
FONAMETACIÓ

Geotècnic

A falta d’un estudi geotècnic de la parcel·la en concret, es pren com a referència un estudi realitzat al casc 

urbà de Barcelona, entre els carrers Pere IV, Bac de Roda i Marroc, molt proper a l’emplaçament.

En aquest estudi geotècnic, s’han realitzat sis sondejos, tres d’ells a rotació helicoidal i els altres tres en as-

saigs estàndards  de penetració., que han arribat a unes profunditats de 19,6 a 25m.

Resum dels diferents estrats del terreny

El terreny analitzat està format per quatre capes:

CAPA R: està formada per terres de replè sorrenques amb restes de vidres i plàstics, i poc compactes.

CAPA A: la segona capa conté sorres de gra fi a mig, color marró-groguenc, seques i poc empaquetades.

NSPT = 11 - 14

NP = 10 - 11

CAPA B: la penúltima capa està generada per sorres heteromèriques i graves amb escassa matriu llimos-

sa, saturades i de mig a ben empaquetades.

NSPT = 26 - 28

En el nivell llimós s’obtenen valors de rebuig.

En el nivell llimós, NSPT = 14

NP = 18- 22 (valors superiors als nivells amb major contingut de graves)

CAPA C: aquesta capa correspon al substrat d’edat pliocena format per sorres de color ocre amb graves 

disperses, saturades i ben empaquetades.

NSPT = 35 - 50 (arribant al rebuig en profunditat)

HIDROLOGIA: es detecten llims argilosos amb sorres molt humides a la capa B, a 14m per sota de la cota 

de carrer.

Es detecten nivells d’aigua a profunditats d’entre 4,8 i 5,1m.

Característiques principals
  

-  Fonamentació de sabates corregudes sobre pous de formigó             

   pobre per a arribar a l’estrat resistent més proper

- Estrat resistent: CAPA B, formada per sorres heteromèriques i    

  graves amb escassa matriu llimosa, saturades i de mig a ben  

  empaquetades

-  Inici de la capa B: -4,1m

- Cota de fonamentació: - 4,3m (recolzades 20cm per sota de

   l’inici   de l’estrat més resistent, en el punt més baix del terreny)

- Tensió admissible del terreny de la capa B, per al càlcul de saba- 

   tes corregudes: 1,9 kg / cm2 

Fonamentació escollida

En funció del terreny i de l’estructura escollida, s’ha decidit que la fonamentació es realitzarà amb sabates 

corregudes (sota els murs portants de l’estructura), arriostrades degudament entre sí, a la capa B, arribant 

a ella mitjançant pous de formigó pobre col·locats sota les sabates que es recolzaran un mínim de 20 cm a 

l’estrat en bon estat.

Arriostrament

Caldrà que la riostra tingui unes dimensions que compleixin  b > L / 20, sent b la base de la riostra i L la lon-

gitud entre els eixos dels murs. En el projecte, en el cas més desfavorable tenim una L = 11,75m.

b > 13,75 / 20 = 0,6875  -->  0,7m

Dimensionat de la fonamentació

A partir de l’axil de càlcul (Nd) que reb la fonamentació, i de la tensió a la que treballa el terreny a la capa B, 

que ens proporciona el geotècnic, farem el dimensionat de la sabata correguda.

Calcularem dues dimensions de sabates, una per a la part de l’edifici amb dues plantes, i l’altra per a la part 

en què només hi ha llar d’infants, i farem el dimensionat agafant sempre l’axil en el cas més desfavorable 

per a cada un dels dos casos.

L’estudi geotècnic ens proporciona la tensió admissible del terreny per al cas de sabates corregudes recol-

zades a la capa B, i aquesta és Qa = 1,9 kg / cm2.

Els axils de càlcul, majorats, que rebem a la fonamentació són els següents:

Biblioteca 242,86KN x 1,5= 364,9 KN / ml = 37.117,7kg / ml

A sabata= 37.117,7 kg / 1,9kg/cm2 = 19.535,6 cm2

Ample sabata correguda: 1,95m

Llar d’infants 115,1KN x 1,5= 172,63 KN / ml = 17.603,36 kg / ml

A sabata= 17.603,36 kg / 1,9kg/cm2 = 9.264,93 cm2

Ample sabata correguda: 0,95 m

QUADRE DE TENSIONS DEL TERRENY (N) als DIFERENTS ESTRATS

CAPA      TIPUS DE SÒL         VALOR DE N         Qad LLOSA ARMADA        Qad SABATA CORREGUDA

R      Replè          - -           No recolzar-hi         No recolzar-hi

A      Granular         11-14          1,2 kg/cm2          1,0 kg/cm2

B (9m)      Granular         26-28          2,5 kg/cm2          1,9 kg/cm2

C      Granular         35-50           --           2,9 kg/cm2

ESTRUCTURA
e  1 200
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Valors considerats per al càlcul:

Càrregues permanents
Pes propi coberta    1179 kg/m2

Pes propi coberta  (forjat col·laborant) 1304 kg/m2

Pes propi forjat central (llosa massissa) 1132 kg/m2

Pes propi forjat central (forjat col·laborant) 1209 kg/m2

Pes propi façana (portant + trasdossat) 757,7 kg/mm

Pes propi paviments   131,55kg/m2

Càrregues variables
Sobrecàrrega de manteniment,
coberta no trans. (inclinació <20º)  1 KN/m2 = 101,97 kg/m2 
Sobrecàrrega de neu   0,4 KN/m2 = 40,78 kg/m2 
Sobrecàrrega d’ús biblioteca
 - zona d’accés públic, de 
 aules i cadires   3 KN/m2 = 305,94 kg/m2 
 - zona administrativa  2 KN/mm = 203,94 kg/m2

 - vestíbul   5 KN/mm = 509,86 kg/m2

Sobrecàrrega prestatgeries  1200kg/ml repartits amb el passadís que li correspon -->  
     400 kg/ml que caldrà considerar repartida en tota l’àrea d’estudi  
     --> 70 kg/ m2

Vent Grau d’asperesa de l’ambient (G) IV

Propietats dels materials utilitzats
Formigó  Resistència  25 N/mm2 o 2549,29 kg/cm2 

  Mòdul d’elasticitat (E) 200.000 kg/cm3

Acer AEH-400 Límit elàstic  400 N/mm2 (4.078,86 kg / cm2)
  Límit de trencament 550 N/mm2

  Mòdul d’elasticitat (E) 2.100.000kg/mm2

  Tensió   2750 kg/cm2

Coeficients de seguretat:
Pes propi x 1,35   Càrrega variable x 1,50
Formigó armat : 1,50   Tensió de l’acer : 1,1
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Mur portant de formigó armat e=30cm

Sabata correguda sota mur portant

Riostra de la fonamentació

Llegenda planta de fonamentació
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