
Millora del MonolitisMe dels forjats aMb els Murs.
l’addició de la capa de compressió pel reforç dels forjats, serveix també per millorar 
la connexió del forjat amb els murs perimetrals.
s’introdueixen per mitjà d’un taladre, barres d’acer a l’interior dels murs.

1. bigueta existent de fusta
2. capa de formigó H-250, 5cm
3. connector “tirafondos” Hilti de 
∅12mm i 100mm de longitud
4. barra d’acer corrugada enco-
lada, longitud = 80cm curvada 5º. 
5. morter expansiu per anclatges
6. Malles electrosoldades 1Ø6 c/ 
25x25 cm.
7. entarimat de fusta amb làmina 
transpirable i impermeable
8. aïllant tèrmic 3cm
9.mur existent

detall secció forjat 1/10

detall planta forjat 1/20
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interVenCions de reHabilitaCiÓ
propostes d’intervenció segons l’estat de conservació 

reforç forjat de fusta aMb llosa de forMigÓ ConneCtada.
es tracta de convertir el forjat de tauler sobre biguetes de fusta (el més extès a 
les adoberies), en un forjat de secció mixta fusta-formigó, més monolític i solidàri que 
dóni resposta a les noves sol·licitacions degudes al nou ús de l’edifici. 
aquesta solució s’aplicarà de forma generalitzada als forjats de fusta.
Per facilitar l’operació, els “tirafondos” s’introdueixen en forats pretaledrats de 0,7∅d 
a les biguetes i es foraden també els taulons.

s’aprofita la rehabilitació per incorporar un panell d’aïllament tèrmic, que no augmenta  
el pes propi del forjat, augmentant la secció de la nova bigueta mixta fusta-formigó i 
donant noves prestacions al forjat.sostres planta soterrani

sostres planta baixa

sostres planta primera

sostres planta segona

sostres planta tercera

sostres planta quarta

sostre planta cinquena

Criteri de rehabilitació: 
l’objectiu és aprofitar al màxim l’estructura existent i consolidar-la. això comporta una intervenció amb mètodes elaborats i 
específics per a cada tipus d’element i per a cada tipus de problema.
segons l’estat de conservació i la tipologia de forjat s’intervindrà de diferents maneres:
 
- enderrocar de panys de forjat més deteriorats i forjats assecadors.

- substituir puntualment els elements més deteriorats i cubrir dels forats d’escala i montacàrregues per noves biguetes, 
seguint la construcció tradicional.

- reforçar. abans de la intervenció de reforç dels orjats, cal reparar les biguetes i les bigues que es troben en un mal estat 
de conservació degut a fongs o a perforacions de carcoma i termites.

ProbleMa soluCiÓ

bon estat de conservació però
secció insuficient per a suportar un deter-
minat diagrama de MoMents fleCtors

bon estat de conservació però
secció insuficient per a absorvir esforços 
tallants

bon estat de conservació però
secció insuficient per a absorvir esforços 
tallants i MoMents fleCtors

Col·locar pletina o perfil a sota la secció de la biga.
s’ha de connectar adequadament amb la biga vella.
no cal que tingui la longitud de tota la biga, només el tram on el mo-
ment flector superi la capacitat de la vella secció enfront aquests 
esforços.

Col·locar perfileria metàl·lica adosada a les cares laterals de cada biga 
de fusta.
avantatge de que poden penetrar al mur sense descalçar la biga exis-
tent.

Col·locar 2 perfils uPn laterals connectats.

CaPs de biga en Mal estat 
per invesió de determinants insectes o 
pudricions per la presència d’humitats.

Col·locar 2 perfils uPn que cobreixin la zona danyada.
Perns horitzontals necessaris entre els reforços i la biga existent sana.
Cal apuntalar les bigues per la part sana ja que el mur es debilita al 
fer els 2 forats laterals per posar la perfilaria metàl·lica.
si s’han de reforçar varies biguetes, cal massissar els forats del mur 
primer.

introduir una perfil uPn adosat al mur.
fixació amb tacs horitzontals d’anclatge que aborveixen els mo-
ments flectors i els tallants que la biga no és capaç.

CàlCul forjat MiXt fusta-forMigÓ:
1. Comprovar si és necessari el reforç del forjat
nou estat de càrregues (previsió)
q1: Càrregues llarga duració:
   - Pes propi estimat  0,55 Kn/m²
   - Paviment previst     1 Kn/m²
   - envans     1 Kn/m²
  2,55 Kn/m²
q2: Càrregues mitja duració
   -sobrecàrrega ús    2 Kn/m²

Càrregues per metre lineal de bigueta (inter-eix 50cm):
q1= 1,28 Kn/ml
q2= 1Kn/ml

estimació de les deformacions que es produirien si no es reforcés:
             5 .  q.l4             5. 2,28 . 49004                                                 
fmax  = ___________  =  ________________    =  39,99 mm     
            384 . (e.i)          384. (11000. 0’389.108)   
l / fmax < 250.  supera els límits màxims recomanables.

tensions derivades dels esforços:
                    Mmax,d       6. Mmax,d      6. 9688035
σmax, flexió,d =  __ ____  = ________  = _________  = 22,426  
n./mm² > 16,61   no compleix. 
                      Wx          b. h²           80. 180²
τmax,d  =  1’5. Qmax,d  /  b. h  =  1’5. 7908  /  80. 180  =  0’823 N./mm 
< 2,7  Compleix.

2. Càlcul de la secció mixta
nou estat de càrregues:
q1 = 4,05 Kn/m² --> 2,025 Kn/ml
q2= 2 Kn/m²     --> 1 kn/ml
Mòdul de fletxa eficaç: (ei)ef = 1,576. 10¹²
Comprovació nou estat tensional:
σmax, comp,d  =  σ1,d + σm,1,d   =   3,221 + 5,495  =  8,716 N./mm²  < 
16,67 (formigó H250)  Compleix.
σmax, tracc,d  =  σ2,d + σm,2,d   =   5,59 + 7,981  =  13,571 N./mm² < 
16,61 (fusta)   Compleix.

3. Comprovació dels connectors 
força rasant. fras,d = 6408,75 n
Capacitat de càrrega lateral del tirafondos. rd = 9010n 
fras,d < rd --> Compleix.

4. Comprovació elu de la secció mixta sota càrregues de llarga durada
aplicant coeficients de fluència de cada material (2’40 i 1’40, llarga i curta 
duració formigó, 0’60 i 0’25, llarga i curta duració fusta), obtenim nous 
mòduls d’elasticitat.
formigó, e1, fluència = 4896 n/mm²
fusta, e2, fluència = 6040 n/mm²
nou mòdul de fletxa eficaç. eief, fluència, elu = 7,53 .10¹¹ nmm
a llarg termini, la fusta és que veurà incrementada les seves tensions. 
És el material que s’ha de comprovar:
σmax, tracc,d = 13,1 N/mm²  < 16,61 N/mm²  Compleix  
fmax  = 17,17 mm > l/250            Compleix.

bon estat de conservació però
Patologies loCals a l’enContre aMb el 
Mur. Per la Cara MÉs eXterna.

reHabilitaCiÓ de les Cobertes 1
Problema: biguetes sol·licitades a flexió simple dissimètrica i moments torsors.
solució: introducció d’una barra de secció circular amb la mateixa inclinació del forjat que travessa les biguetes pel centre de la seva altura. es col·loquen 
unes arandeles de fixació a cada bigueta.
Com que la coberta és a 2 aigües, les traccions de les barres es compensen deixant les biguetes immobilitzades.

detall coberta e.1/10

1. teula ceràmica existent reciclada
2. doble rastrell de ventilació 4cm
3. tela transpirable
4. taula basta 18mm
5. aillament tèrmic llana d’ovella rMt 20cm
6. barrera de vapor
7. acabat interior taulell osb-3 de 15mm
8. estructura existent de bigues de fusta
9. Morter per anivellar.

limit secció 
actual

longitud min 
nou perfil

l/2 l/2

f
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f2 Mt= f2· h/2

reHabilitaCiÓ de les Cobertes 2
durant aquesta etapa de rehabilitació s’assegura l’estanquitat a l’aigua de les cobertes i s’afegeix un gruix d’aïllament tèrmic, de manera que compleixi els 
requeriments tècnics bàsics.
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