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Geometria Axils Moments Tallants Deformada

Geometria Axils Moments Tallants Deformada

DEFORMADA MAJORADA

PLANTA DE FONAMENTACIÓ_1.250

DETALL 1.100

CÀLCUL DE FONAMENTACIÓ

Al tractar-se d'una estructura amb un ritme constant i els pilars dels pòrtics estan alineats seguint unes directrius clares, obtem per una fonamentació amb sabata contínua. D'aquesta manera, la fonamentació dels pòrtics i la dels murs de formigó són del mateix tipus. A l'hora de calcular i dimensionar les
diferents sabates de fonamentació, hem suposat un terreny d'alta muntanya, amb força presencia de roques, és a dir un terreny d'una bona resistència,3kg/cm2, un terreny molt similar al que trobem a La Margineda.
Partint d'aquestes condicions, passem a dimensionar les sabates segons l'axil de cada pilar o mur. A partir d'aquests suposem una base de sabata, partim d'1m, l'altra dimensió son 2 metres ja que és contínua i és la distància entre pòrtics. Amb aquestes dades més la resistència del terreny, i per tant el
seu axil admisible d'aquest, comprobem que les sabates no superin en cap cas aquest axil admisible. En alguns casos hem redimensionat la sabata fent-la més ample, ja que no complia i no repartia bé la càrrega al terreny.
Ara bé, tenim en el cas dels patis, unes sabates continues però volgudament excèntriques, per deixar més espai als arbres. Aquestes sabates excèntriques s'han calculat afegint el moment d'excentricitat corresponent, i comprovant que no giressin, ni provoquessin esforços no dessitjats a l'estructura.
Algunes d'elles, que no suportàven s'han hagut d'arriostrar amb la sabata del costat oposat del pati(com es pot veure en la taula annexa, o a la pròpia planta de fonamentació). Al treballar amb esforços força simètrics aquesta riostra consegueix estavilitzar el conjunt i que tornin a treballar dintre de l'axil
admisible del terreny.

Casos 210 (G+SU+N)
Despl 0cm
Max= 9,1cm


