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FASE 1.

ESTAT ACTUAL.

TREBALLS A REALITZAR:

- La perspectiva mostra el conjunt de construccions fabrils i industrials construïdes en diferents

èpoques i amb usos diversos que composen la zona d'actuació.

- La voluntat d'aquesta seqüència d'axonometries és veure com s'arriba a l'estat final, ja que els

tempos del procés constructiu està marcat per l'estabilitat de l'estructura.

- Així doncs, es descriu el que es fa en cadascuna de les diferents fases, els elements, accessoris i la

maquinaria que es necessitaria emprar per a dur a terme les tasques de cada un dels moments de la

posada en obra.

FASE 2.

ENDERROC, EXTRACCIÓ DE RUNA i FONAMENTACIÓ DE PILOTATGE.

TREBALLS A REALITZAR:

- Es procedirà a l'enderroc de la nau senyalada de color vermell, en les seves plantes superiors a la

cota de carrer i el sostre del pàrquing -1.

- Es delimitarà la zona d'actuació disposant velles de protecció per evitar que es produeixin

despreniments no desitjats i per evitar intrusions de persones alienes a l'obra.

- En aquesta fase s'extreu tota la runa produïda per l'enderroc de les dos plantes superiors i el forjat

de la planta baixa existent (sostre P-1), que també s'enderroca degut als desnivells de les diferents

zones de càrrega i descàrrega i l'elevada cota respecte el nivell del carrer, que no beneficiava a la

projecció de la Plaça dura que tingués un ús polivalent.

- També es realitza en aquesta la execució d'un pilotatge puntual que impedirà assentaments

diferencials respecte els altres pilars que descarreguen sobre els existents del pàrquing.

MAQUINARIA QUE INTERVÉ :

- Maquinaria de Sondeig (Pilotatges)

- Martells hidràulics de mà (Treballs petits)

- Martells hidràulic per minicargador (Treballs mitjans)

- Excavadores amb martell hidràulic (Treballs grans)

- Retroexcavadora (Retirar runa i posar-la al contenidor)

- Serra de tallar formigó (Talladora)

- Contenidor de runa

- Camió amb bolquet "Banyera" (Transport runa)

FASE 3.

FORMIGONAT DE LA LLOSA (Sostre P-1).

TREBALLS A REALITZAR:

- Abans de formigonar la llosa es deixen embegudes les plaques d'ancoratge que posteriorment

serviran de base d'ancoratge dels pilars metàl·lics.

- Es procedeix a formigonar la llosa que servirà a la Plaça dura per a poder tenir un ús variat en funció

de les activitats que s'hi desenvolupin. Un cop fragüat el formigó es procedirà a la construcció dels

cossos que serviran d'accés al pàrquing des de la cota de carrer/espai públic.

- També en aquesta fase es treballa en la Planta Coberta, on es col·locaran els diferents aparells de

climatització, instal·lacions i horts urbans. Es construeix el badalot dels nuclis d'evacuació, l'ampit de

la coberta que servirà de barana i altres volums per a altres serveis i instal·lacions.

MAQUINARIA QUE INTERVÉ :

- Radial

- Formigonera

- Bomba de formigó

- Vibrador

- Dobladora de Barres d'acer corrugat

FASE 4.

ARRENCADA DE L'ESTRUCTURA METÀL·LICA

TREBALLS A REALITZAR:

- Per l'aprovisionament dels perfils es col·locaran sobre fustes que ajudaran a repartir el pes dels

perfils sobre la llosa i ajudaran a la manipulació d'aquestes quan s'hagin de moure.

- Es col·locarà una estructura metàl·lica provisional per a tapar el forat que connectarà el pàrquing

amb l'edifici objecte d'estudi, per a poder realitzar els treballs pertinents a l'hora de muntar l'estructura

metàl·lica.

- Es portaran els perfils prèviament demanats segons mesures especificades en el plànol (c03), amb

transport normal, camió amb remolc i amb grua incorporada fins a 10Tn.

- Els perfils es col·locaran sobre les plaques d'ancoratge de la llosa i es fixaran mitjançant unions

cargolades amb cargols d'alta resistència.

- S'utilitzaran elements provisionals d'arriostrament horitzontal en un sentit, que es necessitaran per a

la col·locació dels pilars, mentre que en l'altre sentit s'aniran col·locant els perfils que posteriorment

serviran per al recolzament de les passarel·les.

- Es comença a col·locar les pasarel·les de tramex que servirà pernetejar els vidres de la façana Sud-

Oest.

MAQUINARIA QUE INTERVÉ :

- Cistella telescòpica

- Camió-grua

- Elements d'arriostrament horitzontal regulables

- Cargoladora automàtica

- Taladre

FASE 5.

SOBREPOSICIÓ DE PILARS

TREBALLS A REALITZAR:

- En aquesta fase es convenient que apareguin elements d'arriostrament horitzontal perpendiculars a

l'edifici objecte d'estudi.

- Sense la utilització de bastides, l'estructura anirà ascendint fins a coronar-se a la cota de la Planta

Coberta, fins que no s'arribi a aquesta coronació, s'utilitzaran els elements d'arriostrament que es

grafilen de color vermell en l'axonometria.

- La plataforma tisora i la cistella parabòlica s'encarregaran de fixar els punts d'unió entre els diferents

perfils metàl·lics.

MAQUINARIA QUE INTERVÉ :

- Plataforma de tisora

- Cistella parabòlica

- Camió-grua

- Serra de tallar acer

- Radial

- Cargoladora automàtica

- Taladre

FASE 6.

CORONACIÓ DE L'ESTRUCTURA

TREBALLS A REALITZAR:

- La coronació de l'estructura permet que els elements que van penjats puguin començar a

col·locar-se en sentit descendent, començant per la coberta i acabant a la Planta Primera.

- S'introdueixen uns tensors en els extrems de l'estructura i en la junta de dilatació, que donaran

rigidesa al conjunt de l'estructura.

- Es procedirà a la retirada dels elements d'arriostrament horitzontal que a mesura que es col·loquin

les plataformes i passarel·les, aquestes aniran absorbint aquesta funció d'estabilització.

- Un cop els perfils metàl·lics, que constituiran les passarel·les, estiguin situats dins la estructura

metàl·lica s'elevaran fins l'alçada que els correspongui, (mirar plànol d'estructures).

- El sentit de la construcció serà descendent, començant per la Planta Cinquena i baixant fins a la

Planta Primera.

- Es formigonarà un cop l'estructura hagi estat col·locada en la seva posició i s'hagin adaptat de les

planxes col·laborant (Europerfil) a la geometria i disposats els connectors de tall DIMACORT.

MAQUINARIA QUE INTERVÉ :

- Plataforma de tisora

- Cistella parabòlica

- Camió-grua

- Serra de tallar acer

- Radial

- Cargoladora automàtica

- Taladre

FASE 7.

COL·LOCACIÓ DE LA MALLA METÀL·LICA i LAMES EN LA COBERTA

TREBALLS A REALITZAR:

- Mitjançant les cistelles parabòliques i les grues tisora, es col·locarà la malla metàl·lica d'arquitectura

model “DAKAR”, amb les especificacions detallades en la memòria, que recobrirà la totalitat de la

façana.

- La malla metàl·lica es col·locarà dins uns marcs que la traccionaran per a que quedi rígida i serveixi

tant de filtre solar com de barana. S'acabarà d'ajustar en obra la tensió necessària en cada cas.

- Es col·locaran les baranes de perfils metàl·lics tubulars i s'utilitzarà la mateixa malla metàl·lica com a

protecció.

MAQUINARIA QUE INTERVÉ :

- Cargoladora automàtica

- Plataforma de tisora

- Cistella parabòlica

- Serra de tallar acer

- Radial

- Taladre

FASE 8.

ESTAT FINAL, PAVIMENTACIÓ  PLAÇA I CONDICIONAMENT  DE L'ESPAI

PÚBLIC

TREBALLS A REALITZAR:

- En aquesta fase se li donen els diferents acabats.

- Es pintarà tota l'estructura amb pintura intumescent de resistència al foc 60min, se li donaran 2

capes per així augmentar el temps en cas d'incendi.

- Es polirà el paviment exterior de formigó de les passarel·les i plataformes exteriors amb una textura

antilliscant.

- Es comprovarà la resistència de les baranes i les malles metàl·liques que composen la façana.

MAQUINARIA QUE INTERVÉ :

- Taladre

- Cargoldora automàtica

- Serra de tallar acer

- Radial

- Polidora


