
. Estat de càrregues

Quadre forjat: Coberta (existent)

CÀRREGUES   vf CONTROL D’EXECUCIÓ

Pes propi: 175,00 kg/m2  1,35  Intens
Càrregues permanents: 200 kg/m2 1,35  Intens
Neu: 00,00 kg/m2   1,50  
Sobrecàrrega d’ús: 200,00 kg/m2 1,50  Intens

      575Kg/m2

. ESTRUCTURA EXISTENT
Estructura de pelastra, amb roblons, formada per 15 pòrtics de per pilars de ferro que van a parar a una encavallada i uns 
travessers.
Les façanes estan formades per maó massís, amb un gruix de 300mm, amb pilastres a cada pòrtic, de 600x600mm. 

Posteriorment al seu ús com a fàbrica tèxtil, la nau es va dividir per a diferents empreses i hi van afegir envans ceràmics entre 
pòrtics, els quals han donat estabilitat al llarg d’aquestes últimes dècades. 

REHABILITACIÓ:
Com que la proposta del projecte enderroca aquests envans per tornar a deixar l’espai diàfan original, caldrà estabilitzar 
l’edifici. Per fer-ho, caldrà:

1. Trossejar l’edifici fent 4 talls, per als ESFORÇOS TÈRMICS, afegint JUNTES DE DILATACIÓ. Caldrà tallar les voltes i entre 
elles aplicar-hi un CORDÓ BENTONÍTIC. En el mateix lloc del tall, es convertirà el nus encavallada-bigueta en una articu-
lació, soldant unes pletines de 0,5m amb dues orelles amb un trau-colís

2. Estabilitzar l’edifici a tracció, afegint uns TIRANTS D’ESTABILITAT, però que tindran un cert diàmetre perquè en moments 
puntuals puguin treballar també a compressió, en cas que hi hagi un moviment sobtat. Es proposa un tubular del 10, ja que 
és una zona de pas. 
Es disposaran a cada pòrtic, cadascun a un costat, tal i com es diagrama a l’esquema inferior :
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. Diagrames sense tirant d’estabilitat  E  1:300 . Diagrames amb tirant d’estabilitat  E  1:300

DEFORMADA

Desplaçament màx: 1,7  cm
Llum màx:1530 cm
Fletxa màxima permessa*:  5,1 cm
 *segons CTE, i en funció de la llum màx  Fmp < LL / 300

DIAGRAMA DE MOMENTS

MOMENT MÀX:  65,13  Tm

TALLANTS

MÀXIM: 36,69 T

TENSIONS DE COMPRESSIÓ 

I TRACCIÓ

DEFORMADA

Desplaçament màx: 3,1  cm
Llum màx: 1530 cm
Fletxa màxima permessa*:  5,1 cm
 *segons CTE, i en funció de la llum màx  Fmp < LL / 300

DIAGRAMA DE MOMENTS

MOMENT MÀX: 104,21  Tm

TALLANTS

MÀXIM:  48,98 T

TENSIONS DE COMPRESSIÓ 

I TRACCIÓ
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SECCIÓ TRANSVERSAL    E  1:200
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DETALL 4. SECCIÓ     E  1:20

DETALL 3     E  1:20 DETALL 4.  ALÇAT LATERAL     E  1:20


