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DESCRIPCIÓ DE PLANTA SEGONA I TERCERA DEL VAPOR VELL

NAU CENTRAL

La planta segona de la nau central hi trobem, com en la planta primera, dues files de pilars
de fosa que suporten jàsseres de fusta paral·leles a la longitud de la nau, amb biguetes de
fusta i revoltó ceràmic.
Les obertures són rectangulars amb llinda d'arc de mig punt de maó disposat a plec de
llibre.

La planta tercera substitueix els pilars de fosa per columnes de maó de secció quadrada
que suporten les jàsseres longitudinals, amb un sostre de biguetes de fusta amb revoltó
ceràmic.
Les obertures tornen a ser amb llinda d'arc de mig punt de maó disposat a plec de llibre.

NAU NORD

La planta segona de la nau nord presenta un sostre de revoltó ceràmic sobre biguetes de
fusta que es recolzen sobre jàsseres de fusta perpendiculars a la longitud de la nau, amb
dues files de pilars de fosa que transmeten la càrrega que els arriba de les jàsseres als
pilars de la planta inferior. Aquesta transició estructural és discontínua i un element,
probablement de fusta, realitza aquesta transició mecànica entre els pilars.

La planta tercera es troba alliberada de pilars, presenta un espai únic on el pes de la
coberta es transmet als murs de façana mitjançant encavallades metàl·liques diposades
perpendicularment a la longitud llarga de la nau. Les corretges de fusta suporten les llates
que fan de solera per la coberta.
Les obertures són, com en la planta primera i segona, amb llinda d'arc rebaixat de maó
disposat a plec de llibre.
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SIMBOLOGIA DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS

Mur de maó massís ceràmic,
arrebossat i pintat per exterior,
enguixat i pintat per interior

ELEMENTS
VERTICALS Pilar de maó enguixat i pintat

Pilar de fosa

Biguetes de fusta amb revoltó ceràmic sobre mur

Biguetes de fusta amb revoltó ceràmic sobre jàssera de fusta

Biguetes de fusta amb revoltó ceràmic sobre jàssera
i mur en l'altre costat

ELEMENTS
HORITZONTALS Volta d'aresta amb envanets de sostremort

Corretges de fusta i llates sobre  encavallada metàl·lica

Reforç amb perfils d'acer laminat IPN 200

Jàsseres de fusta

Encavallades metàl·liques

Arc rebaixat de maó a plec de llibre

Arc de maó de mig punt a plec de llibre
ARCS I LLINDES

Linda de maó a plec de llibre

Llinda de fusta


