0,8 x 10 m, quadrat de 1 x 1 cm)

08_ Mallazo de barilles de 6mm (2x5 m, quadrats de 20 x 20 cm)
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PARAULA HISTÒRIA DEL CAS PILOT

REQUISITS CAS PILOT

ESCANEIG DE LA FAMÍLIAVISIBILITAT DEL CAS PILOT _ cas de cota superior ubicat en una parcel·la de cota inferior 
de la illa, cas ÚNIC a les Planes. Ens permet donar la màxima visibiltat al projecte

UBICACIÓ _ parcel·la ubicada a la illa més representativa

USUARIS ACTIUS

VIVENDA EN REHABILITACIÓ

ENERGÈTICAMENT INEFICIENT

ACCIÓ

CONSTRUCCIÓ 
PRIMER 
MÒDUL 

1961
MARINA I ESTEBAN

2012
MOVIMENT DE
TERRES

07.01.2015
GABIÓ B1

26.02.2015

MUR B1

19.03.2015
ESCALA B1

21.04.2015
GABIÓ B2

02.05.2015
MUR B2

23.05.2015

ESCALA B2

26.05.2015

2
0

0
5

picat de la licorella per fer 
les plataformes principals 

de la pacel·la, on 
s’ubicarà la vivenda

1960

HABILITACIÓ 
TERRENY

1965

COBERTA
escala d’accés des del 

carrer Nostra Senyora de 
l’Estrada

1970

ACCÉS
ampliació de la vivenda, 

cuina i bany

1992

AMPLIACIÓ
construcció del galliner

1979

AMPLIACIÓ

eliminació d’envans a la 
planta baixa, i construcció 

d’una nova coberta

2012

ENVANS I 
COBERTA

02.01.2015

REPLANTEIG

03.01.2015

FINALITZACIÓ 
MUR

PREEXISTENT

28.02.2015

ARQUETA

08.04.2015

MURS 
VERTICALS

17.05.2015

ARQUETA

2013

HABILITACIÓ 
SEGON PIS
(GALLINER)

2012

NOU 
ACCÉS 

EXTERIOR 
AL SEGON 

PIS

2
0
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INVENTARI DE 
MATERIAL

MEDI FÍSIC

AIXECAMENT DE LA VIVENDA

MEDI BIÒTICMEDI ANTRÒPIC

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

VERIFICACIÓ DE LA ESTRATÈGIA 
DEL MICROSISTEMA

NARRATIVA DEL DISSENY ARQUITECTÒNIC FASE 02 
DE L’ACCIÓ
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