
El nou programa i la nova distribució de la formatgeria, comporta el 
replanteig d’obertures en façana i coberta. 

La posició de les obertures, ve definida per la relació de les zones interiors 
amb el seu propi exterior. Es transmet, en façana, la seqüència d’espais tant 

transitors com de producció i pedagògics. 

Coberta

panell sandwich

Les noves obertures en coberta permeten l’entrada 
de llum en la zona central, la menys il·luminada 
actualment. 

secció de proposta amb les noves obertures i la seva aportació solar

Estat actual
21/06 a les 12h

Proposta
21/06 a les 12h

lux

500
438

250
313
375

188
126
63

Les obertures: aportació solar

Coberta

canvi de la coberta d’uralita per 
una coberta de panells sandwich 

obertures en coberta, de material 
translúcid i practicables 

obertures marcant la transició 
entre els espais interiors

les obertures a sud, 
permetentl’entrada de llum. 

Protecció solar exterior

disposició a baix cost de panells sandwich. 
Casa BACACIER model COVISO 4.40

predimensionat de corretges

obertura zenital
lluernaris en coberta, mostrant 
una diferenciació d’espais 
interiors i aportant il·luminació 
natural als punts més foscos de 
la formatgeria.

Estat de càrregues

Pes propi panell sandwich = 11,8kg/m2

Sobrecàrrega d’ús (segons CTE) 
Sobrecàrrega de neu (segons CTE) 
 on pendent >30º
 on zona 2 i altitud de 900msnm 

f = q · l45
E · I384 ·

Fletxa

0,12KN/m2

0,40KN/m2

1,5KN/m2

 

Total 2,02KN/m2

Propietats del material

Fusta de pi
 Mòdul elasticitat E = 94.000kg/cm2= 9212N/mm2

 Coeficient de seguretat = 1,25-1,3
 Limitació de fletxa 
  f = 1/200 = L/200

Def. màxima= 700mm/200= 3,5mm

Ample de banda

Corretja A= 1,70m
Corretja B i C = 1,55m
*Corretja D = 0,8m

q= 3,43KN/ml
q= 3,13KN/ml
*q= 1,62KN/m

x 2,02KN/m2

x 2,02KN/m2

x 2,02KN/m2

Predimensionat per fletxa

on f < 3,5mm 3,5 = q · 70045
9212 · I384 ·

Corretja A

I = 3,43 · 70045
9212 · 3,5384 · =332.585,33 mm4

Corretja B i C

I = 3,13 · 70045
9212 · 3,5384 · =303.496,23 mm4

si sabem que I > 332.585,33 mm4 si sabem que I > 303.496,23 mm4

Corretja D

Corretja B

busquem per tant la Inèrcia a suportar per la secció

MI = b · h3

12 MI = b · h3

12

b

h

MI = 40 · 503

12
= 416.666,67mm4

40mm

50 mm416.666,67mm4  > 332.585,33 mm4 OK!

calculem secció que aporti el 
suficient Moment d’inèrcia com 
per suportar la càrrega

MI = 30 · 503

12
= 312.500mm4

30mm

50 mm312.500mm4 > 303.496,23 mm4 OK!

nova coberta
replanteig de panells sandwich 
de 8cm de gruix al llarg de la 
formatgeria. 

noves fusteries
es canvien les fusteries existents, 
col·locant un sistema de caixes 
de fusta de pi, travades en 
façana, treballant conjuntament 
amb la façana de llenya.

il·luminació difosa
panell translúcid, aprofitant replanteig de 
coberta, de tal manera que es creein dues 
franges d’il·luminació linials que aportin 
llum difosa a l’interior.

obertura completa
es planteja la façana sud 
completament vidriada amb les 
proteccions solars adients per 
aprofitar la radiació d’hivern

1000

40

250 65 20

dimensions en mm

Corretja D

I = 1,62 · 70045
9212 · 3,5384 · =157.081,2 mm4

*degut a la secció de les altres corretges, 
s’agafa la de menor secció que complirà amb 
escreix la Inèrcia necessària.

30mm

50 mm

F1 - tauler de fusta

O1 - marc exterior fusta de pi

O2 - vidre fix

O3 - tauler separador, 
generador de línies d’ombra

O4 - obertura practicable

O5 - protecció solar

secció obertura de façana 

Corretja C

Corretja A

En el corral, es mantenen les obertures existents, amb 
una petita aportació extra gràcies als vidres fixes que 
separen les dues àrees de l’edificació. 

b

h
calculem secció que aporti el 
suficient Moment d’inèrcia com 
per suportar la càrrega

moments

tallants

deformada

0,18KNm

-0.31KNm

0,18KNm

1mm

1,35KN

-2,25KN

2,25KN

-1,35KN

0,157KNm

-0.28KNm

0,157KNm

1,2mm

1,20KN

-1,99KN

1,99KN

-1,20KN

ELU

ELU

ELS

moments

tallants

deformada

ELU

ELU

ELS
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