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E S T R U C T U R A     C O B E R T A _

ESTRUCTURA    FORJATS   INTERIORS _

L'estructura de murs de càrrega  situats aproximadament en  sentit paral·lel
entre  ells  i  perpendiculars   respecte  a  la  façana  principal    del   castell
creant  quatre  vanos  diferents  es destinaran  a la sustentació i transmissió
de les càrregues procedents dels diferents forjats interiors amb els quals es
troba distribuits el Castell de Beuda.

Per  tal  de  disposar  de  garanties  estructurals   s'obtarà   per  reforçar  els
murs de  càrrega històrics  de  pedra  existents  mitjançant uns encamissats
(per tots dos costats del mur) a fi d'encarregar-se  de  la  transmissió  de les
càrregues   fins  al  terreny.   De  la  mateixa  manera  s'unificaran  les  dues
estructures  mitjançant   un  recalçament  per  la  part  inferior  del  mur de
pedra per tal de garantir un moviment conjunt de les dues estructures.
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Estructura volta canó _

Estructura volta d'aresta _

Llinda  d'arc _

Llinda  recta _

Estructura  històrica  murs  de

Murs de formigó armat_

L L E G E N D A _

càrrega _ (Murs de pedra)

Estructura  formigó_

Forjats  llosa massissa_  
(Estructura  de nova construcció)

Encamissats formigó armat_

Nervis armats_ cèrcols_

Arc  faixó_
Estructura reforç voltes canó

Biguetes fusta _

Jàsseres  fusta_

Pilar metàl·lic_
HEB 100

Fusta laminada encolada

Fusta laminada encolada

E 
S 

Q
 U

 E
 M

 E
 S

   
  E

 S
 T

 R
 U

 C
 T

 U
 R

 A
 L

 S
 _

   
Fo

na
m

en
ta

ci
on

s _

1._PLANTA  COBERTA_ 2._PLANTA  SOTERRANI CAFETERIA  RESTUARANT 3._PLANTA  BAIXA _CASTELL_ CAFETERIA RESTAURANT / PUNT INFORMACIÓ _

4._PLANTA  PRIMERA_ 5._PLANTA  SEGONA_ 6._PLANTA  TERCERA_

Edifici compost  per  la  contraposició  entre   cobertes  de  teula  àrab a una  i a dues
vessants  amb cobertes d'obra nova de xapa de coure o coberta plana de fusta.

EDIFICIS ANNEXATS_ Manteniment  de la  mateixa forma volumetrica estudiada en les
     antigues traces històriques,  però  mitjançant  l'aparició  d'un nou
     volum de planta primera  (amb accés directe des de l'era) cons-
     truit amb fusta, tant les façanes com la coberta plana.

EDIFICI DEL CASTELL_ Visualització  de  l' ampliació del   Castell  de  Beuda   mitjançant
      l'aparició  del  nou  volum  en foma de  "L"  adossat a l'estructura
      històrica existent.  Aquesta  intervenció  comportarà  una modifi-
      cació en el  pati  interior  ampliant-ne  les  seves dimensions.

Creació d'una cambra ventilada mitjançant murs de formigó armat aprofitant les majors dimensions de la planta superior. Doble funció:
A_Murs de contenció de formigó armat d'espessor 30 cm amb la funcionalitat de contenció del terreny més proper i a la vegada, de sustentació dels forjats superiors (Murs de càrrega)
B_ Mur de formigó armat d'espessor 20 cm adossat a  l'estructura històrica existent de  mur de pedra natural amb la  funcionalitat de mur de càrrega per a la transmissió de les càrregues suportades pels
    pilars de la planta superior.  De  la  mateixa  manera,   treballa  com  a  encamissat (mur de reforç)  de  l'estructura  de  murs de  pedra  natural  oferint  una  perfecta  estanqueitat a l'aigua (resolució
    capil·laritat terreny patologies)  i un bon aïllament tèrmic. Aquest solució, a la vegada, ens permetrà gaudir d'una vissió interior de l'aparença i textura del mur de pedra existent.
C_ Mur de mamposteria de pedra natural d'espessor 46 cm. Sense cap mena de funcionalitat estructural. Testimoni estructura històrica.
D_ Encamissat interior de formigó armat de reforç de l'estructura històrica de murs de pedra. Espessor 8 cm. Amb acabat interior de trasodssat cartró guix
E_ Pilarets  metàl·lics de  perfil   HEB100   de suport de  l'estructura de  forjat  superior.  Missió  transmissió de les  càrregues en el  terreny. Fixació mitjançant tornilleria d'alta resistència a la llosa massissa de
     formigó armada ( de manera conjunta en el forjat de planta primera entre els dos pilars).  Els pilars  treballen  en  voladiu en el seu sentit transversal de l'espai. Llum màxima a cobrir 5'30 metres aprox.
     Acabat amb pintures intumescents per a la seva protecció envers el foc.
F_ Llosa massisa de formigó armada d'espessor 20 cm.  LLum màxima a  cobrir   5'85 metres aprox.
    Nervada en el seu interior tant en la direcció transversal com en la longitudinal seguint la linea
    de pilars que la sustenten. Creació cèrcols perimetrals d'unificació.
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G_ Encamissat interior de formigó armat de reforç de l'estructura històrica de murs de pedra
      natural. Espessor 8cm. Amb acabat  interior de  trasdossat.   (Resolució moviment terreny
      patologies).
H_Creació  "arcs faixons"  construits de formigó armat d'espessor 10 cm. Recoberts amb una
    xapa d'acer cortén. Encarregats de sostenir, reforçat i individualitzar en diferents  trams la
    volta de canó transmeten les càrregues en els  pilars  lateral.  Objectiu   descarregar  l'es-
    tructura històrica de  pedra  del  castell. Disposició  perpendicular a  l'eix longitudinal nau.
     Superfície contacte amb antiga volta canó regularitzada amb una junta elàstica.
I_  Estructura murs de càrrega de formigó armat d'espessor 20 cm amb la finalitat de susten-
    tació dels diferents forjats i / coberta. Arriostrament amb cèrcol perimetral. Aparició nucli
    rígid de l'ascensor
J_ Forjats  de  llosa  massissa de formigó  armada  d'espessor 20 cm. Amb cèrcol perimetral i
    nervis interiors en dues direccions. LLum màxima a cobrir 5'45 metres aprox.
K_ Mur de càrrega  interior  de  formigó  armat  amb  funcionalitat de  sustentació  del forjat
     superior a fi de la creació d'un doble espai en el vestíbul entrada_
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G_ Encamissat interior de formigó armat de reforç de l'estructura històrica de murs de pedra
      natural. Espessor 8cm. Amb acabat  interior de  trasdossat.   (Resolució moviment terreny
      patologies).
I_  Estructura murs de càrrega de formigó armat d'espessor 20 cm amb la finalitat de susten-
    tació dels diferents forjats i / coberta. Arriostrament amb cèrcol perimetral. Aparició nucli
    rígid de l'ascensor
J_ Forjats  de  llosa  massissa de formigó  armada  d'espessor 20 cm. Amb cèrcol perimetral i
    nervis interiors en dues direccions. LLum màxima a cobrir 5'45 metres aprox.
L_ Voltes de canó arrebossades amb morter de formigó. Petit encofrat de 5 cm. Acabat
     exterior de pintura color ocre. ( volta canó sense cap síntoma de patologia).
M_ Entramat una sola tirada de 8 biguetes de fusta laminada encolada diposades en sentit
      transversak a l'espai. (Resolució bigues cremades patologies)  Llum màxima a cobrir  4'30
      metres. Separació d= 70 cm entre  elles.  Dimensions secció  biguetes  12 x 20 cm. Forjats
      unificats amb capa compressió 5 cm sistema tecnària.  Transmissió  de  les  càrregues als
      murs perimetrals mitjançant una fixació d'acer collats  en  els  encamissats de reforç dels
      murs de pedra de l'estructura històrica.
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G_ Encamissat interior de formigó armat de reforç de l'estructura històrica de murs de pedra
      natural. Espessor 8cm. Amb acabat  interior de  trasdossat.   (Resolució moviment terreny
      patologies).
I_ Estructura murs de càrrega de formigó armat d'espessor 20 cm amb la finalitat de  susten-
    tació dels diferents forjats i / coberta. Arriostrament amb cèrcol perimetral.  Aparició nucli
    rígid de l'ascensor
J_ Forjats  de  llosa  massissa de formigó  armada  d'espessor 20 cm. Amb cèrcol perimetral i
    nervis interiors en dues direccions. LLum màxima a cobrir 5'45 metres aprox.
N_Entramat d'una sola tirada de18 biguetes de fusta lamina encolada de secció12 x 20 cm
    disposades en sentit transversal a l'espai.  Estructura  de suport de la  coberta  lleugera de
    termochip i acabat en teula àrab. Forjats  unificats  amb  capa  compressió 5 cm sistema
    tecnària. Transmissió  de  les  càrregues als murs perimetrals mitjançant una fixació d'acer
    collats  en  els  encamissats de reforç dels murs de pedra de l'estructura històrica.
O_ Jàssera de  fusta lamina  encolada de  formació de carener de  la  coberta  lleugera de
      secció rectangular 20 x 28 cm
P_ Entramat d'una sola tirada de 7 biguetes de fusta lamina encolada de secció 12 x 20 cm
    disposades  en   sentit  transversal  a  l'espai.   Llum  màxima  a  cobrir  3'90 metres  aprox.
    Forjats lleuger fusta unificats amb capa compressió 5 cm sistema tecnària.
Q_ Entramat d'una sola tirada de 9 biguetes de fusta lamina encolada de secció12 x 20 cm
     disposades  en  sentit  transversal  a  l'espai.   Llum  màxima   a  cobrir  5'00  metres  aprox.
     Forjats unificats amb capa compressió 5 cm sistema tecnària.
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R_Entramat de 5 encavellades de  fusta  laminada  encolada de  secció 25 x 65 cm  com a
   estructura de suport de  a nova  coberta  rehabilitada.  Utilització com a reforç estructural
   d'un doble tirant d'acer inoxidable
S_Entramat d'una sola tirada de 10 biguetes de fusta lamina encolada de secció15 x 20 cm
    disposades en sentit transversal a l'espai. Estructura  de suport de la  coberta  lleugera de
    termochip i acabat en teula àrab. Creació de 4 vanos correlatius.
T_ Entramat d'una sola tirada de 7 biguetes de fusta lamina encolada de secció 12 x 20 cm
    disposades  en   sentit  longitudinal  a  l'espai.   Llum  màxima  a  cobrir  5'10 metres  aprox.
    Estructura  de suport de la  coberta  lleugera de termochip i acabat en teula àrab.
    Forjats unificats amb capa compressió 5 cm sistema tecnària.
U_ Entramat d'una sola tirada de 8 biguetes de fusta lamina encolada de secció12 x 20 cm
     disposades  en  sentit  longitudinal  a  l'espai.  Llum   màxima a  cobrir  620  metres  aprox.
     Forjats unificats amb capa compressió 5 cm sistema tecnària.  Estructura  de suport de la
     coberta  lleugera de termochip i acabat en teula àrab.

L'estructura de  sustentació  de  les  cobertes  rehabilitades  pertanyents  a
l'estructura  històrica  del   Castell  es destinaran únicament als murs envol-
vents de l'edificació .

És a dir,  les  façanes  exteriors   seran   les    encarregades  de    transmetre
les   càrregues procedents  de  les  diferents  cobertes  que   conformen  el
volum  edificat  fins  al   terreny.   D'aquesta  manera,   l' objectiu  principal
consistirà en un repartiment  de  la  transmissió  de càrregues.

P R O J E C T E      E S T R U C T U R A L _

Transmissió de càrregues:

Descarregar i/o independitzar l'estrcutura existeny del Castell Beuda

MURS ENVOLVENTS SUSTENTACIÓ  COBERTES_

MURS  CÀRREGA  INTERIORS SUSTENTACIÓ  FORJATS_ 

Reforç encamissats_
Reforç voltes canó_

Mitjançant  els  estudis  realitzats  en  el    Castell  de  Beuda   s'ha pogut
entreveure que aquest es troba ubicat en una zona de la Garrotxa amb
una estructura geologica basada en la pedra. Concretament es podria
estar parlant d'un subsól estratrificat en pedra calcària numolítica_

MURS DE PEDA EXISTENTS_ Recalçament  per  la part  inferior com a 
                                              finalització del procés d'encamissats dels
                                              murs originals.
                                              Fonamentació sabata correguda

PILARS  METÀL·LICS HEB 100_ Fonamentació mitjançant sabates
                                                  aïllades,  les quals es trobaran unifi-
                                                  cades mitjançant  riostres o bigues
                                                  centradores_

MURS DE CONTENCIÓ_  De formigó armat  d'espessor 30 cm. Mur
                                           de contenció amb  punta com a sabata
                                          correguda. 
                                          Creació cambra ventilada amb evaqua-
                                          ció per les possibles filtracions d'aigua.

MURS DE CÀRREGA _ Murs de càrrega d'obra nova realitzats amb
                                      formigó armat
                                      Fonamentació   mitjançant   sabates  corre-
                                      gudes.
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