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Dau de formigó armat dins el mur de pedra existent, com a
congreny perimetral recolzament estructura coberta i monolitisme

Teula aràb existent en
coberta, reutilitzada

barrera
de vapor

rastrells de fusta
massissa 50x50 mm

taulell
aglomerat
hidròfug de 19
mm de gruix
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Panell sandwich tipus Termochip de
10'90 cm de gruix. TPyH10-12-80-19
(tauler de fusta hidròfug +aïllament
+fibra de guix +fusta de pi ignifuga)

remat
caraner

COBERTA; ENCAVALLADA DE FUSTA :

ESTAT ACTUAL
Molt mal estat, no estàn aïllades i presenten perforacions, necessari substituir

ACTUACIÓ
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 ; La rehabilitació de les

cobertes, consistirà en retornar al passat. Per tant, es vol aconseguir l'apariencia històrica d'aquesta

mitjançant una estructura basada en una encavallada a base de jàsseres, tornapuntes i corretges de

fusta laminada encolada, i per tant , la substitució de la coberta existent en estat de "ruina", així com

l'eliminació dels pilars interiors ubicats a l'interior.

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

1. Retirada de teules existents per poder reaprofitar-les

2. Retirada de l'estructura de fusta existent

3. Realització de congreny perimetral de formigó armat per consolidar els murs de pedra i garantitzar el

correcte recolzament de l'estructura de la nova coberta

4. Replanteig de les bigues de l'encavallada i col·locació d'elements d'unió i suport

5. Col·locació de bigues principals de l'encavallada de 20x30 cm, pendeló i tornapuntes

6. Es colocaràn les corretges de 10x15 cm cada metre

7. Panell sandwich tipus Termochip

8. Colocació de la barrera de vapor

9. Rastrells de fusta massissa de 50x50 mm

10.Col·locació de les teula àrab recuperada de l'enderroc, previament sanejada

SECCIÓ

accions del pòrtic

axils del pòrtic
Tracció --> vermell
Compressió --> gris

tallants del pòrtic

moments del pòrtic

deformacions del pòrtic

reaccions del pòrtic

tensions del pòrtic
Tracció --> vermell
Variable --> verd

llum encavallada 10,20 m
separació entre pòrtics  4,00 m

Composició coberta       Accions variables
Panell Sandwich 0,34 kN/m²       S.Ús --> Categoria
enllistonat 0,05 kN/m²       A1 Hotels --> 2,00 kN/m²
teula àrab 0,50 kN/m²       S.Neu -->altitud 489 m

0,89 kN/m²       --> 0,70 kN/m²

Càrregues de vent
qe = qb · ce · cp
qb pressió dinàmica del vent --> 0,525 kN/m²
ce coeficient d'exposició --> Grau II rural plà --> 3,1
cp coeficient eòlic o de pressió, forma i orientació --> -0,8

qb = 0,5 · δ · vb² = 0,5 · 1,25 kg/m³· 29 m/s /1000 = 0,525 kN/m²

qe = -0,8 · 3,1 · 0,525 = 1,302 kN/m²

Per fer les carregues totals, aplicarem els coeficients de simultaneïtat de càrregues que es desprenen
de les taules 4.1 i 4.2 del DB-SE mitjançant la següent formula:

Q total = 0,89 kN/m² ·1,35 + 0,70 kN/m² ·1,5·0,7 + 2,00 kN/m² ·1,5·0,7 + 1,302 kN/m² ·1,5·0,6 =  5,21 kN/m²

Càlcul de les corretges
El valor de càrrega repartida que s’ha obtingut abans el suportarà les corretges que es col·loquen
entre encavallades. Com a criteri general, les encavallades es col·locaran cada 4 mtrs de distancia
entre eixos. Els panells sandwich (2,5 metres) s'han de recolzar en tres punts segons les caracteristiques
tècniques, per tant cada 1,25 metres hi haurà una corretja.

Qt = q · L · a  = 5,21 Kn/m² · 4,00 m · 1, 25 m = 26,05 kN

Per determinar la càrrega per metro lineal en la corretja haurem de dividir per els 4m que fa de
longitud.
Qt = 26,05 kN / 4 m = 6,51kN/ml

Moment màx= qL² /8 =13,02kN/m =13020Nm
Ra = qL/2 =33,20kN =33201N

Comprovació tensió de treball
Mòdul Resistent         Wx = b · h²/6 = 20 · 30² /6 = 3000cm³

Tensió de treball = Mmàx/Wx = 1302000 / 3000 = 434N/cm²
Tensió Fusta C24= 23,10 N/mm² = 2310 N/cm²

Tensió adminisble fusta
Rd = k mod · ( Rk / ƔM ) = 0,60 · (2310 N/cm³/1,25) =1108,8 N/cm²

Rk valor característic de la capacitat de càrrega
ƔM coeficient parcial de seguretat per la propietat del material segons taula 2,3 --> 1,25
kmod factor de modificació segons taula 2.4 en funció material i classe de servei --> 0,6
Tensió de treball < Tensió Admisible  -> 434 < 1108,8 Compleix

Determinació de la fletxa
Tots els elements estructurals han de complir amb la deformació activa que sofreix el material. En
aquest cas, segons el DB-SE, a l’apartat 4.3.3.1, estableix que per aquest tipus d’estructura de coberta
s’admet una fletxa màxima a 1/300.
I = b · h³ / 12  --> 45000cm³
Fletxa màxima = 400/300 = 1,33 cm

Fletxa = 5qL4 / 384 EI = (5 · 65,10  · 4004) / (384 · 1300000 N/cm² · 45000) =0,37cm

Fletxa < Fletxa màxima  --> 0,37 cm < 1,33 cm Compleix

CÀLCUL ENCAVALLADA WINEVA

Accions a l'encavallada  0,89 + 2,00 + 0,70 = 3,59 kN/m2 · 4 m intereix = 14,36  kN/ml
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escala 1/20Detall envacallada coberta

fusta laminada C24

corretges 15 x 20 cm

20 x 30 cm

20 x 30 cmtornapuntes
20 x 20 cm


