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CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES

escala 1:200

A falta d’un estudi geotècnic propi del terreny, 
s’han extret les dades del software “Mapa Geotècnic 
de Barcelona”, publicat per l’Institut Cartogràfi c de 
Catalunya, i l’anàlisi de les dades contingudes en 
el document “El Contexto Geotécnico de la Ciudad de 
Barcelona” de A. Ventayol, J. Palau i A. Roca (2000)

Segons l’estudi, el terreny on s’ubica el projecte 
està format per sediments dipositats des de la ser-
ra de Collserola al llarga de la història. Aquests 
sediments formen una capa majoritariament inferior 
a 20-25m que presenta generalment 3 estrats que es 
repeteixen. Els estrat són de capa inferior a capa 
superior: argiles vermelles compactes, llims marró 
clar i costra calcària prima de gruix general de 20-
30cm. Aquesta succecció es repeteix normalment 3 ve-
gades, formant el que es coneix com a “tricicle”

La capa més favorable per a la fonamentació super-
fi cial es la d’argiles vermelloses, que té una bona 
resistència a la compressió, baixa humitat i alt grau 
de solidesa, bona cohesió i angle de fricció.

DADES ARGILES VERMELLOSES:

Resistència admissible: 2,5-5kp/cm2
Angle de fricció φ = 28º
Densitat natural: 1,95-2,10 Tm/m3
Cohesió: 0,2-0,5 kg/cm2

Nivell freàtic: el nivell freàtic es troba entre 10 i 
20m sobre el nivell del mar, de forma que no es tre-
ballarà per sota d’aquest.

PLANTEJAMENT

Es plantejen sabates de fonamentació superfi cial. 
Aquestes s’arriostren en cas que el moment transmès 
a la sabata sigui important.

La unió entre l’estructura metàl·lica i la fonamen-
tació es fa mitjançant rigiditzadors soldats a la 
base del pilar i les plaques d’ancoratge, des d’on es 
conectarà amb la sabata amb barres d’ancoratge.

DIMENSIONAT SABATES DE FONAMENTACIÓ

Es parteix d’una alçada de sabata de 60cm sobre una 
capa de 10cm de formigó de neteja.

 B^2 = Q / qt

SABATA 1:

N = 111.8T
qt (adm) = 2,5kg/cm2

B^2 = 111,8T x 1000 / 2,5kg/cm2 B = 211cm

 sabata: 220 x 220 cm

SABATA 2:

N = 58,8T
qt (adm) = 2,5kg/cm2

B^2 = 58,8T x 1000 / 2,5kg/cm2 B = 153cm

 sabata: 155 x 155 cm

SABATA 3:

N = 75,7T
qt (adm) = 2,5kg/cm2

B^2 = 75,7T x 1000 / 2,5kg/cm2 B = 174cm

 sabata: 180 x 180 cm

PLANTA FONAMENTACIÓ
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