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Procés d’intervenció i estat actual de l’estructura

estratègies del procés d’intervenció
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1 Enderroc envolvents, tabiqueria interior i paviments

Façana de maó vist

Tabiqueria ceràmica interior

Substitució de la coberta 
de xapa d’acer

enderroc forjats intermedis 

a P2 i P4

enderroc llosa d’escala 

a PE, P1, P3 i P5

patis de ventilació

(de P1 a PC)

forats nucli de comunicacions

(de PS3 a PA)

biga de vora (25x30)

biga de vora (30x30)

forjat reticular (60x45 cm)

PE, P1, P3 i P5

forjat reticular (60x45 cm)
P2 i P4

divisòries de distribució i de 
separació d’habitatges resolt 
amb sistema de KLH

paviment microciment
a tota la superfície de la plan-
ta. solució única per a espais 
comuns i habitatges 

canvi orientació lames de marbre 
existents en la façana principal de 
via augusta. es manté el material i 
la imatge original de l’edifici, alhora 
que es milloren les condicions d’il-
luminació natural interior

correderes de lames de fusta orientables. 
es manté una continuïtat amb la façana 
principal i la façana mitgera, ja que l’ampla-
da de les correderes és la mateixa que les 
obertures i conjunt de lames d’aquestes

tancaments que composen la 
pell interior de la façana, amb 
sistema de KLH

biga de vora (30x30)

mur pantalla (25 cm gruix)

llosa d’escala

mensula metàl·lica
2UPN-160

forat ascensor escola bressol

(de PB a PE)

Façana mitgera 
de maó vist

Paviment de terrazo

Noves obertures de la mateixa 
dimensió que els conjunts de lames 
de la façana principal,mantenint una 
continuïtat entre ambdues façanes

Pell interior de fàbica de 
maó de la façana principal

Enderroc patis i nou nucli d’escales 

Previament : apuntalament

Execució de reforços estructurals i de nous murs pantalla

Procés : encofrat
  unió armat existent-armat biga/mur pantalla
  aplicació de pont d’unió (legarán)
  formigonat
  

Enderroc nucli d’escales original

Execució de nova llosa de formigó

Procés : encofrat
  unió armat existent-armat llosa
  col·locació armat de capa de compressió
  aplicació de pont d’unió (legarán)
  formigonat
   

Execució de nous tancaments, divisòries i paviments

Execució de pell exterior façanes (lames i correderes)

Pòrtic analitzat

            - Àmbit del pòrtic= 232 m2

      - Distància entre eixos de pilars = 6,05 m / 3,025 m
      - Voladius = 1 m
      - Ample d’àmbit = 7,85 m
      - Longitut del pòrtic = 29,23 m

Diagrames

Estructura forjat planta segona

estat actual de l’estructura

Descripció de l’estructura

- Forjat reticular de formigó armat
- Gruix de forjat : 30 cm
- Dimensions de retícula : 60 x 45 cm
- Cassetó : perdut de bloc ceràmic
- Gruix de nervis : 10 cm
- Pilars : formigó armat
- Alçada de pilars : 4,09 m

Estat de càrregues

- Accions permanents:
 · Pes propi:
  Forjat = 5 kN/m2

  Pilars =24 kN/m3

 · Càrregues permanents:
  Paviment de terrazo = 0,8  kN/m2

  Coberta de xapa d’acer = 1,5 kN/m2

  Tancament exteriors = 7 kN/m
  Divisòries interiors = 0

- Accions variables:
 · Sobrecàrrega d’ús plantes 1 a 6 = 7,5 kN/m2

 · Sobrecàrrega de neu = 0,4 kN/m2

 --> pes propi = 5 kN/m2 (forjat)  + 24 kN/m3 (pilars)
 --> càrregues permanents = 11 kN/m
 --> sobrecàrrega d’ús = 58,88 kN/m

- Tallants:

- Moments:

- Deformacions:

fletxa màx : 3,1 mm x 2 = 6,2 mm

f/L < 1/400 -->  f < 15 mm


