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HABITATGE COL·LECTIU
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ESTAT ACTUAL. MATERIALITAT

ESTAT ACTUAL. ESTRUCTURA

Pòrtic metàl·lic format per pilars 
amb perfil IPE 240 i jàsseres de sec-

ció irregular.

Corretges sobre jàsseres perfil IPE

Coberta de fibrociment

PUNTS SINGULARS

Unió jàsseres coberta Unió jàssera pilar Recolzament corretges sobre jàsseresSabates pilars
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CONCLUSIONS

- Jàsseres: Aprofitarem les jàsseres i les corretges existents per a suportar una 
nova coberta que compleixi les condicions d’habitabilitat. Aquesta però, haurà 
de ser lleugera ja que l’estructura actual està treballant próxima al seu límit 
admissible.

- Pilars: La introducció de un forjat, innexistent actualment, implicarà el 
reforç dels pilars existents i l’aparició de noves fileres de pilars per a que les 
jàsseres resultants de la operació no perjudiquin el nou ús de l’edifici.

- Fonamentació: La fonamentació actual és de sabates aïllades recolzades 
sobre terreny resistent. A causa de la incorporació del nou forjat, s’hauran de 
reforçar perimetralment així com crear-ne de noves per als nous pilars.

- Rigilitzadors: Els rigilitzadors de la coberta es mantindran, però en el pla 
vertical es seguiran estratègies diferents en cadascuna de les naus en funció 
del programa habitacional, per tal de que no perjudiquin les obertures en faça-
na.

COMPROVACIÓ NAU 1 COMPROVACIÓ NAU 2
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Corretges sobre jàsseres perfil IPE

Mur resistent de doble fulla amb una 
capa de maó foradat i maó calat a la 

capa exterior.

Mur resistent de doble fulla amb una 
capa de maó foradat i maó calat a la 

capa exterior.

Càrregues

Comprovació a tallant (ELU)

Comprovació a flexió (ELU)

Deformada (ELS)
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Càrregues

Comprovació a flexió

Comprovació a tallant

Fletxa

Ample de banda: 6m

- Càrregues permanents:
      - PP corretges                   0.8 kN/mL
      - PP coberta fibrociment  0.75kN/mL
- Càrregues variables:
      - Neu                                2.4 kN/mL

ELU = 1.35x1.55+1.5x2.4 = 5.61 kN/mL

Vpl,Rd = Av x (fyd /√3)
Vpl,Rd    = 370 x 6.2 x  275/1.05

47.15 < 347.3 kN
√3

MFel,Rd = Wei x fyd

MFel,Rd  = 563x103 x 275/1.05
145.5 < 147.45 kN/m

Ample de banda: 6.4m

- Càrregues permanents:
      - PP corretges                   0.8 kN/mL
      - PP coberta fibrociment  0.75kN/mL
- Càrregues variables:
      - Neu                                2.56 kN/mL

ELU = 1.35x1.55+1.5x2.56= 5.85kN/mL

Vpl,Rd = Av x (fyd /√3)
Vpl,Rd = 300 x 6.5 x  275/1.05

35.79 < 884.56 kN

√3

MFel,Rd = Wei x fyd

MFel,Rd = 329x103 x 275/1.05
78.92 < 86.16 kN/m

Fletxa = L/400
MFel,Rd  = 20/400
1.8 < 5 cm

18mm
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Fletxa = L/400
MFel,Rd  = 12/400
0.6 cm < 3 cm
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