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Matriu d’Envolvents

18.TECNOLOGIA

ETAPA EDIFICI LOCALITZACIÓ ACTUAL MATERIALITAT PARÀMETRES PROJECTE MATERIALITAT PARÀMETRES
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Tancaments:

Bloc de formigó 20-20-40
λ=0,64  e=0,20
__________________________
Bloc de formigó 20-20-40
λ=0,64  e=0,20
Sub-estructura metàl·lica perfils roblonats
-
Encofrat formigó en massa
λ=1,17  e=0,20
__________________________
Bloc de formigó 20-20-40
λ=0,64  e=0,20
Trasdossat exterior panells sandwich aïllant 
+ xapa grecada
λ=0,038  e=0,05

U=2,08 W/m2 K
_____________
U=3,20 W/m2 K
_____________
U=0,56 W/m2 K

Proposta:

0  Bloc de formigó 20-20-40
       λ=0,64  e=0,20
    Sub-estructura metàl·lica perfils roblonats
       -
    Encofrat formigó en massa
       λ=1,17  e=0,20
1  Rastrells de fusta  
-
2  Llana de roca  
       λ=0,055  e=0,09 / 0,03
3  Barrera de vapor membrana de polietilè
       λ=0,33 e=0,01
4  Panell OSB
       λ=0,13  e=0,03

DB-HE-1 
U=0,60 W/m2 K

U=0,31 W/m2 K

Proposta:

0  Bloc de formigó 20-20-40
       λ=0,31  e=0,20
     Sub-estructura metàl·lica perfils roblo-
     nats
      -
     Encofrat formigó en massa
       λ=1,17  e=0,20
1  Panells Suro Corkcoco
       λ=0,034  e=0,03 
2  Muntants omega acer galv. omega + sub-
    jeccions llulluminàries alumini 
     -
3  Lluminàries iSign 80 paret
       p=80W
4  Policarbonat Ondulat 1mm
       λ=0,55  e=0,03 (cambra aire R=0,18 m2·K/ W)

DB-HE-1 
U=0,60 W/m2 K

U=0,42 W/m2 K

Tancament:

Mur caputxí de pedra calissa  
λ=0,85  e=0,65
Revocat interior  
λ=0,80  e=0,01 U=1,07 W/m2 K

Proposta: 

0  Mur caputxí de pedra calissa  
       λ=0,85  e=0,65
     Revocat interior  
       λ=0,80  e=0,01
1  Rastrells de fusta  
       -
2  Llana de roca  
       λ=0,055  e=0,09
3  Barrera de vapor membrana de polietilè
       λ=0,33 e=0,01

4  Panell OSB
       λ=0,13  e=0,03

DB-HE-1 
U=0,60 W/m2 K

U=0,36 W/m2 K

Proposta: 

0  Mur caputxí de pedra calissa  
       λ=0,85  e=0,65
     Revocat interior  
       λ=0,80  e=0,01
1  Panells Suro Corkcoco
       λ=0,034  e=0,03 
2  Muntants omega acer galv. Omega +
       subjeccions lluminàries alumini 
     -
3  Lluminàries iSign 80 paret
       p=80W
4  Policarbonat Ondulat 1mm
       λ=0,55  e=0,03 (cambra aire R=0,18 m2·K/ W)

DB-HE-1 
U=0,60 W/m2 K

U=0,47 W/m2 K

Forjat:

Biguetes IP perfils metàl·lics roblonats
Revoltons ceràmics
Carcanyol graves/terres
Formigó de compressió

Pp = 500 kg/m2 
S.ús = 500 kg/m2

Envans = 40 kg/m2

Instal. = 30 kg/m2

S.total = 1070 kg/m2

Q.adm = 873 kg/m2

Proposta:

0 Forjat existent
1  Connectors fixats a biguetes existents
2  Mallat de compressió
3  Replè de formigó 0,10
4  Membrana barrera de vapor
5  Entarimat de fusta (h segons paviment)
6  Llana de roca
7  Cinta autoadhesiva aïllant de Polietilè
8.1  Paviment de taulons de fusta
8.2  Xapa metàl·lica llagrimada

DB-SE-1 

Pp = 750 kg/m2 
S.ús = 500 kg/m2

Envans = 40 kg/m2

Instal. = 30 kg/m2

S.total = 1320 kg/m2

Q.adm = 1989 kg/m2

Obertures:

Bloc de formigó 20-20-40
λ=0,64  e=0,20
Encofrat formigó en massa
λ=1,17  e=0,20
Trasdossat hipotètic:
Sub-estructura de perfileria metàl·lica
-
Llana de roca  
λ=0,055  e=0,04
Pladur
λ=0,25  e=0,015
Fusteries existents alumini (1965-85)
UH,m=3,5-7,0 W/m2 K
Doble vidre   
UH,v=3,0-2,8 W/m2 K
Escopidor formigó
-
Cel ras pladur
λ=0,25  e=0,02
Llana de roca
λ=0,055  e=0,02

FS = 0,48
FSE / SO = 0,52

FE / O = 0,59
________________

UH=3,20-4,30 W/m2 
valor g=0.8-0.76

Proposta:

0  Bloc de formigó 20-20-40
       λ=0,64  e=0,20
      Encofrat formigó en massa
       λ=1,17  e=0,20
    Escopidor formigó
1  Rastrells de fusta  
      -
2  Llana de roca  
      λ=0,055  e=0,09
3  Muntants C acer galvanitzat
       λ=0,13  e=0,03
4  Barrera de vapor membrana de polietilè
       λ=0,33 e=0,01 
5  Panell OSB
      λ=0,13  e=0,03
6  Premarc amb ruptura de pont tèrmic
      λ=0,055
7  Fusteria passiva metàl·lica
      e=0,07  UH,m=0,8 W/m2 K
8  Vidre SGG CLIMALIT PLUS® SILENCE
      U =1,0-2,4 W/m²K
9  Trasdossat en L Pladur pintat de negre +
    Llana de roca
      λ=0,25/0,055  e=0,015/0,09

DB-HE-1 
UH=2,70 W/m2 K

FS = 0,33
FSE / SO = 0,35

FE / O = 0,38
______________ 
UH=0,75 W/m2 K

valor g=0.45-0.55

Coberta:

Encavallada metàl·lica de perfileria 
metàl·lica roblonada
Teula ceràmica de marsella
λ=1,00  e=0,02
Lluernaris vitrats a nord UC=3,51 W/m2 K

Proposta:

0  Encavallada metàl·licade perfileria 
metàl·lica roblonada
1   Rastrells de fusta fixats a perfileria L exist.
       -
2  Panell OSB interior
       λ=0,13  e=0,03
3  Llana de roca  
       λ=0,055  e=0,065
4  Panell OSB exterior
       λ=0,13  e=0,03
5  Làmina impermeable
       -
6  Teula ceràmica de marsella
       λ=1,00  e=0,02

DB-HE-1 
UC=0,40 W/m2 K

UC=0,36 W/m2 K

Per les zones de treball, s’opta per trasdossar amb 
una capa de llana de roca i panell d’OSB, que aporta 
un grau de més calidesa al tarannà creatiu.

Als espais de transició, halls i offices, la solució és 
menys exigent en quan a confort, i s’associa a un 
acabat de caire més industrial, contraposat a la 
calidesa dels interiors. S’executa un trasdossat de 
suro-coco d’elevada eficàcia acústica-tèrmica en 
poc gruix, i s’acaba amb una pell de policarbonat, 
amb lluminàries repartides sota les ones.

La gran majoria de les naus disposen dels tres tipus 
de tancaments exteriors (i interiors en alguns ca-
sos) que es representen. Una mateixa base de bloc 
executada en diferents versions, que fan variar molt 
o poc els condicionants de cada cas.

En alguns casos, com en la façana oest de la tota-
litat de les drassanes, es disposa d’un panell sand-
wich recentment instal·lat que aminora la demanda 
de confort dels tancaments.

*Quan apareixen diverses solucions per casella a la matriu, es con-
siderarà sempre el resultat més desfavorable que acompleixi la 
norma. 

*RS1=0,04 / RS2=0,13 (tanc) 0,17 (cobertes)

Reforç del forjat existent augmentant la secció amb 
formigó armat. Per a la correcta col·locació dels 
connectors, cal manllevar el carcanyol fins desco-
brir la superfície de la bigueta, i es fixen per mitjà 
d’una clavadora pneumàtica.

Les naus en estat d’abandonament, o bé desafecta-
des, tenen en gran majoria una estructura metàl·lica 
d’encavallades en bon estat, que compta també 
amb un bon nombre de teules aprofitables però 
cap capa més. Caldrà doncs refer la coberta capa 
per capa, prenent el darrer perfil L com a suport del 
panell interior del tancament (OSB). Es col·loquen 
les capes d’aïllant, es tanca amb un panell més per 
l’exterior, s’impermeabilitza i es reposen les teules 
vàlides i les noves.

La major part de llogueters han optat pel cel-
ras amagant l’espai lliure sota el forjat, però 
l’edifici no va ser construït per amagar-se. Es 
proposa una solució que descobreixi les grans 
bigues roblonades i el forjat de revoltons. 
Es remata l’OSB abans dels revoltons, i per reduïr 
el pont tèrmic de l’encontre, es perllonga mig gruix 
de trasdossat de pladur, més senzill de manipular.


