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ZONA AMB TERRA RADIANT
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SOSTRE DE BIGUES METÀL·LIQUES AMB VOLTA CERÀMICA (doble capa
de maó plà) :

ESTAT ACTUAL

Bon estat de conservació, necessari reforçar

ACTUACIÓ

Reforç superior de forjat amb llosa de formigó connectada a les bigues
metàl·liques i  mur de càrrega de pedra ; es tracta de convertir el forjat
en un forjat de secció mixta metàl·lic - formigó, més monolític i solidari
que doni resposta a les noves sol·licitacions degudes al nou ús de
l'edifici. També serveix per millorar la connexió del forjat amb els murs
perimetrals

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

1. Realització de cates

2. Retirar el paviment existent

3. Neteja del sinus, neteja de les bigues metal·liques oxidades amb

raspall mecànic, i aplicació de recobriment  per evitar l'oxidació

4. Col·locació de Perns tipus Tecnaria de Ø 16 mm i 100 mm de

longitud cada 15 cm, soldats a les bigues metàl·liques existents

5. 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

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

epoxi i esteses 1 metre sobre el forjat

7. Col·locació capa de malla electrosoldada 15x15 cm de Ø 12 mm

soldada als perns

8. Capa de formigó de 10 cm

9. Aïllament tèrmic rígid de poliestirè expandit matxembrat

10. Fompex per parquet flotant

11. Paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo
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SOSTRE DE BIGUES DE FUSTA LAMINADA I PANELL SANDWICH :

ESTAT ACTUAL

Degradació a causa de les filtracions de coberta, necessari
substituir

ACTUACIÓ

Deconstrucció del forjat de bigues de fusta existent, tall de les
bigues existents de fusta per el mur de càrrega de pedra, Execució
de sostre de bigues de fusta laminada i panell sandwich ; retirada
de l'empostissat de fusta, tall de les bigues de fusta existents per
realitzar la substitució completa del forjat. Es realitza per fases per
no debilitar l'estructura restant.

PROCEDIMENT CONSTRUCTIU

1. Realització de cates per determinar i realitzar el replanteig de les

noves bigues de fusta

2. Retirar el paviment i empostissat de fusta existent

3. Neteja de la superfície del mur de pedra i aplicació de punt d'unió

4. Angular metàl·lic de 200x200x20 mm corregut en mur de pedra

ancorat al mur mitjançant tacs químics Hilti M16 cada 20 cm a

portell, ataconat entre mur de pedra i angular amb morter d'alta

resistència sense retracció

5. Protecció del perfil metàl·lic

6. Recolzament de les bigues de fusta laminada sobre el perfil

metàl·lic, amb junta de neoprè i sepradat del mur de pedra de

20-30 mm per deixar respiar la fusta

7. Recolzament de biga de fusta laminada C24 de 20 x 50 cm,

aquesta prèviament se li col·loquen els anclatges de xapa

plegada per rebre les bigues secundaries de 15 x 25 cm

8. Col·locació de pantell sandwich Termochip

9. Rastrells de fusta, fompex per parquet flotant

10. Paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo

Unió entre bigues principals amb bigues
secundàries; Anclatge de xapa plegada de 2,5
mm de gruix, ancorats a la biga principal
seguint el replanteig de les biguetes amb
cargols de diàmetre 12 mm.

IPE 300
Perns tipus Tecnaria Ø 16 mm i 100 mm de longitud
Doble capa de maó pla
Reblert del sinus amb arlita en sec
Capa de formigó H25 de 10 cm de gruix
Malla electrosoldada 15x15 cm i Ø 12 mm
Barra d'acer corrugada Ø 16 mm i 120 mm longitud
Morter de resina epoxi
Aïllament de poliestirè expandit 8 cm de gruix
Mur de càrrega de pedra existent
Fompex per parquet flotant
Paviment flotant laminat de roure clar, de Pergo
Làmina hidròfuga
Panell aïllant tipus Difutec
Tub radiant/refrescant multicapa Alb Ø 20 mm
Morter de ciment 50 mm
Estreps amb ales exteriors d'acer galvanitzat S250GD
Barra roscada amb resina
Biga de fusta laminada C24 de 20x50 cm cada 4 metres
Bigues secundaries de fusta laminada de 15x25 cm encastades en
biga principal, amb intereix de 1'00 m
Taconat entre mur de pedra i estreps amb morter d'alta resistència
sense retracció
Banda de neoprè sobre l'angular
Anclatges de xapa plegada de 2,5 mm de gruix, cargols de diàmetre
12 mm
Unió longitudinal panell sandwich mitjançant tires de Dm.
Panell sandwich tipus Termochip (TlrH) de 13'80 cm de gruix. Format per
5+6+7, amb una resistència al valor vapor d'aigua de 55 Mss/g,
transmitància U 0.20W/m2ºK.

Taulell de iroko de 10 mm de gruix
Nucli aïllant de 10 cm de gruix, amb poliestirè extrudit
Taulell aglomerat hidròfug de 19 mm de gruix
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SECCIÓ

PLANTA

DETALL UNIONS

SECCIÓ

PLANTA

COMPROVACIÓ BIGA PRINCIPAL DE FUSTA

llum biga 10,20 m
separació entre bigues  4,00 m

Composició forjat

paviment fusta 0,40 kN/m²
Panell Sandwich 0,34 kN/m²
biguetes fusta 15x25 0,04 kN/m²
0,15 x 0,25 x 430 kg/m³ = 16,12 kg/ml / 4 ml  separació entre bigues= 4,03 kg/m²

tabiqueria 0,40 kN/m²
1,18kN/m² · 4 m entre bigues = 4,72 kN/m

Accions variables
S. Ús --> 2 kN/m²· 4 m entre bigues =8 kN/m

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 = 1,18 · 1,35 +2 · 1,5 =4,59 kN/m2

Càlcul deformació forjat

Fletxa màxima = 1020/300 = 3,4 cm
I = b · h³ / 12  --> 208333,33 cm³

Fletxa = 5qL^4 / 384 EI = (5 · 45,9 · 1020^4) / (384 · 1300000 N/cm² ·
208333,33) =2,39 cm
Fletxa < Fletxa màxima  --> 2,39 cm < 3,40 cm Compleix

Qt = q · L · a  = 4,59 kNm² · 10,20 m · 4, 00 m = 186,86 kN

Per determinar la càrrega per metro lineal en la corretja haurem de
dividir per els 10,20 m que fa de longitud.

Qt = 186,86 kN / 10,20  m = 18,31 kN/ml

Moment màx= qL² /8 =36,62 kN/m =36620 Nm
Ra = qL/2 =93,38 kN =93381 N

Comprovació tensió de treball

Mòdul Resistent         Wx = b · h²/6 = 20 · 50² /6 = 8333,33 cm3

Tensió de treball = Mmàx/Wx = 36620 / 8333,33 =439,44 N/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 caracterisitic de la capacitat de càrrega
ƔM coeficient parcial de seguretat per la propietat del material segons taula 2,3 --> 1,25
kmod factor de modificiacio segons taula 2.4 en funció material i classe de servei --> 0,6

Tensió de treball < Tensió Admisible -> 439,44 < 1108,8 Compleix

BIGA PRINCIPAL 20x50 cm

COMPROVACIÓ BIGUETES DE FUSTA

llum biguetes  4,00 m
separació entre biguetes  1,00 m

Composició forjat

paviment fusta 0,40 kN/m²
Panell Sandwich 0,34 kN/m²
tabiqueria 0,40 kN/m²

1,14 kN/m²
Accions variables

S. Ús --> Categoria A1 Hotels --> 2,00 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 = 1,14 kN/m² · 1,35 +2,00 kN/m²· 1,5 · 0,7 =3,64 kN/m²

Càlcul de les biguetes

El valor de càrrega repartida que s’ha obtingut abans el
suportarà les biguetes que es col·loquen entre bigues
principals. Les bigues van cada 4 metres de distancia entre
eixos. característiques tècniques, per tant cada 1,00 metres
hi haurà una bigueta

Qt = q · L · a  = 3,64 kN/m² · 4,00 m · 1, 00 m = 14,56 kN

Per determinar la càrrega per metro lineal en la corretja
haurem de dividir per els 4m que fa de longitud.
Qt = 14,56 kN / 4 m = 3,64 kN/ml

Moment màx= qL² /8 =0,46 kN/m =455 Nm
Ra = qL/2 =7,28 kN =7280 N

Comprovació tensió de treball

Mòdul Resistent         Wx = b · h²/6 = 15 · 25² /6 = 1562,5 cm³
Tensió de treball = Mmàx/Wx = 45500 / 1562,5 =29,12 N/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)
=1108,8N/cm²
Rk valor caracterisitic de la capacitat de càrrega
ƔM coeficient parcial de seguretat per la propietat del material segons taula 2,3 --> 1,25
kmod factor de modificiacio segons taula 2.4 en funció material i classe de servei --> 0,6

Tensió de treball < Tensió Admisible -> 29,12 < 108,8       Compleix

Determinació de la fletxa

Segons el DB-SE, a l’apartat 4.3.3.1, estableix que per aquest
tipus d’estructura des’admet una fletxa màxima a 1/300.

Fletxa màxima = 400/300 = 1,33 cm
I = b · h3 / 12  --> 19531,25 cm³
Fletxa = 5qL^4 / 384 EI = (5 · 36,4 · 400^4) / (384 · 1300000
N/cm² · 19531,25) =0,48 cm

Fletxa < Fletxa màxima  --> 0,93 cm < 1,33 cm Compleix

BIGUETES 15x25 cm

Recolzament bigues principals amb murs de
càrrega; estreps amb ales exteriors d'acer
galvanitzat S250GD ancorats amb barra
roscada i resina
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Sostre bigues metàl·liques amb volta ceràmica

Sostre forjat fusta
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