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Possessió de Ca Na Marca



              






  
 

 

 
  

  
   




 



              

     




  

  

 
 

  
   




 

  

  





              






  
 

 

 
  

  
   




 



              

     




  

  

 
 

  
   




 

  

  










   
 

 

  

   




 



                  
             




  
 

 

   




 

  

  














































   
 

 

  

   




 



                  
             




  
 

 

   




 

  

  









































       
  

  
    

   
  
  



   
    
    
    

   
    
    
    

  
   
   
   

 
 
 

 
 

 





 
 














       
  

  
    

   
  
  



   
    
    
    

   
    
    
    

  
   
   
   





 
 




 
 










 

 
 

 

Estructura . POSSESSIÓ

ESTAT DE CÀRREGUES DELS ELEMENTS ACTUALS DE LA POSSESSIÓ

ESTAT DE CÀRREGUES DELS ELEMENTS NOUS DE LA POSSESSIÓ

BAIXADA DE CÀRREGUES SOBRE EL MUR (PUNT MÉS DESFAVORA-
BLE)

Per comprovar com de sol·licitat està el mur existent feim una baixada de càrregues 
amb les accions que hi estan actuant a dia d’avui. Per fer-ho, elegim la secció més 
desfavorable del mur, on teniem la menor secció possible entre obertures i la major 
càrrega.

Triem un punt de la façana, on el mur soporta la càrrega de la coberta i del forjat, i a 
més té les obertures de la porta principal i de les finestres laterals. Agafam 3 seccions 
representatives a la part superior, mitjana i a la base del mur on tindrem la major cà-
rrega possible.

El mur està format per dues fulles amb un reblé de morter i terra, amb pedres de traba, 
pero no pot assegurar-se la unió entre les fulles, per tant d’un mur de 65 cm de gruix, 
ens quedem, per fer el càlcul, només amb la cara interna de gruix 25 cm.

Per tenir una referència de resistència prenem la taula de resistències a compressió 
d’elements petris del llibre PIET 70. Encara que la resistència que ens dona es sobre 
un mur concertat, agafam com a referència una mamposteria amb morter mínim i una 
pedra caliza tova, que es el que més s’aproxima a la Pedra de Binissalem  

BAIXADA DE CÀRREGUES AL MUR EXISTENT

BAIXADA DE CÀRREGUES AL MUR EXISTENT AMB NOUS ELEMENTS

Una vegada comprovat que el mur està suportant be les càrregues actuals, proce-
dim a fer la mateixa comprovació ara amb les noves càrregues, tant permanents 
com variables, per establir si s’han de realitzar reforços sobre elements verticals de 
l’estructura. Veim que, si be hem pujat la càrrega, seguim molt per davall la referència 
de resistència que hem pres.
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ESTRUCTURA COBERTA
ACTUAL E: 1/200

ESTRUCTURA COBERTA NOVA E: 1/100

ESTRUCTURA FORJAT NOU E: 1/100

ESTRUCTURA FORJAT
ACTUAL E: 1/200

Imatge de la coberta de la Tafona:

Biguetes prefabricades de formigó armat amb re-
voltó ceràmic plà. Estàn recolçades en els murs 
perpendiculars a la façana, directament sobre el 
mur de pedra paredat en verd.

Imatge de les biguetes del forjat de vivenda:

Biguetes de pi tractades amb revoltó de mitja pe-
dra de marés i emblaquinades amb guix oer ka 
part inferior.

Imatge de la coberta a l’habitació gran:

Biguetes prefabricades de formigó armat amb re-
voltó ceràmic plà. Estàn recolçades directament 
sobre el mur de façana i queden en disposició 
perpendicular a ella. Al fons es poden observar 
dues biguetes de fusta.

Imatge de la coberta del distribuidor:

Biguetes prefabricades de formigó armat amb 
entrebigat de peçes prefabricades de formigó. 
Correspon a una desafortunada rehabilitació.











 







    

    
     
     
     
     
     
     
     

     


     


     

     
     
     







    
    
     
     
     
     
     
     
     

     


     


     

     
     
     


 




  

  

  


