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ALÇAT EST ALÇAT OEST

ESCOLA NATURA DE L'ESTANY DELS ALOUS
Recuperació i adequació paissatgística per a la docència de la naturalesa i els impactes ambientals

_Eric Palma Espinar Claudi Aguiló Adolf Sotoca Pablo GarridoTFM Tutors:

terreny i reparar els defectes de l'edifici principal per poder-lo utilitzar i incorporar al projecte.

el tot per repartides troben es que altres les com adjuntes  construccions les tant eliminar decideix es motius aquests Per 

caient així com l'arrebosat a més d'estar amb la bruticia acumulada del pas dels anys.

està casos alguns en morter de juntes les de reblert el terreny, el amb contacte en estan que baixes parts les a capilaritat 

per humitats ara com desperfectes alguns observar poden es vista simple a i deteriorant anat s'ha temps del pas el Amb 

coberta de teula romana.

i fusta de envigat massís, totxo de mestres parets amb aigües dos a muraria construcció d'una tracta es principal L'edificació 

Aquests apèndics estan ocnstituïts per totxana, fustes, somiers, portes, reixes, uralita, xapes grecades...

apèndix amb sistemes constructius bàsics.

aixecant hanat han voluminosa i pesada maquinaria de l'augment i temps el amb que d'hortelans, desena una per utilitzada 

sent està construcció aquesta actualment eines, seves les guardar per apropiat l'han que hortelans els per utilitzada sigut 

ha i construcció aquesta abandonar va familia la anys els amb residència, primera de construcció d'una tractava es Antigament 

Ens trobem amb una vivenda de mitjans del segle XX, exactament la seva construcció data del 1950.

_ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICACIÓ

Alçats 1/100
Planta 1/600

REBLERT DELS JUNTS D'UNA PARET DE TOTXO

TRACTAMENT CURATIU D'ELEMENTS LINEALS DE FUSTA

COL·LOCACIÓ DE TIRANTS EN ENCAVALLADES DE FUSTA

HIDROFUGANTS.

REPARACIÓ D'HUMITATS PER CAPIL·LARITATS AMB INJECCIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 

Informació extreta del llibre "Solucions constructives per a la rehabilitació d'habitatges rurals"

ELEMENTS A REHABILITAR I EL SEU PROCÉS

4. S'injectarà el producte amb hidrofugants fins a saturar el gruix del mur

3. Es col·locaran els broquets d'injecció en els forats.

Els forats tindran una inclinació de 30º en direcció al terra. Si l'actuació ñes per ambdues cares, els forats es faran a portell.

a 18cm.

Si l'actuació és per una cara, els forats tindran fondària igual al gruix de la paret penys 5cm i la distància entre forats serà de 14 

forats serà de 20 a 24cm.

Si l'actuació és per les duesc ares, els forats tindran una fondària igual a les 2/3 parts del gruis de la paret i la distància entre 

2. Es practicaran forats a la paret am una broca de 12 a 17mm de diàmetre.

1. Es rejuntaran, si s'escau, tots els forats i esquerdes, per tal que la paret presenti una estructura compacta.

Descripció del mètode

L'aigua en gelar-se pel descens de temperatura, augmenta de volum i provoca la descomposició de la paret.

Motius: Excés d'aigua en el terrney perimetral: aquesta aigua puja per les parets per capil·laritat.

Descomposició i degradació progressiva de la paret.

Humitats a les parets, a la part baixa de l'edifici i als soterranis.

Descripció de les anomalies

En el cas que la pedra tingui la superfície molt llisa caldrà tractar-la per tal de millorar l'adherència del morter

Cas de no fer-lo les humitats continuaran.

Nota: S'eliminaran, prèviament, les humitats per capil·laritat que presenti la paret.

4. Al cap de 12 hores es podran raspallar els junts, per tal de deixar la pedra neta, amb un raspall d'espart.

3. Es rejuntarà amb un morter especial lleugerament expansiu.

2. Es remullarà la pedra per a millorar l'adherència del morter.

1. Abans de la intervenció, es netejaran tots els junts i les pedres que s'han de rejuntar, per tal d'aconseguir la màsima adherència.

Descripció del mètode

Descomposició del morter a causa d'una qualitat deficient.

Motius: Erosió del morter dels junts a causa dels agents atmosfèrics.

Descomposició progressiva del morter amb caiguda de pedres.

Disminució de la secció portant.

Manca d'impermeabilitat i d'aïllametn de la paret.

Descripció de les anomalies

arribar a les peces atacables.

Nota: En el cas dels tèrmits, és fonamental destruir el termiter o bé posar prou barreres químiques perquè els tèrmits no puguin 

8. Sacabarà el tractament polveritzant o pintant la part exterior de les peces tractades mb un protector, també de tipus oliós.

7. S'injectarà sense pressió un insecticida oliós fins que xopi la fusta.

6. Es foradarà la fusta per tal d'injectar l'insecticida.

5. S'obrirà el porus de la fusta rascant la pintura, el vernís o qualsevol altre producte que el tapi.

4. Es col·locarà en el lloc de la fusta eliminada una secció equivalent de fusta nova tractada o bé d'un morter de resina epoxi.

3. S'eliminarà la fusta atacada i es menjarà el buit.

2. Es comprovarà per càlcul la capacitat mecànica de les peces atacades.

1. Es determinarà la fondària fins on arriba l'atac.

Descripció del mètode

vol dir que esttà afectada). També es pot reconèixer provant si un tornavís es clava fàcilment a la biga.

Motius: Els insectes xilòfags es mengen la fusta (la prova del so dirà si ha estat atacada pels insectes (un so sord a la percussió 

Atac d'insectes

Descripció de les anomalies

Els tirants fets de fusta poden ser dues peces collades entre elles, si la llum és molt gran.

Nota: Tots els elements metàl·lics que es col·loquin s'hauran de protegir amb pintures antioxidants

5. En refredar-se la platina es continuarà i tesarà la base de l'encavallada.

4. Es soldaran els passamans a la platina central calenta.

3. Es col·locarà una platina en el centre de l'encavallada i s'escalfarà perquè es dilati.

2. Es soldaran passamans de ferro massiís en aquestes platines.

1. Es col·locaran platines de ferro per ambdues cares, collades amb passadors a la base de l'encavallada.

c) Col·locació d'un tirant amb platines de ferro.

1. Es col·locarà una peça de fusta collada a la base de l'encavallada mitjançant platines de ferro.

b) Col·locació d'un tirant de fusta

3. Es tibaran els tirants mitjançant tensors.

2. Es col·locaran els tirants collats als passadors.

1. Es col·locaran platines de ferro per ambdues cares, collades amb passadors en el punt de recolzament de l'encavallada.

a) Col·locació d'un tirant de ferro.

Descripció del mètode

En voler-se aprofitar l'espai de les golfes, és freqüent trobar encavallades sense cap tipus de tirant inferior.

Motius: Empentes produïdes per la tendència de les encavallades a obrir-se

Parets esquedades amb tendència a obrir-se.

Descripció de les anomalies


