
CONSOLIDACIÓ

MURS: formigó lleuger estructural  e=0.45m

MURS DE CONTENCIÓ: e=0.5m

PILARS: secció=0.45x0.45m

PILARS SALA ACTES: secció=0.30x0.50m

FORJAT TIPUS: forjat sandwich e=0.40m

FORJAT PB: forjat sandwich e=0.45m

FORJAT UNIÓ ENTRE BLOCS: llosa massisa e=0.25m

SOLUCIÓ ANCLATGE DEL FORJAT AL MUR

Per tenir una visió continua del mur s’utlititzen Stabox, caixes d’esperes 

per formigó armat. Asseguren l’anclatge entre el mur i el forjat, per-

meten la transmissió d’esforços tallants i moments. Es col·loca la caixa 

enveguda en el forjat, posteriorment es treu la tapa tetrapack i es des-

pleguen les armadures.

 

JUNTES DE DILATACIÓ

S’utlititza el sistema Cret de la serie 100, de la casa Eding Aps, un pas-

sador deslliçant d’acer inoxidable, que es col·loca cada 60cm. 

Les avantatges constructives d’aquests sistema són:

Permeten la transmissió d’esforços tallants en la junta i la compatibilitat 

de deformacions entre elements estructurals continus.

Tenen una simple ejecució i simplifiquen el treball del projecte.

No es necessari doblar pilars i murs.

FACTOR DE FORMA

Al ser un edifici amb una forma irregular hi ha juntes de dilatació en 

els punts més dèbils, que coincideixen amb el canvi de tipologia de 

forjat.

 

ASSENTAMENT DIFERENCIAL

El bloc que contè la sala d’actes és d’una sola planta a difrerència 

dels altres i n’és exempt, per aixó, per seguretat es separa.

LLEGENDA DETALLS
1_mur de formigó estructural alleugerit; e=0.45m; estreps a 0.60m
2_estreps d’anclatge al mur; ø10 cada 200mm
3_caixa d’esperes Stabox
4_junta de formigonat
5_esperes desplegades; ø10 l=1.20m
6_capa de compressió armada superior i inferior; e=7.5cm
7_cassetó de porexpan; e=0.25m
8_armat; 2 ø12
9_estreps; 4 ø10
10_armat; 4c ø10
11_resina no retràctil, BRC 400 vinil
12_vaina
13_placa per la fixació de la baina amb l’encofrat
14_banda de neoprè per dilatació
15_cos de repartiment de càrregues
16_goujon
17_llosa armada; e=0.25m
18_congreny perimetral
19_mur de formigó armat; e=0.20m

20_forjat sandvitx; e=0.40m
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