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[Exclusivamente para uso acadØmico] 

Esquema

Capa Tipus de 
sòl

Valor de 
N

Qad llosa 
armada

Qad sabata 
correguda

Qad sabata 
aïllada

R replè - no recolzar no recolzar no recolzar
A granular 11 - 14 1,2 Kg/cm² 1,0 Kg/cm² 1,2 Kg/cm²
B granular 26 - 28 2,5 Kg/cm² 1,9 Kg/cm² 2,5 Kg/cm²

element gruix (cm) densitat (Kg/m³) pes (Kg/m²) Total (T/m²)
SOLERA 1,21
Elements 0,71

paviment multicapa 0,5 - 2,00
capa de compressió 5,0 2400,00 120,00
placa alveolar C35 35,0 1251,00 437,85
làmina impermeabilitzant 0,1 - 1,00
làmina separadora - geotéxtil 0,1 - 0,25
aïllament tèrmic - poliestirè extrudit 10,0 33,00 3,30
làmina separadora - geotéxtil 0,1 - 0,25
formigó alleugerit 10,0 1000,00 100,00
formigó de neteja 5,0 1000,00 50,00

65,80 1136,80 714,65
Accions variables 0,5

sobrecàrrega d'ús (C3)-passadís 500,00

element gruix (cm) densitat (Kg/m³) pes (Kg/m²) Total (T/m²)
AULARI 1,06
Elements 0,56

paviment multicapa 0,5 - 2,00
capa de compressió 5,0 2400,00 120,00
placa alveolar C35 35,0 1251,00 437,85

40,50 1825,50 559,85
Accions variables 0,5

sobrecàrrega d'ús (C3)-passadís 500,00

Pilar prefabricat de formigó
- seccó 50x50cm
- formigó HA-35
- acer B-500-S

Axials    
    
 màx: 315,34T

Tallants   
    
 màx: 31,84T/-29,04T

Moments     màx:-43,66mT/22,82mT/-32,47mT

Deformacions   
   

màx:3,8mm+2,1mm(L/1270)

estudi pòrtic pd1-pd8                                                   
Sota la parcel·la trobem una capa ampla de replè i 
aprofundint més, sols granulars. Aquest primer estrat 
granular, d’aproximadament 1,2 m de gruix, no és 
gaire adequat; cosa que fa optar pel segon estrat, més 
cohesionat. Aquest es troba a uns 2,4 m de profunditat, 
dos per sobre del nivell freàtic.

La fonamentació superficial escollida és amb sabates 
aïllades. En alguns casos, però, per la proximitat entre 
elles fa que es requereixin sabates combinades.
Al marge esquerre de la parcel·la ens trobem amb una 
edificació molt propera i això ha fet optar per una sabata 
correguda que permet reduir l’ample d’aquesta.

L’estructura plantejada al projecte és prefabricada. La 
fonamentació, però, serà in-situ. Per tal d’unir pilars i 
sabates, s’ha optat pel mètode d’ancoratge enroscat. Això 
permet un muntatge més ràpid de la base de l’estructura 
i millors condicions de recuperació dels pilars. En els 
punts on descansa la fonamentació de l’ascensor i les 
escales se situa una llosa de fonamentació.

El pòrtic estudiat és longitudinal, en el sentit de les 
jàsseres i permet veure la deformació d’aquestes front 
les càrregues suportades.

estructurA                                                     
plAntA fonAmentAció (-2,40m)                                                       estudi pilAr  pe6                                           

Estudi pilar PE3
- Resultants pitjor hipòtesi:
 - Ny: 264,24T
 - Nx: -8,20T
 - Mz: 9,55mT
- Qad: 
 - 2,5Kg/cm2

- Càlcul sabata aïllada:
 -àrea=Nk/Qad=264,24/25=10,57m2

 - base quadrada de 3,25m
 - relació vol/cantell=1,2
 - cantell de 1,17m
 - secció de 3,30x1,70m 
 (igualat amb sabata major)
- Càlcul viga centradora:
 - base=L/20=10/20=0,50m
 - alçada=L/14=10/14=0,70m
 - secció de 0,50x1,70m
 (igualat amb cantell sabata)

estudi pilAr  pb7                                         
Estudi pilar PB11
- Resultants pitjor hipòtesi:
 - Ny: 516,80T
 - Nx: -2,23T
 - Mz: 2,97mT
- Qad: 
 - 2,5Kg/cm2

- Càlcul sabata aïllada:
 - àrea= Nk/Qad=458,47/25=20,67m2

 - base quadrada de 4,55m
 - relació vol/cantell=1,2
 - cantell de 1,70m
 - secció de 4,60x1,70m 
 (cantell major)
- Càlcul viga centradora:
 - base=L/20=10/20=0,50m
 - alçada=L/14=10/14=0,70m
 - secció de 0,50x1,70m
 (igualat amb cantell sabata)

Jàssera prefabricada de formigó
- seccó 70x30+50X25cm
- formigó HA-35
- acer B-500-S


