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    TERRENY DE MONTJUÏC:

Tot i la manca d'un estudi geotècnic del propi terreny, s'han
extret les dades d'un estudi geològic general de la ciutat de
Barcelona,realitzat per: VENTAYOL, A.; PALAU, J. Y ROCA, A. (2002):
“El Contexto Geotécnico de la Ciudad de Barcelona”. Ingeniería del
Terreno. IngeoTer 1. U.D. Proyectos. E.T.S.I. Minas. U.P.M. Madrid.

    Aquest estudi indica que Montjuïc es troba en una zona de
roques sedimentàries, concretament: arenisques, conglomerats i
argiles. (Sediments deltaic i litoral miocenis).

    En general, les característiques geotectòniques d'aquests
sediments  són favorables. Las arenisques i els conglomerats de
Montjuïc són una roca dura, molt poc meteorizada.  Aquest tipus de
sòl admet fonamentacions directes, amb capacitats portants
elevades, superior als 3,5 kg/cm2, i amb assentaments petits per a
càrregues habituals.

    Partint d'aquesta informació, s'ha obtingut la resta dades
necessaries per al dimensionat de les sabates de fonamentació.

PLANTA FONAMENTACIÓ P1-SOSTRE PLANTA BAIXA PLANTA FONAMENTACIÓ PLANTA BAIXA

COMBINACIONS ESTAT DE CÀRREGUES

3. DIMENSIONAT SABATA CORREGUDA MUR

p.p mur (t)

b1 b1 

q (t/ml) q (t/ml) q (t/ml)

p.p mur (t)

19.4 t 19.4 t

L=13,2m

p.p mur (t)

b2 b2 

q (t/ml)

p.p mur (t)

12.18 t

L=6,25m

p.p mur (t)

b2 

q (t/ml)

q (t/ml)

L=3,10m

q (t/ml)

h=0,80m h=0,80m

h=0,80mh=0,80m

12.18 t 12.18 t

Q=
N

bxa
<  Q adm = 35 t/m2

19,4 t 
b 

q coberta sala vetlla = 1,35 (0,49t + 0,05t + 0,05t) + 1,5 (0,1t) = 0,9465 t/m2

b1 =  1 m

pp mur = 1,35 (1m x 0,30m x 6,8m x 2,5 t/m3) = 1,35 x 5,1t = 6,885 t/ml = 6,9 t/ml

R total = q coberta + pp mur = 12,5 + 6,9 = 19,4 t/ml

2 x 0,9465 t/m2 x 13,20m /2 = 12,5 t/ml =

sent a = 1ml

Com el terreny té una tensió admisible molt elevada, les dimensions de les sabates 

que s'obtenen són molt petites, per tant imposem com a mínima dimensió b > o = 1m

Q=
N

bxa
12,18 t 

b 

q coberta sala difunt = 1,35 (0,625t + 0,05t + 0,05t) + 1,5 (0,1t) = 1,12875 t/m2

b2 =  1 m

pp mur = 1,35 (1m x 0,30m x 6,8m x 2,5 t/m3) = 1,35 x 5,1t = 6,885 t/ml = 6,9 t/ml

R total = q coberta + pp mur = 5,28 + 6,9 = 12,18 t/ml

1,12875 t/m2 x (6,25m + 3,10m) /2 = 5,2769 t/ml = 5,28 t/ml =

sent a = 1ml

Com el terreny té una tensió admisible molt elevada, les dimensions de les sabates 

que s'obtenen són molt petites, per tant imposem com a mínima dimensió b > o = 1m

DETALL FOSSAR ASCENSOR EN CONTACTE AMB FONAMENTACIÓ e:1/20DETALL FONAMENTACIÓ MUR CONTENCIÓ e:1/20JUNT DE DILATACIÓ AL MURJUNT DE FORMIGONAT AL MUR e:1/20e:1/20PASSADOR "TITAN"ENTREGA SOLERA-FORJAT=PASSADOR TITAN e:1/20e:1/50

DETALL PERÍMETRE SOLERA e:1/20DETALL ESTREBAT MURS e:1/20

<  Q adm = 35 t/m2

A. Sabata mur Sala Vetlla

B. Sabata mur Sala Difunt
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