
D o b l e   e s p a iD o b l e   e s p a i D o b l e   e s p a i D o b l e   e s p a i

D o b l e   e s p a i

A

B

C

1._PLANTA  COBERTA_ 2._PLANTA  ESTABLE _ QUADRA _

ESTABLE _1

ESTABLE _2

QUADRE _2

 

D

E

F

G

H

3._PLANTA  ESTABLE _ CASTELL _

I

J

K

L

M

N

ESTABLE _1

GRANER

o

4._PLANTA  PRIMERA_

P

Q

R S

5._PLANTA  SEGONA_

T

U

V

6._PLANTA  SEGONA_

W

X

Y

Z

(a)

(b)

1._PLANTA  COBERTA_ 2._PLANTA  ESTABLE _ QUADRA _

ESTABLE _1

ESTABLE _2

QUADRE _2

3._PLANTA  ESTABLE _ PB   CASTELL _

ESTABLE _1

GRANER

4._PLANTA  PRIMERA_ 5._PLANTA  SEGONA_ 6._PLANTA  SEGONA_

Estructura  històrica  murs  de

Transmissió càrregues procès rehabili-
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Edifici compost per la contraposició entre  cobertes a una  i a dues vessants  basades
en la superposició per gravetat de la teula àrab.

EDIFICIS ANNEXATS _ Cobriment del bigam   de la  teulada  mitjançant la utilització del
                                   mètode anomenat  "teula àrab  col·locada  a  salt  de  garsa",  el
                                   qual consisteix en situar les teules entre les llates en sentit transver-
                                   sal  a  aquestes,  de manera que una  tirada faci de canal,  i  una
                                   altra, es posi a manera de carener.
                                   No apareix cap  filada de rajols entre les llates i les teules.

EDIFICI DEL CASTELL _ Les cobertes  continuen  l'aspecte  dels  edificis annexats  mitjan-
                                     çant el sistema de coberta amb teula àrab.
                                     En aquest cas,  però, les cobertes del castell han estat rehabilita-
                                     des, fent així,  aparèixer una  filada  de  totxanes  entre les noves
                                     bigues de perfil  I   i  les  teules.

       ESTABLE  1_
A_Situació d'un entramat perpendicular entre elles de jàsseres  de formigó armat de perfil   I  i
    de e= 25cm aproximadament.
    Tres  tirades de  bigues en direcció transversal a l'espai de l'estança que suporten dues tira-
    des  superiors  en   sentit  longitudinal   (les  jàsseres  superiors  es  divideixen  en  dues  parts)
B_Jàssera  original  de fusta  d'una  e=30cm  aproximadament en sentit longitudinal que s'em-
    potra en  les  parets  i  es  recolza  sobre  el  pilar  central.
C_Entramat de biguetes de fusta de  e=10cm  i  d=40cm  aprox.  recolzades  sobre jàssera de
    fusta.   Es  creen  dues  tirades  diferents  intercalades  entre  elles.

       ESTABLE  2_
DE_Tirada de tres  jàsseres en sentit transversal intercalant jàsseres de formigó armat  I  (cobrint
       mig vano "D")   amb  jàssera  de  fusta   (en  el  centre  de  l'estança  "E").
F_  Entramat  de dues  tirades de biguetes de fusta d'una  e=12cm aprox. recolzades sobre les
      jàsseres de fusta.

       QUADRA _
G_Tirada de tres jàsseres de formigó armat en sentit longitudinal de l'espai. Suporta una filada
     de totxanes i la coberta de teula àrab.

     ESTABLE  1_
H_ Tirada de tres jàsseres de fusta en sentit longitudinal a l'espai de  e=35cm aprox. La jàsse-
      ra central es recolza sobre un pilar de pedra i maó.
I_  Entramat de dues tirades  intercalades de biguetes de fusta de  e=10cm  aprox.  recolza-
     des sobre jàssera central de fusta.  Suporten les llates i les teules.

     GRANER_
J_ Jàssera de fusta en direcció longitudinal a l'espai que conforma el carener de la teulada
     a dues vessants.
K_ Entramat de  dues  tirades intercalades de biguetes de fusta de  e=10cm aprox.  recolza-
     des sobre la jàssera de fusta i que sustenten les llates i les teules.

     CASTELL_
L_  Biga de fusta en diagonal de  e=35 cm  aprox.   No suporta cap tipus de càrrega.
M_ Estança coberta per una volta de canó de directriu rebaixada.
N_ Arc de punt rodó
O_ Pilar  de  base   rectangular  de  1'02 x 0,43 m  de formigó armat.   Construcció moderna,
      maó massís.

P_  Espai   accès   cobert   per   dues   voltes    d' aresta.     Acabat    arrebossat / pintat.
Q_ Cinc  tirades  de  jàsseres de fusta  en sentit  trasversal a  l'espai de  e= 35 cm  aprox.
R_  Tres tirades de biguetes de fusta de  e=15cm aprox.  i  d= 60cm  recolzades sobre les
      jàsseres de fusta.
      L'acabat entre  aquestes es resolt mitjançant uns  revoltons de guix pintats de  blanc
     (a) i d'uns cassetons quadrats  de  guix amb  gran detall ornamental (b).
S_  Habitació  coberta per un sostre pla  pintat de  color beig.  No s'observa  l'estructura
      utilitzada.

T_ Habitacions   cobertes  per  voltes   d' aresta   pintades  de   color   rosa  i   color   blanc.
U_ Espai  corresponent a la  coberta  superior a  dues vessants.  Restauració de la coberta
     amb l'incorporació d'una tirada de 18 bigues de formigó armat de perfil  I  de e=20 cm
     aprox. i en sentit transversal a l'espai.
V_ Tirada de  7  bigues de formigó armat en sentit  transversal a l'espai de  e=20 cm aprox.
     i de  d=60 cm que cobreix unes estances interiors. Es sustenten empotrades a les parets
     de càrrega.

Espai  corresponent a la coberta  superior del castell i de la torre de l'homenatge totalment
restaurada.
W_ Tirada de  doble jàssera de  e=20 cm  aprox. en sentit  longitudinal que cobreix el doble
      espai.  Actua com a una  única  jàssera  central que  remarca el carener de la coberta
      de teula.
X_  Entramat de dues tirades intercalades de 16 bigues de formigó armat en sentit transver-
      sal de l'espai que descansen sobre la jàssera-carener.   Sustenten a sobre una  filada de
      totxanes  i les teules de la coberta.
Y_  Pilar de maó massís de planta rectangular de  0,40 x 0,40 m que reb les càrregues direc-
      tes de la doble jàssera-carener.
Z_  Aparició d'un arc diafragmàtic de  pedra situat en el centre de la torre de l'homenatge.
     Hipotesis_ Relació amb l'antiga coberta a doble vessant de la torre.

Rehabilitació completa de les cobertes referents a l'edificació del castell.
Aquesta reforma ha  consistit en canviar les bigues  originals de  fusta per un nou entramat
de biguetes de formigó de perfil  I.
De la mateixa manera,  es  van  substiutuir  totes les  teules àrabs  malmeses per d'altres de
noves amb les mateixes característiques.

ESTABLE_  1
Comparant la planta 1º i la PB de l'estable s'observa que les jàsseres de formigó armat de
perfil  I    situades  en  sentit   longitudinal   han   substituït   les  possibles   jàsseres  de  fusta
original (Causa: mal estat: humitat/atac insectes)
Les parets  longitudinals que conformen  l'espai treballen com a parets de càrrega per un
procès posterior de reforç estructural.

ESTABLE_  2
Les parets en sentit  longitudinal treballen com a estructura de murs de càrrega suportant
el pes de la  jàssera de fusta original i de les jàsseres de formigó situades com a reforç del
forjat existent.

ESTABLE_  1 / GRANER _
Estructura de murs de càrrega  com a  conseqüència de l'entramat original  de les jàsseres
de fusta (en sentit transversal i longitudinal de l'espai)

PB  CASTELL_
Estructura  de murs de  càrrega situats  aproximadament en  sentit paral·lel  entre ells i per-
pendiculars   respecte a  la  façana  principal  del  castell  creant  quatre  vanos  diferents.
Conclusió_ Creació d'una estructura interior amb un envolvent exterior.

Estructura exactament igual a la planta PB

VOLUM  "A" _
L'estructura  d'aquest  volum,  es correspon a un format tradicional de jàsseres i biguetes
de fusta, la qual cosa,  fa pensar  en una  possible  ampliació del  castell  o en  les estan-
ces destinades a la vida humana  i/o  senyorial.

VOLUM   "B" _
L'estructura  de  murs  portants  perpendiculars  a  la  façana  principal, que creen el cos
rectangular  adosat a la  torre de  l'homenatge, estan coberts per una volta de canó de
directriu rebaixada.
(Aquest volum representa possiblement la construcció més antiga)

VOLUM  "A" _
En aquest cas  s'observa com la  rehabilitació de les cobertes  mitjançant un  entramat de
bigues de formigó de perfil I  s'han ubicat exactament en la posició original de l'estructura
D'aquesta manera es  segueix amb la mateixa línia de transmissió de les càrregues que en
les plantes inferiors.

VOLUM  "C" _
En canvi,  en  la  rehabilitació de  les  estances  interiors de la  torre de  l'homenatge,  s'han
utilitzat  bigues de  formigó  armat de perfil  I  carregant les accions en les parets inverses a
les de les estances inferiors.
Conclusió_ Descarregar  l'estructura  original del castell de les  càrregues transmeses per la
rehabilitació de la nova coberta.

En  la  rehabilitació  de les  cobertes  superiors  del  castell  s'ha  utilitzat un  entramat  de
bigues de formigó armat de perfil  I  carregant les noves accions en els murs contraris als
de les estances inferiors.

Conclusió_  En la planta tercera del castell,  els murs descarregats en les plantes inferiors
                     es converteixen en murs portants, de manera que s'intenta descarregar l'es-
                     tructura original del  castell de les  noves  càrregues transmeses per aquesta
                     rehabilitació.
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E S T R U C T U R A    M U R S     D E    C À R R E G A _

L L E G E N D A _

El  mur de  càrrega  fou un  element  característic  de  les construc-
cions rurals.

Tenia una doble funció: de cos portant i d'element de tancament i
protecció de l'exterior.

En el cas del Castell de Beuda no es va utilitzar  pedra tallada i ben
treballada per a la seva construcció,   sinó  que  es  va  aprofitar  el
material de  l'entorn  més  proper:  pedres  de  formes i  característi-
ques totalment irregulars  i  lligades mitjançant argiles  i/o  fang.

E S T R U C T U R A    D E     V O L T E S  _
La volta,  també de  tècnica  romana, en l'interior del Castell de
Beuda  es  representa  mitjançant voltes d'aresta  i/o, en la seva
majoria,  com a voltes de canó de directriu rebaixada.

Les voltes més elementals  eren les d'argamassa o formigó romà
i pedres irregulars.

Els  ronyons de les voltes  s'omplien amb materials lleugers,  com
ara,  graves  volcàniques,  fragments de ceràmiques  i  altres de
característiques semblants.

E S T R U C T U R A     D E  L     B I G A M  _
El  bigam  format  per  cairats  de  fusta  consisteix en el  sistema
estructural  més  freqüent  en  l'arquitectura  rural.

La  jàssera és una  biga  mestra de fusta de roure que reb els es-
forços transmesos pels cabrions,  les bigues més  petites amb les
quals les  jàsseres formen l'esquelet dels forjats.  Quan les tirades
són de petita llum,  els cabrions  es repengen de  paret a  paret,
però quan les  llums són  excessives,  cal  posar-hi  jàsseres  inter-
medies per a reduïr-les.

No hi ha cap mesura estandard de la secció bigues de fusta.

F O T O G R A F I A     E S T R U C T U R E S _
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(Murs de pedra)

Estructura  murs  de  càrrega

Estructura   de  maó  massis_  
(Estructura  de nova construcció)

tació cobertes_

Estructura volta canó _

Estructura volta d'aresta _

Llinda  d'arc _

Llinda  recta _


