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PROPOSTA

Element urbans. Seients d'estaques

Detalls

REORDENACIÓ DE LES LLERES DEL RIU I ESPAI FLUVIAL A SALLENT

06 C.2

1. PERFORACIÓ TERRENY

2. REGULARITZACIÓ AMB GRAVES

3. COL·LOCACIÓ DEL SEIENT

4. REOMPLERT DE SORRES
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E01. Estaca de fusta de castanyer,

sense tracar, amb acabat semitornejat,

de diàmetre  Ø80-100 mm i de llargada

variable.

E02. Rodons d’acer inoxidable tipus

AISI 304 i Ø12mm.

E03 Resina epoxi d'alta resistència per

a fusta sense retracció.

E04. Abraçadora d’acer inoxidable

tipus Ω(omega) i Øinterior =12mm.

E05. Cargols autorroscants d'acer

inoxidable per a fusta de dimensions

Ø8x50mm (inclou arandela).

E06. Lámina geotèxtil filtrant de

separació.

E07. Tub drenant de PVC circular

ranurat d= 125mm.

E08. Graves filtrants tamany mínim del

àrid 16mm i màxim 32mm

(AG-T-16/32-D)

E09. Sorres drenants (0-2mm d'àrid)

E10.Graves per a comptactar tamany

mínim del àrid 3mm i màxim 5mm

(AG-T-16/32-D)

E11. Terra vegetal.

CONSTRUCCIÓ BANCS D'ESTAQUES

E03

Perforació del terreny amb una barrina,

sigui portàtil o pesada, de diàmetre

Ø300mm fins a una profunditat

aproximada de 1,10m.
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Es netejaràn manualment les restes de

terres fetes per la barrina.

Posteriorment, per tal de poder

recolzar el seients d'estaques s'omplirà

el fons del forat amb una capa de

graves de 20 cm permetent el

drenatge.

Abans de col·locar els seients s'ha

d'haver realitzat aquests. Els seients

estaran fet d'estaques unides amb

rodons d'acer inoxidable i resina epoxi

sense retracció. Durant la construcció

és convenient assegurar les estaques

amb corretges amb trinquet.

La col·locació del seient es realitzarà

amb mitjans manuals o mecànics

assegurant-se que el seient està

completament vertical i ben clavat.

Un cop col·locats els seients, els

espais sobrants es reompliran amb

sorres, alhora que es van compactant.

Els últims 20 cm es reompliran i

compactaran amb terra vegetal.
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