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Procés de reforç d'una sabata aïllada

139.000/(400x350)=0.99 kg/cm^2 , que comporta un coeficient de seguretat  ɣ=3

=3.5mAmple de la sabata més desfavorable

= 4mAmple de banda

= 139T (combinatòria ELU més desfavorable)Reacció vertical resultant del càlcul al WinEva

Predimensionat d'un dels pòrtics tipus

Armat antifissures

Armat negatiu

Armat positiu addicional

Corretges

Xapa col·laborant

Armat negatiu Armat antifissures

Corretges

Armat positiu addicional
Connectors

P=Q/AxA

del terreny seràn acceptables.

rebrà, per així determinar si les tensions 

fonament i les futures càrregues que 

Cal quantificar les càrregues que rep el 

de l'estructura com a primer pas.

s'aplica en el context d'un reforç general 

El procés de reforç d'una sabata aïllada 

1-Dimensionat

Superfície rugosa

P=Q'/(A'+2xB)x(A'+2xB)

càrrega prèviament dimensionat.

suficient com per absorvir l'augment de 

Aquest augment de superfície ha de ser 

preexistència formin un sol cos.

terreny. És essencial que el reforç i la 

augmenta la superfície de contacte amb el 

a cunya i com a encamisat, alhora que 

anell al voltant de la sabata, que actua com 

El reforç pròpiament dit consisteix en un 

3-Resultat

P=Q/A'xA'

excavar per sota de la sabata.

càrregues de les plantes superiors i no 

actuar en una sabata cada cop, controlar les 

caldrà prendre certes mesures de seguretat; 

es veurà lleugerament reduïda, per tant 

Cal considerar que la superfície de contacte 

rugós als laterals, inclinat uns 2-5º.

de la sabata existent i realitzar un repicat 

El primer pas consisteix en excavar al voltant 

2-Procediment

limit de fletxa a càrrega màxima < L/250

Qadm= 990kg/m^2

L=3.75m x 3 trams

h=12cm

densitat formigó=1.800kg/m^3

e= 1.2mm

Característiques:

Casa Hiansa, forjat tipus MT-76

sobrecost evitable.

alçades són considerables i es produiria un 

suports, ja que en la majoria de plantes les 

entre nusos sense necessitat d'apuntalar entre 

S'ha triat el forjat que permetés cobrir les llums 

Forjat col·laborant

Junta de dil·latació

en un únic sentit.

forats horitzontals, que permeten el moviment i el gir 

solden perpendicularment unes "orelles" dobles amb 

mecànicament al cantell del forjat, a les quals es 

Aquests enllaços consisteixen en pletines ancorades 

nau. 

corretges de la part nova i el perímetre del forjat de la 

trau-colís que materialitzen els enllaços entre les 

part nova i la part existent, per mitjà d'unions de tipus 

La junta de dil·latació es produeix en la unió entre la 

Predimensionat de fonaments

compactes i cohesionades, de resistència estàndard per assaig Nspt=20 --> Qadm=3kg/cm^2

Es pren, per tant, la hipòtesis que el subsòl sobre el que es sustenta la fonamentació consisteix en argil·les vermelles, 

crostes calcàrees; el nivell freàtic es trova, en qualsevol cas, per sota dels 20m de profunditat.

Així s'ha determinat que el subsòl de la zona està format principalment per argil·les vermelles, i en menor grau per llims i 

Sector Sagrera.

En absència d'un estudi geotècnic/topogràfic acurat del solar, s'han pres dades d'estudis de la zona inclosos en el nou Pla del 

IVANOW

NAU

alumne Jaume Martínez Jonch e 1.200

Reforç estructural del P0

metàl·lica sobre l'existent de formigó.

es fa coincidir l'estructura nova 

més de per motius funcionals, que no 

l'estructura existent; és per això, a 

P1 que no afecti negativament 

distribució dels nous pilars en base al 

Dins del pla del pòrtic es fa una 

nou. 

coincideix en l'edifici existent i en el 

El pòrtic en qüestió és l'únic que 

1-Casuística

superiors.

alliberament del passadís a les plantes 

accessos a les grans sales i 

dels espais i les connexions entre ells: 

permetre un correcte funcionament 

formigó originals de la nau i alhora 

sobrecarregar en excés els pilars de 

D'aquesta manera s'evita 

adjunta. 

pòrtic metàl·lic d'acord a la figura 

funcionalitat d'espais, s'ordena el 

estructura existent, estructura nova i 

Prenent en consideració 3 factors: 

1-Resolució

tribunal 6
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