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arrebossat amb morter hidròfug

revestiment de pedra amb morter de ciment

panell Coverpanel Cp/Yp compost ;
   aïllament de poliestirè extrudit
   taulell de partícules de ciment

ESTAT ACTUAL

Bon estat de conservació en general. Estructura que treballa per la forma són molt
sensibles a qualsevol canvi en les càrregues aplicades, per tant es reforçarà per
consolidar.

ACTUACIÓ

Reforç superior amb capa de formigó connectada als murs de càrrega; es tracta
de reforçar l'estructura de voltes, serveix per millorar la connexió del forjat amb els
murs perimetrals de càrrega.
Reforç inferior amb entramat de polimèrics i morters sintètics amb fibres i resines; es
realitza un monolitisme, i una millora del comportament original. S'aprofita el mateix
projectat per realitzar un augment de resistència al foc.

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

1. Realització de cates

2. Retirar el paviment existent

3. Pas de baixants per l'interior del sinus

4. Es buscarà les juntes del mur de càrrega de pedra, es taladrarà aprox cada 20

cm amb una broca de Ø  25 mm i profunditat 30 cm

5. Es col·locaràn les barres de Ø 16 mm, rebudes amb morter de resina epoxi i

esteses 1 metre sobre el forjat

6. Col·locació de malla electrosoldada 15x15 cm de Ø 12 mm soldada als perns

7. Capa de formigó de 10 cm

8. Panell aïllant Difutec com a suport de tubs multicapa de terra radiant /

refrescant

9. Col·locació de tubs mulitpaca

10. Reblert amb morter de ciment

11. Fompex base parquet

12. Paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

13. Reforç inferior, col·locació de malla d'entramat polimèric

14. Revestiment amb fibres i resines

15. Projectat amb morter de perlita  amb un gruix de 50 mm.

ESTAT ACTUAL

En general en bon estat, presenten esquerdes
en algunes façanes i degradació de les juntes

ACTUACIÓ

Rejuntat i consolidació amb beurada de morter de calç.
AÍllament tèrmic interior mitjançant arrebossat amb morter hidrofug per protecció i
regulatizació de superficie, planell sandwich tipus Coverpanel format per poliestirè extrudit i
taulell de particules de ciment machembrat, encolat al parament, morter de ciment amb
revestiment de pedra simulan l'acabart del mur de càrrega.

CARACTERÍSITQUES TÈRMIQUES

Bona inèrcia tèrmica  -> variacions tèrmiques estables, el calor acumulat durant el dia

s'allibera en el període nocturn. Permet evitar les irregularitats del funcionament dels sistemes

actius de calefacció. En les zones comuns on el terra radiant està en constant funcionament,

no existeixen canvis bruscs de temperatura, al no utilitzar-se de forma intermitent ens ajuda

l'inèrcia tèrmica dels murs de pedra.

  U = 1 / R RT = Rsi + R1 + ... Rn + Rse

Rsi i Rse resistències tèrmiques superficials corresponents al aire interior i exterior segons la posició del tancament
de direcció del flux de calor, i la situació de l'edifici, segons taula 1 CTE DBHE (0,04 i  0,13).

Zona climàtica D1    Conductivitat λ (W/m·K)     Gruix (m) Resistència (W/m²·K)

Mur de pedra amb morter de calç 1,75       0,65 0,37
Arrebossat amb morter hidròfug 0,47       0,015 0,032
Panell Coverpanel Cp/Yp compost ; 0,17       0,020 0,12
   Aïllament de poliestirè extrudit 0,033       0,040 1,12
   Taulell de partícules de ciment 0,23       0,025 0,11
Revestiment de pedra amb morter de ciment 1,30       0,05 0,038

1,79

   Transmitància límit murs de façana  Estat Actual Projecte CTE
    U (W/m²·K)       2,70     0,55 0,66

DECONSTRUCCIÓ I CONSTRUCCIÓ  ; Coberta en molt mal
estat, recuperació i sanejat teula àrab existent, reconstrucció
de coberta de fusta amb bigues principals de l'encavallada
de fusta laminada (encavallada de cinc nusos), pendeló,
tornapuntes i correteges, amb panell sandwich tipus
termochip, rastells de fusta i acabat amb teula àrab.

REHABILITACIÓ ; Sostre de voltes ceràmica amb bigues
metàl·liques, reforçat amb capa de formigó superior
connectada a les bigues existents i murs de càrrega

DECONSTRUCCIÓ I CONSTRUCCIÓ ; Sostre de bigues de fusta
en mal estat, extracció i reconstrucció amb bigues de fusta
laminada i panell sandwich tipus Termochip, parquet flotant

REHABILITACIÓ ; Sostre d'arcs de voltes de creueria,
reforçat amb capa de formigó superior connectada a les
bigues existents i murs de càrrega

REHABILITACIÓ ; Voltes de claustre truncades amb triple
capa de maò de pla

NOU ; Nucli de comunicació
amb estructura metàl·lica
i graonat de fusta
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Anàlisi estructura vertical i horitzontal : Estat actual i actuacions

BAIXADA DE CÀRREGUES

 Planta coberta
Q permanents = 0,89 + 2,00 + 0,70 = 3,59 kN/m²

 Majoració de càrregues =  3,59 kN/m² · 1,35 = 4,85 kN/m²
Acció sobre la paret = 3,59 kN/m² · 4,00 m= 14,36 kN/ml

Q variables = 2 kN/m²
Majoració de càrregues = (2 kN/m²+0,70 kN/m²)· 1,5 = 4,05 kN/m²
Acció sobre la paret = 4,05 kN/m² · 4,00 m = 16,2 kN/ml

 Planta segona
Q permanents = 0,40 + 0,34 + 0,04 + 4,03 + 0,40 = 5,21 kN/m²

 Majoració de càrregues =  5,21 kN/m² · 1,35 = 7,03 kN/m²
Acció sobre la paret = 7,03 kN/m² · 4,00 m= 28,13 kN/ml

Q variables = 2 kN/m²
Majoració de càrregues = 2 kN/m² · 1,5 = 3,00 kN/m²
Acció sobre la paret = 3,00 kN/m² · 4,00 m = 12,00 kN/ml

 Planta primera
Q permanents = 1,70 + 0,04 + 3,00 + 0,40 = 5,141 kN/m²

 Majoració de càrregues =  5,14 kN/m² · 1,35 = 6,94 kN/m²
Acció sobre la paret = 6,94 kN/m² · 1,70 m = 11,80 kN/ml

Q variables = 2 kN/m²
Majoració de càrregues = 2 kN/m² · 1,5 = 3,00 kN/m²
Acció sobre la paret = 3,00 kN/m² · 1,70 m = 5,10 kN/ml

OBERTURA EN MUR DE CÀRREGA MAMPOSTERIA : PORTES ACCÉS PB

Requeriment :

- conservar les visuals del mur de pedra des de l'interior i des de l'exterior

Obertures a realitzar :

- Porta accessos Pb ;  nova obertura de 1'70 x 2'40 m

Actuació : Estintolament simple sense pilars

Paret de mamposteria de pedra ( h = 3,20)
Q permanents = 26,00 · 0,65 · 3,20 = 54,08 kN/m²

 Majoració de càrregues =  54,08 kN/m · 1,35 = 73,00 kN/m

 Paret de mamposteria de pedra ( h = 3,30)
Q permanents = 26,00 · 0,65 · 3,20 = 74,88 kN/m²

 Majoració de càrregues =  74,88 kN/m · 1,35 = 101,08 kN/m

 Paret de mamposteria de pedra ( h = 4,20)
Q permanents = 26,00 · 0,90 · 4,20 = 98,28 kN/m

 Majoració de càrregues =  98,28 kN/m · 1,35 = 132,68 kN/m

Sumatori de càrregues transmeses al terreny :

Q total = 394,32 kN/m

Si considerem un metre lineal de paret, la càrrega transmesa en kN és de : 394,32 kN

Tensió transmesa al terreny :

Considerant un metre lineal de paret, i una amplada de 1,20 m, la superfície hàbil
per transmetre les càrregues al terreny és de :

S = 100 cm · 120 cm = 12000 cm²

Per tant , la tensió que es transmet al terreny per unitat de superfície és de :
σ =  394,32 kN/m / 1,20 m = 328,60 kN/m² = 3,28 kg/cm²
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OBERTURA EN MUR DE CÀRREGA MAMPOSTERIA : FINESTRA

Requeriment :

- conservar les visuals del mur de pedra des de l'interior i des de l'exterior

Obertures a realitzar :

- Finestres de P1 i P2 ; obertura existent de 0'60 x 1'87 m --> nova 0'94 x 1'87 m

Actuació : Obertura lateral de 30 cm en finestres  de p1 i p2, mitjançant
repicat de mur de pedra, congreny vertical i monolitisme mitjançant marc metal·lic.

PAS 1 PAS 2 PAS 3 PAS 4 PAS 5 PAS 6 PAS 7

DETALL APEUAMENT, procès d'execució i detall

Murs de càrrega de pedra amb morter de calç

Sostre voltes de creueria

Apeuaments


