
Detall junta de construcció entre forjat 
i lluerna 

Aquesta unió es realitza amb Stabox de 
Plakabeton.
Una caixa d’esperes que realitza un anco-
ratge  estanc entre dues fases de formi-
gó. 
Aquesta es fixa a l’encofrat i/o a les arma-
dures abans d’encofrar la primera fase. 
Una vegada desencofrat es destapa i les 
esperes apareixen netes i llestes per a la 
següent fase. 
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Detall pilar porxo entrada 

Les barres d’ancoratge es posicionen 
prèviament a formigonar la base.
Al posar rigiditzadors soldats  a la base del 
pilar i a la placa d’ancoratge s’aconsegueix 
donar rigidesa al nus que forman el pilar 
amb la seva fonamentació. 

Detall jàssera zona imatge i so

Es tracta d’una jàssera formada a partir de platines d’acer solda-
desen forma de U, amb nervis interns cada 40cm que donen rigi-
desa al conjunt.  
Elements tubulars Ø30mm amb plaques d’ancoratge soldades a la 
seva base serveixen d’unió amb el forjat de 25cm de cantell. 
D’aquesta manera s’aconsegueix una “barana-jàssera” de la qual 
penja el forjat. La part inferior de la barana treballa a tracció i la 
superior a compressió. 

Finalment a aquest element se li solden unes mènsules que sub-
jectaran un taulell corregut de 60 cm d’ample.  

Detall d’armat trobada escala amb forjat

Detall junta estructural

La unió dels dos forjats es realitza amb passadors Titan. Uns ele-
ments dissenyats per transmetre esforços tallants en juntes de 
dilatació o estructurals i al mateix temps, permetre un moviment 
axial que ocasionalment pot ser transversal. 
En el formigó de primera fase es deixa una camisa d’espera que 
permet la posterior introducció d’un passador d’acer. Aquest an-
corat en el formigó de segona fase és lliure de moure’s dins de la 
camisa permetent el moviment de l’estructura.   
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