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7. FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 
 

De cares a futurs estudis sobre el comportament de les estructures lleugeres en 
front el foc seria bo analitzar alguns dels aspectes més comuns que podem trobar en 
les corretges de les naus industrials, alguns d’aquests aspectes són: 
 
- Corretges contínues 
- Solapament entre corretges 
- Aplicació axil  
- Temperatura no uniforme 
 

En primer lloc la majoria de les corretges es dimensionen contínues per tal de 
disminuir els esforços que la secció rep i  a la pràctica aquesta continuïtat es 
materialitza a través del solapament de les corretges ja que constructivament és molt 
més senzill. Un altre dels possibles aspectes a estudiar és  el fet que la corretja rebi 
una càrrega axil de compressió, aquest tipus de càrrega és molt habitual en 
corretges que serveixen per a arriostrar els pòrtics de la nau industrial. Per últim una 
altre possibilitat és analitzar el fet que una secció estigui sotmesa a temperatura no 
uniforme. 
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