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FONAMENTACIÓ

D1_ SABATA AÏLLADA
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D2_ SABATA AÏLLADA
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Es pren com a model un estudi geotŁcnic de Sa-
badell..L’estudi recomana la fonamentació a l’estrat B,no 

s’observa nivell freàtic a cap de les capes.

Resum dels diferents estrats:

L’estudi geoténic recomana una fonamentació directa a 
la Capa B (sorres llimoses) mitjançant sabates,( la fona-
mentació amb llosa es considera com a úlltim recurs)

L’estudi geoténic recomana una fonamentació directa 
a la Capa B (sorres llimoses) mitjançant sabates,( la fona-

mentació amb llosa es considera com a úlltim recurs)

ESTUDI GEOTÉCNIC

MUR DE CONTENCIÓ

Axil més desfavorable a considerar, AXIL P3= 88.44 T
Es considera una tensió de terreny admissible de 1.7 kg/

cm2 (170 KN/m2)

Qadm = N/area          area=N/qadm

area=5.19 m2
2.28*2.28 =2.3 aprox

sabata proposada2.3*2.3 -

Gruix del mur de contenció e= H/10 

h=4.5m      e=4.5/10   e=45cm

COMPROVACIÓ SABATA

ACLARACIÓ CÁLCUL DEL CANTELL DE LES SABATES
 cantell (h)= v/2

V=vol , sent aquest desde el pilar fins al lateral de la sa-
bata 

vol máx de 1
h=1/2     h= 0.5 aprox 

GRUIX DEL MUR

DIMENSIONS DELS MURS

DIMENSIONS B=(N+PP)/QADM*L

BASE 0.4M

PLANTA CIMENTACIÓN

DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALL MUR DE CONTENCIÓ
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CAPA

A
B

C

Tipus  de sól

sorres i graves
argila llimosa o 
llims argilosos
sorres llimoses

Reblert

Cohesiu
Granular

Nspt

Q adm sb 

no recolzar
1.7 kg/cm2

19kg/cm2

Q adm sb  
correguda
no recolzar
2,0kg/cm2

2,5 kg/cm2

Tabla 3.2 Grup de terreny
GRUP

T-1

T-2

T-3

DESCRIPCIÓ

Terrenys favorables:aquells amb pocavariabilitat, i en els 
que la práctica habitual en la zona es de cimentació di-

recta mitgançant elements aïllats

Terrenys intermitgos: els que presenten variabilitat, o que en 
la zona no sempres es recurreig a la mateixa solució de ci-
mentació , en el els que poden suposar que tener replertss 
antrópics de certa relevància, encara que probablement 

no superen els 3 m

Terrenys desfavorables: els que no poden clasificarse en 
cap dels tipus anterirors.De forma especial es considerarán 

en aquest grup.(...)

Tabla 3.1 tipo de construcció
GRUP

C-0

C-1

C-2

C-3

C-4

DESCRIPCIÓ

Construccións de menys de 4 plantes y superfíciescontruï-
da inferior a 300 m2

Construcció de menys de 4 plantes

Construccions de altura máxima entre 4  i 10 plantes

Construccions de altura máxima entre 11 i 20 plantes

Conjunts monumentals o singulars de més plantes

MUR 1

q lineal
p coberta

sobrecàrrega 
terrenys
públics

b(m)
1

1

1.3

1.3

a(m) S(m2)
1551

3000

N(kg)
2016.3

3900

5916.3

kg/m2
1.3

1.3

MUR 2

q lineal

p coberta

sobrecàrrega 
terrenys
públics

b(m)

1

1

1.3

1.3

a(m) S(m2)

1551

3000

N(kg)

2016.3

3900

5916.3

kg/m2

1.3

1.3

Axil(T) qadm(T/M) L(m) dimensión(m)pp(T)
59.16 5.06 17 14.8 0.3

Axil(T) qadm(T/M) L(m) dimensión(m)pp(T)
59.16 5.06 17 9.5 0.4

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

dx=0.1mm
dy=-0.mm
Gz=0.3mrad

D1
D2

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

S01_Mur de contenció de formigó armat 
e=45cm

S02_ Impermeablilització a través de dos 
capes de pintura bituminosa i lámina cla-
vade de betñun elastómer armada amb 

filtre de polièster

S03_ Element de drenatge amb concavi-
tats.tipus Floradrain FD 60 neo.

S04_Replé de graves petites de cantell 
rodat Ø 10/20mm

S05_Replé de graves grans de cantell 
rodat Ø 20/40mm

S06_ Terres compactades

S07_Lámina geotèxtil  a base de filaments 
de polipropilé.

S08_Sabata de fonamentació 2.3x2.3m

S09_Solera, formigó armat 20cm
Lmax/32 

7.2/32
0.20m

S10_Capa de graves sobre terreny natu-
ral 15 cm

[Exclusivam
ente para uso acadØ

m
ico] 

S11_Trava 40x80
2+2 Ø 10cm

e Ø 8c/20cm

S12_Formigó de neteja

S13_Aïllament térmic, polietilé extrudit 50 
mm

S14_Terra elevat sobre suports puntuals, 
format per una placa de Tecnosol de 
guix amb fibra millorada de celulosa 

reciclada amb cantons machiembrats 
que s’encolan, logran un engranatge 

perfecte.Terra tipus Knauf.

S15_Paviment de parquet amb peces de 
fusta d’alzina 

vernissada 

S16_ Morter d ‘ agarre i nivellació 20mm

S17_ Làmina impermeable de betum po-
limèric (LBM) modifi cat amb plastòmers 
APP i acabat plàstic típus Morterplas-FP.

S18_Tub de drenatge corrugat de Ø 
200mm

S19_Pilar rodó de formigó armat Ø 35
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[Exclusivamente para uso acadØmico] 


