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FONAMENTS

Per al càlcul de les sabates s’ha adoptat una tensió  admissible del terreny de 1 kp/cm2,  segons valors obtinguts de bibliografia de mecànica de sols i per a sols similars als de l’emplaçament.

Amb una sabata de 60x60cm les càrregues transmeses al terreny son de 0,23 kp/cm2, deixant un marge de seguretat suficient inclús per a suportar una doble volta adossada a la primera. Pel que fa a 
empentes laterals de la sabata, els valors es troben al voltant dels 0,08 kp/cm2, per tant poc significatius.

ENCAVALLADES

Pel que fa a les encavallades s’ha optat per seccions  de 7x14cm en funció de les càrregues de vent anteriorment esmentades. El perfil  7x14cm ofereix garantia suficient per a suportar aquesta pressió 
dinàmica. Pel que fa a les iates o rastrells els perfils adoptats han estat perfils de 6x6cm entre encavallades .

VOLTA

Per al càlcul de les tensions sobre la volta s’ha controlat que no apareguin traccions sobre el material o que les petites traccions paràsites siguin d’ordre molt inferior als valors crítics que poden produir problemes en 
la fàbrica. Per això s’ha triat una forma catenària que fa treballar el conjunt majoritàriament a compressió.  

Com mostra en el gràfic de la dreta les tensions de tots els elements son de compressió, i el seu màxim es fixa en 0,4496 N/mm2. Si considerem que un maó estàndard pot suportar uns 25 N/mm2, i un de molts 
baixa qualitat uns 15 N/mm2, les tensions no son preocupants.

Es disposa de dades assajades per a la UPC segons la ponència “Bloques de tierra comprimida en el proyecto del Centro del Adulto Mayor de San José de Chiquitos, Bolivia”; Les resistències son superiors als 2 N/
mm2, per tant força superiors als 0,4496 N/mm2 que mostra l’estudi teòric.

Per al dimensionat dels diferents elements que conformen les estructures s’ha emprat un software comercial basat en el mètode dels elements finits 
(SAP 2000 non-linear). Les comprovacions efectuades han estat :
 Volta.
 Encavallades de suport de xapa.
 Fonaments.
A falta de normatives concretes s’han seguit alguns preceptes dels EUROCODIS però aplicant els valors coneguts de la zona, com per exemple el vent  
pel que s’han adoptat valors reals segons el següents: la velocitat del vent es de 10 knots (5.151 m/s) en el pitjor dia. A efectes de càlcul adoptarem 
velocitats de l’ordre dels 20 m/s .

No es té referència de normativa al respecte en el país, per tant s’ha optat per utilitzar la formulació del CTE que es heretada de l’EUROCODI 
corresponent i que es presenta com una formulació acceptada en la majoria de països europeus i americans.
Es defineix l’acció del vent com:
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: pressió dinàmica del vent,  en la zona d’estudi 
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: coeficient d’exposició. En la zona adoptem grau IV. 
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: coeficient de pressió. Segons taula D.5 del vigent CTE.

Amb tot això s’ha estimat una carga de vent de:
 q

e
=1.0946  kN/m2 

La sobrecàrrega de neu tot i estar a un clima equatorial es contarà, per tenir també en compte la forta pluja dels mesos d’estiu, agafant la mínima 
contemplada a la norma espanyola per capitals de província a la taula 3.8 del DB SE-AE del CTE

Els valors característics de la fusta s’extreuen de la taula E.1 del Eurocode 5, per fusta serrada de conífera, i ja que no es poden assegurar els mínims 
estàndards de qualitat la considerarem de classe resistent C14 (la més baixa) 
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MATERIALS

CONSIDERACIONS PRÈVIES ESTABLIMENT DE CÀRREGUES

BLOC DE TERRA COMPRIMIDA (ESTABILIZAT AMB 8% DE CIMENT PORTLAND)

FUSTA VERMELLA 

FUSTA BLANCA

XAPA NERVADA DE ZINC

RECÀLCUL AMB AUGMENT DE PES:  NERVIS/CONTRAFORTS DE 60cm

PRECÀLCUL DE LA VOLTA

PRECÀLCUL DE LES ENCAVALLADES


