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La  fonamentació del mur perimetral és en forma de sabata correguda
excèntrica en la planta inferior de l'edifici. Aquesta  tilopogia de  fonamentació
també  col·labora  a  evitar  els  assentaments diferencials que es podrien
donar fàcilment degut a la diferència de càrregues que suporta mur  i que el
perjudicarien  seriament.

La cota de fonamentació principal és la que comprèn el mur perimetral que
limita l'aparcament, amb +9.60m. Les altres dues cotes de fonamentació
coincideixen amb la Sala polivalent (+13,10m) i amb el Pati de llums (+13,05)
.
Es dimensiona la sabata correguda perimetral amb les mateixes accions que
hem aplicat anteriorment.

FONAMENTACIÓ_SABATA CORREGUDA

Esquema de les soleres

Solera de formigó armat
e=15cm  cs. +10.65

Solera de formigó armat
e=15cm  cs. +13.90

Solera de formigó armat
e=10cm  cs. +13.85

Pes Propi
mur 2625 Kg

densitat  formigó  x gruix  x altura = pes  total
2500  x 0,30  x 3,5 = 2625 kg

Descens de càrregues
càrregues permanents: 13000 Kg

(pes propi alleugerit x nº de plantes) + c. coberta x 1/2 llum max. = c. perm.
((700  x 3) + 500)  x 5 = 1300 Kg

càrregues variables:  5700 Kg
c.  variables coberta +  (sobrec. ús. x nº forjats intermitjos)  x 1/2l = c. variables
(140 + (500 x 2 ))  x 5 = 5700 kg

Càlcul
Segons l'estudi geotècnic de la zona, extreiem que la resistència  del terreny
per sabates corregudes és de 1,92 Kg/cm².

La sol·licitació vertical d’1ml de sabata és de 21325 Kg. La majorem amb un
coeficient de seguretat d'1,3 x 21325 = 27722Kg.

Àrea sabata = axil / resist. sòl
A = 27722/ 1,92 = 14438 cm²

Base  sabata = A / llarg sabata
b = 14438/ 100 = 144,3 cm

La  sabata  tindrà  de base 1,50m per anar pel costat de  la  seguretat.
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FONAMENTACIÓ_SABATA AÏLLADA

Càlcul
Segons l'estudi geotècnic de la zona, extreiem que la resistència  del terreny
per sabates aïllades és de 2,5 Kg/cm.

La sol·licitació vertical d’1ml de sabata és de 204098 Kg
Àrea  sabata = axil / resist. sòl
A = 204098 / 2,5 = 81639 cm²

Costat sabata ² = A
Costat = 284 cm

La  sabata tindrà 2,85m de costat, per anar pel costat de  la  seguretat.

SABATA AÏLLADA - ZONA AUDITORI

MUR SALA POLIVALENT

0.200.30

PLANTA DE FONAMENTACIÓ

Pes Propi
mur 7500 Kg

densitat  formigó  x gruix  x altura maxima = pes  total
2500  x 0,30  x 10  = 7500 kg

Càlcul
Segons l'estudi geotècnic de la zona, extreiem que la resistència  del terreny
per sabates corregudes és de 1,92 Kg/cm².

La sol·licitació vertical d’1ml de sabata és de 19560 Kg. La majorem amb un
coeficient de seguretat d'1,3 x 19560 = 28340 Kg

Àrea sabata = axil / resist. sòl
A = 28340  / 1,92 = 15281 cm²

Base  sabata = A / llarg sabata
b = 15281 / 100 = 152,81 cm

La  sabata  tindrà  de base 1,60m, per anar pel costat de  la  seguretat.

MUR APARCAMENT

MUR ZONA INSTAL·LACIONS

Pes Propi
mur 13000 Kg

densitat  formigó  x gruix  x altura inferior = pes  total inferior
2500  x 0,30  x 3,5  = 7500 Kg

densitat formigó x guix x altura superior = pes total superior
2500 x 0,2 x 11 = 5500 Kg

Descens de càrregues
càrregues permanents: 3800 Kg

(pes propi alleugerit x nº de plantes) + c. coberta x 1/2 llum max. = c. perm.
((700  x 2) + 500)  x 2 = 3800 Kg

càrregues variables:  1280 Kg
c.  variables coberta +  (sobrec. ús. x nº forjats intermitjos)  x 1/2l = c. variables
(140 + (500 x 1 ))  x 2 = 5700 kg

Càlcul
Segons l'estudi geotècnic de la zona, extreiem que la resistència  del terreny
per sabates corregudes és de 1,92 Kg/cm².

La sol·licitació vertical d’1ml de sabata és de 18800 Kg. La majorem amb un
coeficient de seguretat d'1,3 x 18800 = 24440 Kg

Àrea sabata = axil / resist. sòl
A = 24440  / 1,92 = 12729 cm²

Base  sabata = A / llarg sabata
b = 12729 / 100 = 127,29 cm

La  sabata  tindrà  de base 1,30m, per anar pel costat de  la  seguretat.

La major part de la fonamentació del projecte està formada per sabates
aïllades, exceptuant el mur perimetral que es tracta d'una sabata correguda.
Es poden diferenciar tres zones de fonamentació en les que la dimensió
màxima de la sabata es calcula en el punt més desfavorable.

La  superfície de contacte  sabata-terreny es  troba a +9,60. Es parteix d’una
alçada de sabata de 80cm.

Es dimensiona la sabata correguda perimetral amb les mateixes accions que
hem aplicat anteriorment, tenint en compte la zona a la que pertanyen Les
zones on les sabates queden molt pròximes, s'obta per fer una sabata
compartida, sempre amb les dimensions de la més desfavorable Per
compensar el moment de l’excentricitat, es col·loquen bigues centradores.

Descens de càrregues
càrregues permanents: 154240 Kg

(pes coberta + pes forjats x nº forjats) x area max. = c. perm.
(1300) + (700 x 1))  x 77.12m² = 154240 Kg

càrregues variables:  46478 Kg
c.  variables coberta +  (sobrec. ús. x nº forjats )  x area max. = c. variables
(140 + (500 x 1 ))  x 77.12 = 46478 Kg

SABATA AÏLLADA - ZONA COMUNA

SABATA AÏLLADA - PLAÇA INTERIOR

DETALL_sabata aïllada
e. 1/20

01 formigó de neteja
02 armadures
03 base compactada
04 claus de tallant
05 solera de formigó
06 pilar de formigó

DETALL_sabata correguda
e.1/20

01 formigó de neteja
02 armadures
03 base compactada
04 claus de tallant
05 solera de formigó
06 mur perimetral

DETALL_fossat ascensor
e.1/20

01 formigó de neteja
02 armadures
03 base compactada
04 junta de formigonat
05 solera de formigó

Descens de càrregues
càrregues permanents: 10800 Kg

(pes propi alleugerit x nº de plantes) + c. coberta x 1/2 llum max. = c. perm.
((700  x 1) + 500)  x 9 = 1300 Kg

càrregues variables:  1260 Kg
c.  variables coberta x 1/2 llum = c. variables
140  x 9 = 700 kg

Càlcul
Segons l'estudi geotècnic de la zona, extreiem que la resistència  del terreny
per sabates aïllades és de 2,5 Kg/cm.

La sol·licitació vertical d’1ml de sabata és de 174215 Kg
Àrea  sabata = axil / resist. sòl
A = 174215 / 2,5 = 69686 cm²

Costat sabata ² = A
Costat = 263 cm

La  sabata tindrà 2,70m de costat, per anar pel costat de  la  seguretat.

Descens de càrregues
càrregues permanents: 127737 Kg

(pes coberta + pes forjats x nº forjats) x area max. = c. perm.
(1300) + (700 x 2))  x 47.31m² = 127737 Kg

càrregues variables:  46478 Kg
c.  variables coberta +  (sobrec. ús. x nº forjats )  x area max. = c. variables
(140 + (500 x 2 ))  x 47.31 = 46478 Kg

Càlcul
Segons l'estudi geotècnic de la zona, extreiem que la resistència  del terreny
per sabates aïllades és de 2,5 Kg/cm.

La sol·licitació vertical d’1ml de sabata és de 114761 Kg
Àrea  sabata = axil / resist. sòl
A = 114761 / 2,5 = 45904 cm²

Costat sabata ² = A
Costat = 214 cm

La  sabata tindrà 2,15m de costat, per anar pel costat de  la  seguretat.

Descens de càrregues
càrregues permanents: 76389 Kg

pes forjat (forjat + aplacat de formigó prefab.)  x  area max. = c. perm.
1075 x 71.06m² = 76389 Kg

càrregues variables:  38372 Kg
(c. neu + sobrec. ús)  x area max. = c. variables
(40 + 500) x 71.06 = 38372 Kg
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