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ELS NOUS ELEMENTS

Per tal de realitzar les actuacions proposades en l'entorn es dissenyen una sèrie d'elements necessaris per adequar i 

organitzar l'espai pel seu nou ús. Estratègies de disseny: hi ha una voluntat de que els nous elements es diferenciïn de les 

preexistències, però al mateix temps que tinguin un diàleg i una concordança. Es realitza una composició geomètrica 

dinàmica formada per plans independents i línies que estan sinuosament connectats. Aquests plans es realitzen amb totxana 

armada en el sentit horitzontal i vertical, ja que es busca una certa esveltesa i que tot i tenir una certa presència no prengui 

protagonisme a l'entorn, (rigidesa i color vermellós). Pels plans horitzontals que estan en contacte amb el terreny es busca 

massivitat i que sigui petri; s'escull un paviment de formigó en blocs.

[ ref. Obra Scarpa. Palazzo Abatellis. Museo 

di Castelvecchio]

MURS DE CERÀMICA

Pels nous murs es tria un sistema de fàbrica armada. Es realitza el mur a partir de totxana (el maó més econòmic que 

s'utilitza en la construcció convencional), peça de fàbrica utilitzada per la nau porcina (materials comunament utilitzats 

en construccions agràries). És una peça buida <70%, de 10x15x30, amb 6 forats en sentit longitudinal, ocupen una 

superfície aproximada del 50% destinada a il·luminació. Permetent una notable tranparència i pas de l'aire. Els forats 

es col·loquen perpendiculars a la façana. Els murs estan marcats per un cèrcol perimetral 20x20 superior com a suport 

i trobada amb les bigues de formigó. La col·locació de les peces serà reticular deixant la fàbrica sense aparellar, per 

tal de garantir l'entrada uniforme de la llum. S'utilitzen les armadures verticals i horitzontals per tal d'assumir les 

emptentes horitzontals i evitar les fissures per tracció donant monolitisme.

Per a la determinació de la freqüència de les filades armades es comprova la resistència de l'acer a tracció en relació 

a la superfície de l'empenta de vent que actua sobre el mur. Es suposa una freqüència de 6 i 3 filades per al càlcul, 

baixa donat el cas que no es estructural.

3 filades 6 filades

Fvent

M/i = Ft i Fc

Fvent* h/2= M

AGUANTA LES TRACCIONSRESULTAT

RESULTAT NO BOLCA SECC 60 X 60

Per al dimensionat de la sabata es comprova la secció d'aquesta a bolcament. Per tal d'evitar que es produeixin 

traccions en el fonament.
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Paviment de lloses de formigó prefabricades 

ecoGranic

** S'utilitza una base flexible ja que estaran 

destinats a l'ús peatonal, no vehicles.

1- llosa 400x1000 (de 6,5 de gruix)

2- base de sorra (3m)

3- sub-base de terres compactes

4- dau formigó

1- llosa 400x1000 (de 6,5 de gruix)

2- base de sorra (3m)

3- sub-base de terres compactes

Creació d'uns plans horitzontals amb un paviment a base de lloses prefabricades de formigó de 

100x40x6,5 de la marca 'ecoGranic', sèrie pvt per tal de garantir l'accessibilitat en els punts d'accés 

buscant una solució econòmica, el mínim impacte i poder suportar les sobrecàrregues mínimes dels 

peatons.

Grades de lloses de formigó prefabricades 

ecoGranic

LA CASETA DEL VILAR: RESIDÈNCIA I ESPAI DE CREACIÓ

Pfm 2017, ETSAV Natàlia Morató Avalos

13. EL MUR DE TOTXANA

1- bigues formigó armat pretensades

2- cèrcol d'acer corrugat de Ø 8mm

3- "totxana", 10x15x30

4- vareta d'acer corrugat de Ø 8mm

5- junta de morter de 2cm

6- llosa 400x1000 (de 6,5 de gruix)

7- base de sorra (3m)

8- sub-base de terres compactes

9-fonamentació 45x45

60%*50 kg/m²*0,4*2,5=  30 kg 60%*50 kg/m²*0,8*2,5= 60 kg

37,5/0,20= 187,5 75/0,20= 375

(Ft*1,5)/area Ø4= 

T acer < 2400 

kg/cm²

(187,5*1,5)/0.00005024= 559,81

< 2400 kg/cm²

(375*1,5)/0.00005024= 1119,62

< 2400 kg/cm²

37,5 kg·m 75 kg·m

La fàbrica està armada cada 2 horitzontals i cada 3 verticals, en els càlculs es demostra que cada 3 horitzontals i 6 

verticals també funcionaria.
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PAVIMENT PORÓS

M*1,5/Npf <=60/2

pes totxana=2,60 kg

37,5*1,5/202.8 = 0.277 

<=45/2=22.5

75*1,5/202.8 = 0.277 

<=45/2=22.5
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[Exclusivamente para uso académico] 


