
comprovació estructural

comprovació de la nova estructura d’un mòdul trombe comprovació de l’estructura existent per les noves sol·licitacions:

altres sol·licitacions:

detalls armat pilars i forjats: pòrtic 1:

pòrtic 2:

pòrtic 3:

detall de les unions

Accions en conjunt rectoret O.e. 

estat de càrregues: 

càrregues permanents:
CM prestatge = 52,75kg
Pprestatge = ∂ · e · A = 7850 · 0.002 · 0.3 · 1.6 = 7,53kg 
Els prestatges estan perforats a un 30%, per tant, Pprestatges · 0.3 = 2,25kg
Ptotal = Pprestatge · 14 = 52,75kg

CM bidons = 646,8kg
Pbidó = 1000kg/m

3 · (14 0,15 · 0,35 · 0,22 = 11,55kg
Ptotal = 11,55 · 56  = 646,8kg

CM barret = 37,17kg
Pxapes + Pplatina = ∂ · e · A = 7850 · 0,002 · 0,74 · 1,6 = 37,17kg

CM test = 620kg
Ptest = ∂ (terra xopa) · e · A = 2200kg/m

3 · 1,6 · 0,42 · 0,42 = 620kg

càrregues variables:
Neubarret = 94,72kg
Neuplatina= Q · A = 1,6 · 0,74 · 2 · 40 = 94,72kg

sol·licitacions de l’estructura del mur trombe: 

L’estructura està composada per uns mun-
tants verticals de fusta compartits per dos 
mòduls del mur que es pengen directament 
sobre l’estructura existent de formigó armat 
mitjançant dues platines metàl·liques que els 
connecten amb una placa d’ancoratge.
Els muntants treballen a tracció i la seva 
unió amb l’estructura existent és articulada 
en el punt superior i articulada mitjançant 
un trau-colís a l’inferior.
Sobre aquest muntant de fusta hi neix una 
mènsula metallica que serveix de suport d’un 
test.

Per un costat s’ha dimensionat la nova es-
tructura segons els esforços que havia 
d’aguantar (tant el muntant de fusta com la 
mènsula metàllica) i per altre bada s’ha vali-
dat que aquests esforços sobre l’estructura 
existent són assumibles per aquesta.

L’esforç principal sobre aqest nova estruc-
tura ha estat el moment generat per la 
mènsula ja que degut a l’esforç axil la secció 
complia sobradament.
Per contrarrestar aquest moment s’ha dis-
senyat la unió entre mènsula i estructura 
principal com a una unió rígida cargolada amb 
12 cargols M8

A partir de les resultants que hem obtingut del model de càlcul de l’estructura del mur trombe s’ha introduït com a càrregues sobre l’estructura exis-
tent per tal de comprovar si complia amb les noves sol·licitacions. S’ha calculat la façana més desfavorable que en aquest cas és la sud-est. A part de 
l’esforç provocat pel mur trombe s’ha tingut en compte la resta de càrregues a què està sotmesa la biga de la llosa: pes propi de la llosa, càrregues 
mortes dels tancaments, càrregues de neu i sobrecàrregues d’ús i manteniment.

prestatge:

dins de cada mòdul del mur trombe trobem 14 prestatges 
metàlics reutilitzats de les proteccions solars existents 
que serveixen de suport a 4 bidons metàl·lics plens d’ai-
gua cada un d’ells.  El pes total d’aquests bidons són 
46,2kg que es troben repartits de forma bastant unifor-
me al llarg del panell.
La platina té unes plecs longitudinals de la mateixa xapa 
que ajuden a rigiditzar la secció donant-li inèrcia. Donat 
que es troba en un espai no accessible s’ha comprovat si 
seria capaç de suportar aquesta càrrega només a estats 
límits últims i no a deformacions. 
Tal i com es pot veure en el diagrama la platina resisteix 
i malgrat deformar no arriba a col·lapsar mai (deforma 
12mm en el punt central).

Donada l’impossibilitat de fer una comprovació de l’armat 
de l’estructura existent o d’accedir a informació dels plà-
nols d’estructures de la obra hem fet un dimensionat per 
comprovar l’armat necessari per aguantar les sol·licita-
cions. Quan s’aconegueixi la informació caldrà comprovar 
que com a mínim té aquestes característiques.

formigó: HA-25 Yc=1,5
acer en barres: B-400S Yc=1,15
acer en estreps: B-400S Yc=1,15

620kg

831kg

pòrtic 1 pòrtic 2 pòrtic 3

Nmin = -11,44 kN

Nmax = 8,98 kN Vzmax = 1,35 kN

Vzmin = -8,49 kN Mymin = -6,41 kN·m

Mymax = 6,41 kN·m

e: 1/15
a. detall unió
fusta-acer

c. detall unió 

b. detall d’unió a l’estructura existent

d. detall d’unió a l’estructura existent
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xapes metal·liques de 
8mm i acer s-275 galva-
nitzat amb unions meca-
nitzades a taller

cargols de mètrica 8

muntants de fusta 
GL24h de 50x100mm

tauler contraxapat de 
fusta de 1 cm

unió articulada amb 
trau-colís

platina d’ancoratge de 
xapa metàl·lica de 8mm 
i acer s-275 galvanit-
zat amb unions meca-
nitzades a taller unida 
a l’estructura de formi-
gó amb 4 tacs químics 
separats 15 cm com a 
mínim.
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Vzmin =
-60,29kN

Vzmax =
79,55kN
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Vzmax =
1,62kN

Mymax =
6,07kN·m


