
TRANSMISSIÓ I DESCENS DE LES CÀRREGUES

N1

N2

N3

 Pes propi elements constructius

 Terratzo sobre morter

 Supermaó i capa de compressió de formigó

 Voltas i envanets de maó

 Estructura de ferro colat

Es realitza una hipòtesi del descens de càrregues sobre la

base de les dades inclosa en el Codi Tècnic de l'edificació

(DBSE-AE), en les següents taules:

Taula 3.1. Valors característics de les sobrecàrregues d'ús

Taula 3.1. Valors característics de les sobrecàrregues d'ús

Annex C. Pesos i coeficients de fregament intern

COMPROVACIÒ DE PILAR A COMPRESSIÓ

COMPROVACIÓ ESTRUCTURA EXISTENT
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TONES SOPORTADES PER LA

COLUMNA DE FERRO COLAT *

N3

E01

E02

E04

E07E09

E02 Dau de Pedra 60 x 60 cm amb un rebaix

circular al centre per a l'encaix del pilar.

El pes transmès per la columna es reparteix

sobre la pedra i d'aqui a la sabata de maó i

al terreny

E03

E03 Solera de formigó armat. e=20cm

E04 Pilar de ferro colat buit. Ø=220mmm e=25mm

E08E10E11

E05

Jàssera de platines reblades

E06

Platines d'unió de les jàsseres als pilarsE07

Tirant rodó de ferro
E08

Voltes cilíndriques rebaixades recolzades

sobre jàsseres construïdes amb dos fulls de

rajola

E09

ESTRUCTURA (E)

E13

E12

E12 Biga de coberta de fusta

E13 Corretges de coberta de fusta

P01

S'analitza el cas més desfavorable: El tram més antic del conjunt

L'estructura original de la fàbrica tèxtil està configurada per pòrtics d'elements de ferro colat i unions articulades amb un

petit grau d’encastament en alguns punts (jàssera-mur, pilar-fonament, pilar-pilar). L’estabilitat del conjunt als empentes

horitzontals està garantida pels murs perimetrals de pedra.

Els trespols es resolen amb voltes de maó amb tirants de ferro.

Les càrregues verticals, ja siguin degudes al pes propi

dels elements constructius, com les derivades de l´ús, són

suportades directament pels trespols de voltes que les

desvien cap a les jàsseres i d´aquí a les columnes i als

murs perimetrals i a la fonamentació.

Les voltes exerceixen una pressió sobre les jàsseres, la

qual és contrarestada pels tirants, formant un sistema

indeformable (a no ser que es trenqui la volta.

El fet de que els trespols siguin de volta de maó amb

tirants ja comporta una travada dels pilars en aquest

sentit, ja que el pilar continuï fins a trobar el superior.

En conjunt, veiem que tots els elements (mur, jàsseres i

trispols) contribueixen a rigiditzar el conjunt, però el

fet que el nus entre jàssera i pilar sigui articulat fa

recaure en els murs el protagonisme en l´estabilitat de

l´edifici a les forces horitzontals.

 Sobrecàrrega d'ús

 Coberta accessibles únicament per a conservació

0,5 KN/m

2

0,4 KN/m

2

3 KN/m

2

COBERTA

 Pes propi elements constructius

 Acabat de coberta sobre corretges sense forjat

 Estructura de fusta

COBERTA

PLANTA

SEGONA

PLANTA

PRIMERA

PLANTA

BAIXA

PLANTA

SEGONA

 Sobrecàrrega d'ús

 Zones d'accés al públic

 "Zones amb taules i cadires"

Per al càlcul de la resistència a compressió del pilar de

ferro colat no es tenen en compte els coeficients de

majoració, ja que en l'època de construcció de la nau no

s'aplicaven coeficients de seguretat.

E01 Sabata de fàbrica de maó. 120 x 120 x 90 cm

E10 Envanet de fàbrica de maó

E11 Maó gran format amb capa de compressió de

formigó

E05

E06

Mur de càrrega de paredat ordinari

SECCIÒ LONGITUDINAL TIPUS

PLANTA

44,2 T

tram a analitzar

àrea tributària de cada pilar

3,80 x 7.20 = 27,36

Font: Les dades explicades anteriorment han estat extrets

de la tesi doctoral "Origen i evolució de les tipologies

edificatòries i caracterìstiques constructives dels

edificis de la indústria tèxtil a Catalunya (període 1818 -

1925", redactada per Ramon Gumà i Esteve en el any 1996.

* La càrrega característica que resisteix una

columna de ferro colat, de 4 metres

d'altura, 220mm de diàmetre i 25mm de gruix

és de 44,2 T.
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 N2 =

(3 KN/m2 + 0,8 KN/m
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) . 26,9 m
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 . 55,6 m
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 N2 =
 20,75 T

43,52 T

Cota fals

sostre existent

RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA

RESISTEIX A COMPRESSIÓ

PER AL US ESTUDIAT

càrregues permanents

càrregues variables

 Sobrecàrrega de neu 0,6 KN/m

2

càrregues

variables no

concomitants

1,50 KN/m

2

 Pes propi elements constructius

 Terratzo sobre morter

 Supermaó i capa de compressió de formigó

 Voltas i envanets de maó

 Estructura de ferro colat

5 KN/m

2

PLANTA

SEGONA

0,40 KN/m

2

0,80 KN/m

2

0,5288 T

 N3 =

(5 KN/m2 + 0,8 KN/m

2

 + 1,50 KN/m

2

) . 26,9 m

2

 + 0.4 KN/m

2

 . 55,6 m

2

9,8

+ 0,5288 T + 20,75 T

 N3 =  43,56 T

1,50 KN/m

2

COBERTA (C)

C01 Rastrells de coberta de fusta

C01C02

C02 Acabat de coberta amb teula ceràmica corba

PAVIMENTS (P)

P01 Terratzo gris sobre morter

PAVIMENTS (P)

P01 Terratzo gris sobre morter

C3 ANÀLISI DE L'ESTRUCTURA

estat actual

AL VOLTANT

Tractament de la permeabilitat per a l'habilitació

de la nau tèxtil de la colònia Viladomiu Vell

Ana Ferrer  Adrian López

0 0,5 1 m.

esquema de transmissió de càrregues verticals

 Sobrecàrrega d'ús

 Zones d'accés al públic

 "Zones sense obstacles que impedeixin el lliure

 moviment de les persones"

PLANTES SOBRE RASANT. R60

- Forjat de voltes cilindriques amb dos fulls de rasilla

i paviment de terratzo sobre maó gran format amb capa

de compressió de formigó.

e= 22 cm --> REI 240                           CUMPLEIX

- Mur de carregá de paredat ordinari

e= 70 - 40 cm --> REI 240                      CUMPLEIX

- Jássera de platines reblades de ferro colat

Pilar de ferro colat buit (Ø=220mmm e=25mm)

  NO CUMPLEIX

S'estima la necessitat de pintar

tota l'estructura de ferro colat

amb pintura ignífuga per a complir

la resistència al foc de 60 minuts
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