_ESTRUCTURA
DETALLS DEL SISTEMA_UNIÓ ENTRE ELEMENTS
SABATA+ PILAR
Per a la fonamentació, les sabates són realitzades in situ, i la unió
entre aquesta sabata i el pilar prefabricat és un sistema d’unió hiperestàtica mitjançant un calze que racionalitza l’empotrament, de
manera que s’eviten els punxonaments.
-Elements fonamentació amb calze

planta segona

-Detall fonamentació amb calze

PILAR + JÀSSERA
Tal i com s’ha esmentat
previament, els pilars de tot
el projecte seran continuos
des de la fonamentació fins
a la coberta, i les unions
entre el pilar i la jàssera
es faran mitjançant un recolzament sobre les mènsules que el pilar ja porta
incorporades. El possible
moviment donat entre jàs-Detall suport jàssera al cap del pilar
sera i pilar queda limitat
per dues barres metàliques empotrades a la mènsula que travessen la jàssera a través dels passatubs preparats en els extrems
d’aquesta. Un cop aquestes barres han estat encavides a la jàssera
es formigona formant d’aquesta manera una unió isostàtica.
-Detall suport jàssera central a la mènsula

planta cobertes

JÀSSERA+PLACA
Un cop realitzat el nus pilar-jàssera es recolzen totes les plaques
alveolars que conformen el forjat de l’estructura a sobre de la jàssera. La propia geometria de la placa alveolar permet la col·locació
de negatius en les seves juntes i el formigonat d’aquestes sense
haver d’encofrar. Un cop l’estructura està tota montada de forma
isostàtica es formigonen totes les juntes entre les plaques i juntament amb el formigonat dels nusos en la unió entre pilars i jàsseres s’aconsegueix rigiditzar totalment l’estructura.
-Detall suport placa alveolar sobre jàssera extrema

-Detall suport placa alveolar sobre jàssera central

PLAQUES ALVEOLARS
Les plaques alveolars tenen un ample estàndard de 120 cm, tot i
que es poden fer peces especials de 36, 60 i 84 cm. La seva longitud és variable, i pot arribar als 10 metres. Per a la disposició de
forats per al pas d’instal·lacions caldrà respectar la relació de L/4
o L/5 en funció de si el forat es central o extrem.
-Detall possibles forats en les plaques alveolars

planta sobrecobertes

FORJAT COL·LABORANT
Per al forjat col·laborant es disposa una placa d’ancoratge als pilars
de formigó prefabricat, on anirà ancorada la biga metàl·lica, i al
damunt d’aquesta s’hi disposarà la xapa grecada amb les armadures. Sobre aquesta xapa s’hi abocarà el formigó pertinent per tal
de tenir el forjat col·laborant de cantell total 20 cm.
-Detall forjat col·laborant sobre estructura metàl·lica

forjat col·laborant
forjat plaques alveolars
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