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1. Els fonaments de les construccions tesades
1.1 Introducció
Els fonaments de les construccions tradicionals (estructures de pedra, maó, fusta, acer, etc.)
són molt diversos. En funció del tipus de terreny, de la seva estratificació, del tipus d'estructura (porticada, contínua, ...) i del tipus i magnitud de les càrregues, es genera una tipologia de
fonaments molt diversa: sabates aïllades, contínues, excèntriques, bigues i lloses de fonamentació, pilons, etc.
A pesar, però, d'aquesta diversitat, hi sol haver un factor comú. L'acció predominant sobre el
fonament és la compressió. Una força que empeny el fonament cap a baix i que ha de ser contrarestada per la resistència del terreny que es troba sota el fonament (o al costat, per fregament, en alguns tipus, com és el cas de certs pilons).
És cert que també trobem altres tipus d'accions, sobre tot en estructures amb pilars encastats
en el fonament (si més no, aquesta és la forma habitual de calcular les estructures). Aquests
pilars presenten en la seva base un tallant i un moment que també cal equilibrar. El tallant no
acostuma a ser gaire important i, per tant, la majoria de vegades se soluciona el problema
amb la resistència a tracció o compressió que ofereixen les traves horitzontals que es disposen
entre les diferents sabates.
Quant al moment, pot resultar important en els pilars extrems dels pòrtics i sobre tot en les
sabates excèntriques (per exemple, a les mitgeres). En aquests casos les solucions són més
variades, però moltes vegades es recorre a l'ús de bigues centradores entre la sabata afectada
i una altra d'interior, a la qual es connecta.
Tot i així, en tots els casos, la força vertical de compressió és la més important i la que caracteritza el tipus de fonament a utilitzar.
En les construccions tesades també trobem algun tipus de fonament igual que els que acabem
de comentar, per exemple, en els pals verticals centrals d'una coberta en forma de conoide,
però aquests són els casos menys freqüents.
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1.2 Tipologia dels fonaments
En general, els fonaments típics de les construccions tesades es poden classificar, segons l'acció a la qual estan sotmesos, en algun d'aquest tipus:
1.
2.
3.
4.
5.

Força de tracció vertical (cable vertical)
Força de tracció inclinada (qualsevol cable o vent que es fixa al terra)
Força de compressió inclinada (pals inclinats, base d'un arc, etc.)
Força de compressió vertical (pal vertical)
Moment, amb forces verticals i horitzontals de menor importància, sobre tot la vertical
(peus drets que suporten una membrana, sense ajut de vents)

Com veiem, només el tipus 4 correspon al que hem anomenat fonament tradicional. El tipus 3
podria considerar-se tradicional si la component horitzontal és molt petita i si hi ha la possibilitat d'establir un engraellat de traves entre els diferents fonaments. En els altres casos ja veurem que el disseny del fonament és bastant diferent.

1.3 Recursos per l'equilibri
Per tal de contrarestar les accions produïdes pels elements estructurals propis de les construccions tesades, els fonaments utilitzen una sèrie de recursos que, si bé són els mateixos que
podrien ser utilitzats en qualsevol tipus de fonament, són més habituals en aquesta tipologia.
Així doncs, podrem considerar els recursos següents:
•
•
•
•
•

La resistència a compressió del terreny, en el fons del fonament.
La resistència a compressió del terreny, en els laterals del fonament.
El fregament entre les parets i el terra del fonament amb el terreny.
El pes propi del fonament i de tots els altres materials o elements constructius situats a
sobre del fonament: terra, soleres, lloses, paviments, ...
La resistència pròpia d'una possible llosa de formigó armat, contínua, per sobre del fonament.
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1.4 La resistència a compressió vertical del terreny
La força vertical de compressió se sol equilibrar exclusivament amb la reacció del terreny a la
base del fonament. Es procura que la força repartida sobre la superfície del fonament no superi
un valor σt que anomenem pressió admissible del terreny
Fv / A ≤ σt
Aquest valor σt ens ve determinat per les dades obtingudes en l'estudi geotècnic del terreny i,
evidentment, s'obté utilitzant els valors característics dels sòl: densitat, angle de fregament
intern i cohesió. Amb aquestes dades i en funció de les dimensions del fonament es pot calcular quina serà la pressió admissible del terreny.

Moltes vegades, en aquest valor ja s'hi inclou el coeficient de seguretat, de forma que el dimensionament del fonament sigui immediat.
Així, si hem de fonamentar un pilar vertical que suporta una càrrega de compressió de 50 t, en
un terreny que té una pressió admissible de 1,5 kp/cm² = 15 t/m², necessitarem una sabata
amb una superfície de 50 / 15 = 3,33 m² que correspon, arrodonint, a una sabata quadrada
de 1,85 o 1,9 m de costat. El cantell de la sabata depèn d'altres factors (si la sabata ha de ser
rígida o flexible), però en aquest moment això no és rellevant.

1.5 La resistència a compressió horitzontal del terreny
En els fonaments de les construccions tesades sovint apareixen forces horitzontals que cal contrarestar. Atès que moltes vegades només el terreny ofereix resistència a aquestes accions, cal
determinar quina és la resistència horitzontal del terreny.
No es tracta de la pressió admissible del terreny, com en el cas anterior. En aquest cas la
resistència del terreny ve donada per la capacitat de la massa del terrenys que envolta el fonament d'oposar-se a un desplaçament horitzontal.
Per determinar el valor d'aquesta capacitat haurem de recórrer als coneixements generals de
Mecànica del Sòl. Sabem que el terrenys són materials granulars i, tal com succeeix amb els líquids, provoquen en el seu interior una pressió lateral que és funció del pes que suporten. Per
tant com més pesat és un sòl més gran és la pressió lateral que provoca.
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Si excavem un terreny i l'omplim amb un fonament (normalment amb formigó), aquest fonament es troba sotmès a una pressió lateral, per totes les seves cares, produïda pel sòl que
l'envolta. Aquesta pressió varia amb la profunditat, ja que com més avall més pes de terra hi
ha per sobre i, per tant, més gran és la pressió del terreny.
Aquesta pressió sobre la cara lateral del fonament genera una força que s'anomena empenta
en repòs E0 . No s'ha de confondre amb l'empenta activa Ea, la qual s'utilitza habitualment
en el càlcul de murs de contenció, ja que aquesta empenta activa és la que es genera en el
moment en que el mur es comença a desplaçar en el mateix sentit de l'empenta. En el cas
d'un fonament no hi ha cap desplaçament i per tant no té cap sentit parlar d'empenta activa.
D'acord amb la teoria de la Mecànica del Sòl, l'empenta en repòs es desenvolupa com una força repartida linealment, en forma triangular, amb valor zero a la cota superior del terreny i
amb valor e0 a una cota h, sent γ la densitat del sòl.
e0 = γ · h · K0
D'aquesta manera la resultant de l'empenta en repòs, situada a una distancia 2h/3 de la
superfície del terra, val
E0 = ½ · K0 · γ . h²
on K0 és un valor que depèn directament del angle de fricció interna del sòl φ. En general se sol
acceptar el valor següent
K0 = 1 – sin (φ)
amb variants properes (K0 = 0,95 – sinφ). Aquest valor es veu afectat també pel grau de compactació del terreny.
K0 = 1 – sin (φ) · √ Roc
sent Roc la raó de sobreconsolidació del terreny (Código Técnico-2006: Quocient entre la pressió efectiva de sobreconsolidació i la pressió efectiva actual)
Podem prendre com a valors habitual els següents1:
•
•
•

sorres fluixes
sorres denses
argiles

K0 = 0,50 a 0,65
K0 = 0,35 a 0,45
K0 = 0,70 a 0,75

•
•

sorres compactades
argiles compactades

K0 = 1,00 a 2,00
K0 = 0,80 a 1,50

És evident que aquest valors són molt variables, per tant de la seva exactitud dependrà el re1 El terreno, Matilde González Caballero, Edicions UPC, 2001
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sultat que obtinguem en el nostre càlcul. No té cap sentit afinar amb fórmules molt complexes,
si no coneixem el valor de K0 amb un grau de precisió elevat.
Atès que aquesta pressió es provocada pel terreny sense necessitat de mobilitzar cap desplaçament, es pot comptar amb ella de forma segura. No succeeix igual amb l'empenta passiva
Ep o resistència passiva del terreny. La resistència passiva del terreny és la força que cal fer
per mobilitzar o desplaçar un terreny (el que envolta el fonament) en la direcció del propi terreny. En aquest cas la força és molt superior a la resistència en repòs (empenta en repòs) que
hem comentat anteriorment.

No obstant això, no es pot confiar amb aquesta resistència per equilibrar forces horitzontals
exteriors ja que caldria permetre un desplaçament del terrenys que no és menyspreable i que,
normalment, no és acceptable per les construccions normals, ni tampoc per les construccions
tesades, encara que no siguin tan greus els problemes que es generarien.
En la figura (Figura 6.5 del Código Técnico) es recull un esquema de relació entre les empentes
del terreny i els moviments necessaris per al seu desenvolupament. És important ressaltar els
importants moviments necessaris per a que es desenvolupi totalment l'empenta passiva.

Ara bé, no sembla una idea desgavellada utilitzar aquesta empenta passiva com a recurs
resistent per al compliment del factor de seguretat. Si l'empenta en repòs és igual a la força
horitzontal aplicada, un factor de seguretat fs = 1,5 significa que la resistència passiva hauria
de ser igual a 1,5 vegades l'empenta en repòs, la qual cosa es produeix pràcticament en tots
els terrenys. A més a més, per mobilitzar aquest valor de resistència passiva igual a 1,5
vegades l'empenta en repòs, el desplaçament que es produeix és molt petit (de l'ordre de pocs
mil·límetres) i per tant assumible per la majoria de construccions tesades.
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1.6 El fregament entre el fonament i el terreny
Quan dues superfícies (en el cas present el fonament i el terreny) estan en contacte i existeix
una força perpendicular (normal) al pla de contacte, es genera una força de fregament o resistència de fregament que intenta impedir el desplaçament d'una superfície respecte de l'altra.
El valor de la resistència de fregament Rf és igual a la força normal FN pel coeficient de fregament cf
Rf = FN · cf
En el cas que ens ocupa, el coeficient de fregament entre el terreny i el fonament no pot ser
superior al coeficient de fregament intern del terreny, el qual és la tangent de l'angle de fregament intern del terreny, valor que, com ja s'ha vist, és imprescindible conèixer per avaluar
l'empenta en repòs del terreny.
cf ≤ tg (φ)
És una pràctica habitual utilitzar un valor de cf = 2/3 · tg (φ) encara que hi ha casos on aquest
valor no és aconsellable, tal com es veurà més endavant.
La resistència de fregament entre el terreny i el fonament es produeix en dues situacions diferents, amb consideracions també diferents:
1. Fregament a la base del fonament.
Si a la base del fonament hi ha una carrega de compressió, es produirà una resistència de fregament al desplaçament lateral del fonament. Per a que això succeeixi cal que:
QT = QV + PF + PP > 0
on
QV
PF
PP

Càrrega vertical aplicada sobre el fonament
Pes propi del fonament
Pes propi dels elements constructius situats per sobre del fonament: paviment,
solera, llosa de formigó, etc.

Quan la càrrega vertical és positiva (compressió) el total serà sempre positiu i per tant sempre
existirà una resistència de fregament horitzontal. Ara bé, quant la càrrega vertical és negativa
(tracció) el total també haurà de ser positiu, ja que si no fos així el fonament es mouria cap
amunt, però el valor total serà més petit, acostant-se, de vegades a un valor semblant a zero.
QT = - QV + PF + PP >≈ 0
El coeficient de fregament cf entre el fonament i el terreny inferior podria veure's afectat per la
humitat. Aquesta és la raó per la qual els fonaments solen tenir una profunditat mínima (generalment ≥ 80 cm), per tal que la pluja o l'aigua superficial (reg, abocaments, ...) no afecti el
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terrenys sota la sabata. No només per raons de fregament sinó perquè també afectaria a la
capacitat portant (pressió admissible) del propi terreny. Si tot i així, es preveu que el terreny
sota la sabata pugui estar humit (per exemple, per aigua freàtica) el coeficient cf pot arribar a
valer zero.
Contràriament, en la majoria de casos, el formigó i el terra inferior formen una interfase perfectament adaptada (abocament del formigó) de tal manera que el coeficient de fregament pot
arribar al seu valor màxim cf = tg (φ).
Resumint, el valor del fregament horitzontal de la base del fonament és:
Fh = cf · QT
2. Fregament a la cares laterals dels fonaments.
Les cares laterals d'un fonament estan sotmeses a l'empenta en repòs del terreny. Aquest valor, tal com s'ha comentat anteriorment, és:
E0T = a · ½ · K0 · γ . h²
on a és l'amplada de la cara en qüestió del fonament i h la seva altura. En aquest cas, però, hi
ha varies raons per les quals aquest valor pot ser zero.
•
•

•

El pla vertical entre el terreny i el fonament està humit, per l'aigua de la pluja que s'ha
filtrat, per aigua freàtica, per reg o abocaments, etc.
El contacte entre terreny i fonament no existeix perquè el terreny s'ha separat del fonament:
degut a la cohesió o a la retracció del terreny (argiles expansives, per exemple).
degut a la retracció excessiva del formigó del fonament.
degut al moviment, encara que mínim, del fonament a causa de la força horitzontal
aplicada (aquest cas només afecta, però, a la cara posterior a la del sentit del moviment del fonament.
En el cas de fonaments prefabricats, amb cares molt llises.

En tots aquests casos, en cas de no poder precisar el grau de contacte i fregament entre formigó i terreny, és millor prescindir d'aquest recurs d'equilibri, per tal d'estar pel costat de la
seguretat.
Una característica d'aquest tipus de fregament és que pot tenir dues direccions:
•

Vertical: Es tracta d'evitar un moviment vertical ascendent. Es té en compte com a recurs d'equilibri davant d'accions verticals de tracció.
No es considera, com a factor a tenir en compte, un moviment vertical descendent, ja
que el terreny inferior sota la sabata evita sempre aquest moviment.

•

Horitzontal: afecta a les dues cares laterals del fonament (assumint un fonament de
9
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planta rectangular). Es té en compte com a recurs d'equilibri davant accions horitzontals.
Resumint, si suposem un fonament prismàtic de dimensions (a x b) x h el valor del fregament
total horitzontal a les cares laterals del fonament, segons la direcció paral·lela a la cara a o a la
cara b serà:
Fha = cf · a · K0 · γ . h²
Fhb = cf · b · K0 · γ . h²
Si es tracta de considerar el fregament total vertical, el valor màxim és
Fv = cf · (a+b) · K0 · γ . h²
No obstant ja s'ha comentat que cal contemplar el cas on, degut a un moviment horitzontal, hi
hagi una cara que no ofereixi fregament de cap tipus.

1.7 El pes propi
Es tracta del recurs d'equilibri més fiable. El pes del fonament és un valor que no canvia i que
sempre està present. El pes del elements constructius situats per sobre del fonament també
poden ser valors fiables (soleres, paviments, lloses de formigó, etc.), si bé en alguns casos caldria contemplar la possibilitat que fossin alterats o retirats, al cap d'un cert temps, per raons
d'ús.
La majoria de fonaments es fan amb formigó armat. Segons la qualitat del formigó i la quantitat d'armadura la densitat relativa del fonament oscil·la entre valors de 2,2 a 2,5. El mateix
podem dir de la possible llosa de formigó o formigó armat que hi pugui haver per sobre el fonament. Quant a les soleres de grava o al paviment, els valors de la densitat són més variables, però sempre al voltant de 1,5 a 2.
Atesa la fiabilitat d'aquest recurs d'equilibri, és aconsellable en alguns casos (per exemple, forces d'extracció) confiar en ell per equilibrar les accions i deixar els altres recursos com a factors que permeten assolir el coeficient de seguretat. De qualsevol forma, aquest últim criteri
no és normatiu, encara que està bastant d'acord amb el sentit comú.

L'existència capes contínues de terres, soleres, lloses de formigó i paviments per sobre el terreny i per sobre el fonament, és un factor més a tenir en compte a l'hora de comptar el pes
propi del fonament. És evident que totes aquestes capes tenen un pes, i que el pes que està
per sobre del fonament s'ha de sumar al pes propi del fonament, a tots els efectes.
No només això, sinó que l'existència d'un pes uniforme sobre el terreny, on se situa el fonament, augmenta l'empenta en repòs que hem comentat en apartats anteriors. Aquest augment
de l'empenta en repòs és un factor favorable, ja que augmenta el fregament lateral del fonament i augmenta, també, la resistència lateral del fonament en front de forces horitzontal. Tot
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i això, no passa res si no tenim en compte aquest augment de l'empenta en repòs, ja que ens
situa pel costat de la seguretat.
Ara bé, en aquells casos on calgui apurar el càlcul, és obvi que podem tenir en compte aquest
augment.

1.8 Llosa de formigó (armat)
En el disseny i càlcul de fonaments de construccions tesades, té una gran importància l'existència d'una llosa de formigó armada estructural. Si no està armada correctament (seguint la
normativa pertinent) només es pot considerar com a part del paviment, és a dir, contribuint
només amb el seu pes propi en aquella zona que es correspon amb el fonament.
Ara bé, en aquells casos en què estigui assegurada, al llarg del temps, l'existència d'una llosa
de formigó armat, aquesta pot contribuir d'una forma determinant en el dimensionament del
fonament. Tant és així, que cal ser molt exigent i curós a l'hora de tenir-la en compte.
Bàsicament, una llosa de formigó armat pot contribuir a:
•

Equilibrar les forces horitzontals aplicades al fonament. En molts casos, si la component
horitzontal Fx de la força d'extracció no és molt gran, i el paviment compta amb una llosa de formigó armat suficient, la força horitzontal es veu equilibrada per la resistència
horitzontal RH a compressió que genera el propi paviment. Aquesta resistència a compressió s'ha de compensar amb el fregament de la pròpia llosa sobre el terreny. És a
dir, la llosa ha de tenir unes dimensions suficientment grans per tal d'equilibrar la força
horitzontal.
També es pot equilibrar amb alguna altra força horitzontal de sentit contrari aplicada a
la llosa en un altre fonament, cosa bastant habitual en les construccions tesades.
Un altre punt que cal considerar és el gruix de la llosa del paviment. Si aquest gruix és
petit es podria provocar fàcilment una deformació per vinclament de la llosa. Afortunadament la majoria de lloses de paviments tenen gruixos suficients per evitar aquest
vinclament, però es tracta d'un factor que no es pot negligir en absolut.

•

Equilibrar les forces verticals de tracció, mitjançant la reacció a tallant RT de la secció de
la llosa al voltant del perímetre del fonament.
Nota:
Podríem afinar més i considerar el perímetre P augmentat per la meitat del cantell de la
llosa en cada costat:
P = 2 · ((a+d)+(b+d))
Si no ho fem estem pel costat de la seguretat.
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Aquesta resistència a tallant depèn del formigó i de l'armadura, però per facilitar el càlcul, i pel costat de la seguretat, podem prescindir de la col·laboració de l'armadura. Així
doncs, caldrà conèixer només la resistència a tallant del formigó τ i el gruix útil d (sense fissuració) de la llosa de formigó en el perímetre del fonament.
Per conèixer la resistència a tallant del formigó τ cal aplicar la normativa vigent. La
resistència deguda al tallant d'una llosa formigó de gruix útil d serà:
Rt = 2 · (a + b) · d · τ
Es possible que la resistència a tallant de la llosa pugui arribar a atènyer valors molt
més grans que els produïts pel pes propi (fonament, la pròpia llosa i el paviment) i per
la resistència del fregament a extracció. És per això que cal ser molt curosos en la utilització d'aquest valor i assegurar-se que:
-

el pes total de la llosa i del paviment exterior a la zona de tallant és igual o
superior a la resistència a tallant, ja que si no fos així s'aixecaria tot el paviment
abans que es generés una resistència com la que s'ha calculat.

-

al mobilitzar aquesta resistència no es produeixi un moment flector sobre la llosa
que provoqui ja no la seva ruptura (la qual cosa anul·laria la resistència per tallant) sinó una fissuració dins la llosa de tal forma que el gruix útil d es vegi molt
minvat.
Per exemple, si suposem un cas on a = b = 1m ; d = 0,10 m ; τ = 5
kg/cm² el valor de Rt valdria 20 t. Per generar una resistència a tallant de 20 t caldria mobilitzar una superfície de llosa d'aproximadament 45 m² (6,8x6,8). Això faria que el centre de gravetat del trapezi de paviment corresponent a cada cara es trobi més o menys a uns
2 m del perímetre del fonament.

Com que a cada cara li correspondrien 20/4 = 5 t, el moment que
hauria d'aguantar la secció de formigó (b x h = 100 x 10 cm) seria M
= 5 · 2 = 10 tm.
Si aquest valor és inacceptable per la secció de formigó o per l'armadura existent, (tal com sembla evident) caldrà reconsiderar la resistència a tallant de 20 t aportada per la llosa, i verificar de forma iterativa quin és el valor màxim que és capaç d'assumir la llosa armada
existent.

Una recomanació assenyada podria ser el no utilitzar més de la meitat del gruix d de la llosa
com a element que genera resistència a tallant. D'aquesta forma donem un marge bastant
gran a les possibles fissuracions. Ara bé, la millor solució és estudiar el comportament a flexió
de la llosa i comprovar quin és el gruix de la secció no fissurada en el perímetre del fonament.
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1.9 La llosa com a fonament únic
Fins i tot, en casos extraordinaris, que cal estudiar detingudament, una llosa de formigó armat
pot arribar a ser l'únic fonament d'una construcció tesada, tant per forces horitzontals, forces
verticals de tracció i compressió i moments flectors.
És una situació habitual haver de disposar una construcció tesada sobre una llosa existent, per
això sorgeix el dubte sobre si aquesta llosa, per si sola, és o no capaç de servir com a fonament. Altres vegades la llosa no existeix, però cal fer-la per qüestions de projecte.
La diferència més gran que hi ha entre un fonament en llosa i un fonament en sabata (o piló)
és la deformació del propi fonament. En una llosa, aquesta deformació pot ser cap amunt,
desenganxant-se del terra, amb la qual cosa les forces de fregament horitzontal disminueixen,
comprovant que no es produeixi la ruptura del ancoratge per tallant a la llosa, o cap avall, generant una reacció del terreny diferent en cada punt de la llosa (teoria dels suports elàstics) i
vigilant també amb el punxonament de la llosa.
Tan en un cas com en l'altre, en la fonamentació per llosa de formigó armada, juga un paper
molt important l'armadura de la llosa. Normalment es tracta de lloses no massa gruixudes, on
els recobriments de les armadures han de ser grans (el terra per un costat i la intempèrie per
l'altre), amb la qual cosa el cantell útil es veu bastant reduït. Això fa que sigui difícil precisar
les deformacions de la llosa, ja que la fissuració provoca molts canvis a la rigidesa original de
la llosa.
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2. Força vertical d'extracció

2.1 Introducció
Es tracta del cas més simple. El fonament està
sotmès a una força vertical d'extracció Fy. Per
tal de garantir l'estabilitat, el fonament s'oposarà a aquesta força de diverses formes:
•
•
•
•

Rw
pel seu pes propi
Rp
pel pes del paviment que hi pugui haver sobre el fonament
Rf
pel fregament dels laterals contra
el terreny
Rt
per la resistència a tallant que
pugui provocar la llosa del paviment, si
n'hi ha.

Anem doncs a estudiar cada un d'aquests factors d'estabilització.

2.2 Pes propi
El fonament estàndard més senzill sol estar format per un prisma de formigó, armat lleugerament, de dimensions a, b i h, situat a una cota
f, sent:
•
•
•

a,b
h
f

les dimensions, en planta, del fonament
l'altura del fonament
la distància entre la base del fonament i la cota superior del terreny.
Si el fonament està enrasat superficialment amb el terra natural, llavors f = h

La densitat relativa del formigó del fonament γf és un valor entre 2,2 i 2,5, en funció de la
quantitat d'armadura que porti. Si ens posem pel cantó de la seguretat podem utilitzar una
densitat relativa de 2,3.
Si el fonament no arriba a la superfície, i es reomple el pou excavat amb terra de densitat γt,
caldrà afegir el pes d'aquesta terra.
Així doncs, la resistència del fonament deguda al pes propi val
Rw = a · b · (h · γf + (f – h) · γt)
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2.3 Fregament
El fregament és la força que es genera en les cares laterals del fonament en el moment que la
força d'extracció supera el pes propi del fonament, i aquest començaria a pujar. Les forces de
fregament entre dues superfícies (formigó i terreny) depenen de dos factors:
•
•

Força normal (perpendicular) al pla de contacte
Coeficient de fregament entre entre les dues superfícies

La força normal entre aquestes dues superfícies és l'empenta en repòs del terreny sobre el
fonament. Si la sabata està enrasada al terra el valor total de l'empenta en repòs, situat a una
distancia 2h/3 de la superfície superior de la sabata , val
E0 = ½ · K0 · γ . h²

.Si la sabata és més profunda (f > h), aquesta valor augmenta fins a
E0 = ½ · K0 · γ . (f² – (f – h)²)
i el punt d'aplicació de la força E0 és la profunditat del centre de gravetat del trapezi format per
les empentes sobre el fonament
f - [1/3 · (f³ – (f – h)³) / f²]
Així doncs, si disposem d'un fonament prismàtic a·b·h, enrasat al terreny natural per la part
superior, en un sòl de característiques (γ, φ) determinades, el valor de la resistència a extracció
per fregament de les quatre cares laterals serà:
Rf = 2 · (a + b) · ½ · K0 · γ · h² · cf
sent cf el coeficient de fregament terreny-formigó. Aquest coeficient no pot ser superior a la
tangent de l'angle de fregament intern del sòl.
Ja s'ha comentat que, en condicions normals (formigonat in situ), se sol acceptar un valor de
cf = tg(2φ /3), tot i que cal tenir molt en compte que aquest valor fot arribar a ser zero en diverses situacions.

2.4 Paviment
En el cas que el fonament estigui recobert per un paviment, situat sobre el terreny, caldrà avaluar la col·laboració d'aquest element. (El mateix comentari podríem fer en el cas que la sabata
no està enrasada al terreny i té un gruix de terra per sobre)
Si es tracta d'un element discontinu, incapaç de reaccionar com un “tot” a la força d'extracció,
només podrem considerar com a contribució el pes del paviment situat per sobre del fonament. En el cas que hem comentat fins ara, d'una sabata de dimensions a·b·h, la resistència
15
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Rp serà
Rp = a · b · Qp
sent Qp el pes del paviment per unitat de superfície (contant-hi també l'element de fixació:
morter, sorra, etc.).
Ara bé, si el paviment conté una llosa contínua (normalment de formigó armat) la resistència a
l'extracció serà molt superior, ja que no només cal vèncer la resistència oposada pel pes del
paviment, sinó que cal sumar-hi la resistència a tallant de la llosa, al voltant del perímetre del
fonament.
Rt ≤ 2 · (a + b) · d · τ

2.5 Resistència total
Com a conclusió i tornant al començament d'aquest apartat, la resistència d'un fonament determinat a una força vertical positiva (d'extracció) depèn d'una sèrie de valors que podem resumir en aquesta llista:
•
•
•
•
•

dimensions del fonament, normalment a, b, h (en el cas d'un piló: ø, h)
densitat del material del fonament (normalment formigó armat)
característiques del sòl que envolta el fonament: coeficient d'empenta en repòs K0, densitat γ, angle de fricció interna φ i cohesió C
rugositat del contacte terreny – fonament
si hi ha paviment per sobre del fonament
− pes total del paviment (per unitat de superfície)
− si hi ha una llosa de formigó armat
▫
gruix de la llosa
▫
resistència a tallant τ del formigó
▫
comprovació de la resistència a flexió de la llosa
▫
comprovació de la suficiència del pes total de la llosa

sent el valor final igual a

RT = Rw + Rf + Rs

2.6 Coeficient de seguretat
Com en tots els càlculs de construcció, cal mantenir sempre un marge de seguretat entre les
accions aplicades i la resistència dels nostres dissenys: el coeficient de seguretat fs. En el cas
que ens ocupa no podria ser d'altra forma. No hi ha normatives que ens defineixin un determinat coeficient de seguretat concretament per a aquest problema, però el sentit comú ens suggereix utilitzar valors de l'ordre de 1,5 o superiors.
Una possibilitat, sempre pel cantó de la seguretat, és considerar que la força d'extracció ha de
ser compensada exclusivament per pes propi (sigui del fonament, del terra o del paviment que
hi ha per sobre del fonament), deixant tots els altres recursos (fregament, tallant de la llosa
del paviment, etc.) per arribar a complir amb el coeficient de seguretat establert.
Rw + RP
RT

≥ Fy

≥ fs · Fy
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Creiem que aquesta és un criteri molt assenyat i recomanem seguir-lo en la majoria de casos.
Cal estar molt segur de les altres aportacions Rf i Rs per tenir-les en compte a l'hora de compensar una força d'extracció vertical.

2.7 Disseny constructiu
Tenint en compte la diferència amb les càrregues habituals de compressió (que empenyen el
fonament cap al terra), en el cas que ens ocupa cal fixar-se en un fet molt important: Les armadures del fonament s'han de disposar de tal forma que evitin la ruptura horitzontal del mateix fonament, ja que en aquest cas, el pes del fonament seria menor i no podria compensar la
força d'extracció Fy.

Una disposició simple consisteix a portar, en forma de V invertida, les armadures des del punt
d'ancoratge a la base del fonament, tal com es veu en els croquis següent.
No cal posar un engraellat a la part inferior, com fem habitualment en molts fonaments, ja que
el formigó d'aquesta zona es troba comprimit, degut a la tracció de l'armadura en forma de V
invertida.
Així mateix, si l'armadura del fonament no connecta directament amb l'ancoratge de l'element
que provoca la força d'extracció (cable, tensor, etc.), cal comprovar que els elements de fixació (tacs, perns, etc.) no puguin provocar una ruptura del formigó, separant la fixació de la
resta del fonament.
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2.8 Exemples
Cas 1
Es tracta de dissenyar un fonament capaç de suportar una força d'extracció vertical Fy de 3 t.
Les dades del terreny en el qual se situa el fonament són:
•
•
•
•
•
•

densitat sòl γ = 1,9 t/m³
angle de fricció interna del sòl φ = 35º
rugositat de les cares laterals de la sabata = normal
densitat del formigó = 2,3
cf = tg (2φ /3) = 0,43
K0 = 0,4

Suposem que la sabata està situada sota un paviment continu (d'extensió indefinida, però suficientment gran) format per una llosa de formigó armat de d = 10 cm de gruix, morter i
panots, amb un pes total de Qp = 450 kg/m².
Pressuposem una sabata de dimensions, en planta de 1 x 1 m. El pes del paviment serà:
Rp = a · b · Qp = 1 · 1 · 0,45 = 0,45 t
Si volem que el pes propi total compensi la força d'extracció, caldrà que el pes del fonament
completi el que falta fins a les 3 t.
Rw = 1 · 1· h · 2,3 = 3 – 0,45 = 2,55 t
h = 1,1 m
Sabem doncs que la sabata de formigó serà de 1 x 1 x 1,1 m. Ara cal comprovar que el fregament lateral i el tallant de la losa de formigó són suficients per tenir un coeficient de seguretat
de 1,5. La resistència de fregament serà
Rf = 2 · (a+b) · ½ K0 · γ · h² · cf = 0,79 t
Per tant la contribució del tallant de la llosa del paviment caldrà que completi el que falta fins
al valor d'extracció majorat pel coeficient de seguretat: fs · Fy = 1,5 · 3 = 4,5 t
Rw + Rp + Rf = 3,79 t
Rt = 4,5 - 3,79 = 0,71 t
Rt = 2 · (a + b) · d · τ = 0,71 t

τ = 0,71 / 0,4 = 1,78 t/m² = 0,178 kg/cm²
que és un valor de resistència a tallant perfectament assumible per qualsevol tipus de formigó
Com a valor de referència direm que d'acord amb l'EHE-98, un formigó tipus HA-35
té una resistència a tallant al voltant de 5 kg/cm²

18

Els fonaments de les construccions tesades.

Ramon Sastre, 2006

Cas 2
Suposem el mateix exemple anterior, però en aquest cas assumim que no hi ha cap tipus de
paviment per sobre del fonament. Se'ns podem plantejar dues possibilitats:
2 a) El fregament entre el fonament i el terrenys es pot veure afectat per la pluja o per la retracció.
És un cas bastant típic, sobre tot en terrenys argilosos. Tan si plou (l'argila mullada llisca sobre
la paret del fonament) com si hi ha sequera i el terreny té retracció (el sòl es separa i no toca
la paret del fonament) no podem comptar amb la resistència de fregament lateral del fonament. En aquest cas caldrà que el pes del fonament sigui capaç d'igualar la força d'extracció
majorada:
Rw = fs · Fy = 1,5 · 3 = 4,5 t
Si seguim considerant un fonament de base 1 x 1 caldrà una altura h tal que
h = 4,5 / 2,3 = 1,95 m
Segurament serà molt més convenient, des del punt de vista constructiu, fer un fonament
aproximadament cúbic
a=b=h=

√3 (4,5 / 2.3) = 1,25 m

2 b) Podem seguir comptant amb el fregament lateral del fonament, ja que no es tracta de terrenys retràctils ni de terrenys que perdin el fregament quan es mullin.
En aquest cas, és interessant tenir un fonament profund, ja que d'aquesta manera augmentarem la superfície de fregament i la força (ja que depèn del quadrat de h)
Si seguim considerant un fonament de planta 1 x 1 m, ja hem vist en el cas 1 que no en teníem prou amb una sabata de 1,1 m de profunditat, ja que ni amb el pes propi del paviment era
suficient. Sabem també que sense fregament necessitaríem una profunditat de 1,95 m. Per
tant provarem amb un valor intermedi: h = 1,5 m
Rw = 1 · 1· 1,5 · 2,3 = 3 – 0,45 = 3,45 t
Cal doncs que el fregament completi la resistència fins a
Rf

fs · Fy = 4,5 t

≥ 4,5 – 3,45 = 1,05 t

Rf = 2 · (a+b) · ½ K0 · γ · h² · cf = 2 · 0,4 · 1,9 · 1,5² · 0,43 = 1,47 t
I efectivament el valor obtingut és superior al que es necessitava. Per tant una sabata de
1x1x1,5 m serà suficient per suportar la força d'extracció de 3 T. Si h = 1,4 llavors
Rw = 3,22 t ; Rf = 1,28 t >> Rw + Rf = 4,5
que és una valor igual al que es necessita, i per tant massa ajustat per un càlcul normal.
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3. Força inclinada d'extracció

3.1 Introducció
En aquest cas la força d'extracció Ft té dues components una vertical Fy i una horitzontal Fx. La força Fy
ja ha estat estudiada en el capítol anterior (tot i que
més endavant tornarem a considerar-la a efectes del
gir de la sabata). Caldrà que ens fixem ara amb el
que passa amb la força Fx.
Per tal de garantir l'estabilitat, el fonament s'oposarà
a aquesta força Fx de diverses formes:
•

Re
resistència lateral del terreny, exercida per
l'empenta en repòs E0

•

Rf
pel fregament de la base Rb i els laterals Rl del
fonament amb el terreny

•
•

Rf = Rb + Rl
Rc
per la resistència a compressió que pugui suportar el paviment, si n'hi ha.
Rx = Re + Rf + Rc

Anem doncs a estudiar cada un d'aquests factors d'estabilització.

3.2 Resistència lateral del terreny
Es tracta del recurs més important i més fiable a l'hora d'estabilitzar la força horitzontal aplicada al fonament. En molts casos no hi ha paviment, per tant Rc = 0, i si la força vertical d'extracció Fy és igual al pes del fonament (la qual cosa ja hem vist que és més que probable), el
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Els fonaments de les construccions tesades.

Ramon Sastre, 2006

fregament de la base del fonament també serà zero Rb = 0. Si afegim la possibilitat que el fregament de les parets laterals Rl també sigui zero, degut a la pluja o humitat del terreny, tindrem que Rx = Re
En el capítol anterior hem comentat el valor de l'empenta en repòs E0 d'un terreny sobre el
fonament. Ens era necessari per considerar el fregament vertical entre la cara del fonament i
el terreny. En el cas present no ens interessa el fregament sinó la pròpia empenta en repòs E0,
ja que és ella la qui s'ha d'oposar al desplaçament horitzontal de la sabata.
Si la força Fx superés la resistència total Rx del fonament es produiria un desplaçament del fonament cap al terreny i, automàticament, el terreny desenvoluparia un resistència molt més
gran, anomenada empenta passiva Ep. Si no comptem amb aquesta empenta passiva és degut al fet que perquè es manifesti aquesta empenta cal que el fonament es desplaci i això no
sol interessar en construccions estables.
En construccions tradicionals, un desplaçament horitzontal del fonament provoca immediatament fissures o esquerdes del mateix ordre que el moviment que s'ha produït. Si tenim en
compte que aquest desplaçament pot ser fàcilment de l'ordre de 10 a 20 mm, ja es veu que és
completament impensable aprofitar aquesta empenta passiva en aquell tipus d'edificis.
En construccions tesades, el problema no és tan greu, ja que no hi ha elements susceptibles
de tenir esquerdes (parets, envans, etc.). No obstant això, un desplaçament gran del fonament provocaria una pèrdua de tensió en els elements de tracció (cables, lones, etc.), per
tant, tampoc no és acceptable utilitzar l'empenta passiva.
Ara bé, és cert que l'empenta passiva pot fer-se servir, en alguns casos, com a recurs per a
obtenir el corresponent coeficient de seguretat per la resistència horitzontal, ja que només en
situacions excepcionals entraria en càrrega, i només amb valors una mica per sobre de l'empenta en repòs. A més a més, en aquestes situacions excepcionals sempre quedaria el recurs
de re-tesar l'estructura: els cables, la membrana, etc.

3.3 Fregament
En el capítol anterior ja hem fet les consideracions generals sobre el fregament que es genera
entres les cares laterals del fonament i el terreny. En aquest capítol comentarem, només, les
diferències que hi pot haver en el cas d'una força d'extracció inclinada.
•

El fregament (tant vertical com horitzontal) de les cares laterals és igual que el que
hem considerat en el cas de la força d'extracció vertical. Cal fer, només, la reflexió que
en el cas que es superés la resistència de l'empenta en repòs i el fonament es desplacés
una mica, el fregament de la cara oposada a l'empenta en repòs seria zero, ja que no hi
hauria contacte entre el fonament i el terreny. Ara be, en general no superarem mai la
resistència del terreny produïda per l'empenta en repòs.

•

El fregament (exclusivament horitzontal) de la base del fonament amb el terreny només
es pot tenir en compte quan el pes propi del fonament, i del paviment que hi ha a sobre, superin la força vertical d'extracció, utilitzant per al càlcul només la diferència entre aquestes dues forces.

3.4 Paviment
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En el cas que el fonament estigui recobert per un paviment continu sobre el terreny on es troba situat, caldrà avaluar la col·laboració d'aquest element. Tot allò que tingui a veure amb la
força vertical d'extracció ja ha estat avaluat en el capítol anterior. En aquest capítol farem referència, només, a la força horitzontal.
La resistència a compressió de la llosa de formigó sol ser molt gran. Si considerem un formigó
tipus HA-25, la seva resistència estarà al voltant del 250 kg/cm². Per tant una llosa de formigó
de 10 cm de gruix seria capaç de suportar una força horitzontal de 10 t només amb una amplada de 4 cm.
De qualsevol forma, cal comprovar que les dimensions globals de la llosa siguin suficients per
generar una resistència de fregament igual a la força horitzontal aplicada.
Si, per exemple, consideréssim un coeficient de fregament de 0,43 (valor molt normal), caldria
que el pes de la llosa vinculada al fonament estudiat fos
P = Fx / 0,43 = 10 / 0,43 = 23,25 t
equivalent a un volum
V = 23,25 t / 2,3 t/m³ = 10 m³ aprox.
que corresponen a una superfície de llosa de
S = 10 / 0,1 = 100 m²

(aprox. 10 x 10 m)

Un altre punt que cal considerar és el gruix de la llosa del paviment. Si aquest gruix és petit es
podria provocar fàcilment una deformació per vinclament de la llosa. Afortunadament la majoria de lloses de paviments tenen gruixos suficients per evitar aquest vinclament, però es tracta
d'un factor que no es pot negligir en absolut.

3.5 Resistència total
Tal com hem fet en el cas de la força d'extracció vertical, intentarem resumir el comportament
d'un fonament davant una força d'extracció inclinada. Quant a la component vertical podem
repetir el mateix llistat de valors, dels quals depèn la seva resistència:
•
•
•

•
•

dimensions del fonament, normalment (a, b, h) o (ø, h)
densitat del material del fonament (normalment formigó armat)
característiques del sòl que envolta el fonament:
coeficient d'empenta en repòs K0
densitat γ
angle de fricció interna φ
cohesió C
rugositat del contacte terreny – fonament
si hi ha paviment per sobre del fonament
pes total del paviment (per unitat de superfície)
si hi ha una llosa de formigó armat
▫
gruix de la llosa
▫
resistència a tallant τ del formigó
▫
comprovació de la resistència a flexió de la llosa
▫
comprovació de la suficiència del pes total de la llosa
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Fy < RTv = Rw + Rfv + Rs(τ)
Quant a la component horitzontal podem afegir
•

si hi ha paviment per sobre del fonament
•
resistència a compressió σ del formigó
Fx < RTh = RE0 + Rfh + Rs(σ)

3.6 Coeficient de seguretat
En l'estudi de la força vertical hem comentat com el coeficient de seguretat aplicable pot ser el
genèric de valor 1,5 o superior i com n'és d'aconsellable compensar la força d'extracció vertical
Fy amb pes propi (fonament i paviment, si n'hi ha), deixant les resistències de fregament i tallant de la llosa de paviment com a valors que en ajuden a complir amb l'esmentat coeficient
de seguretat.
En el cas de la força horitzontal Fx podem fer una consideració similar, en el sentit que podem
considerar la resistència del terreny a empenta passiva (molt superior a l'empenta en repòs)
com a un factor que ens ajuda a arribar a complir amb el factor de seguretat, però mai com a
resistència bàsica front a la força Fx. El tema de la resistència a compressió del paviment és
més difícil d'aconsellar, ja que a diferència del tallant, aquesta resistència no es veu gaire afectada per possibles fissuracions de la llosa i, per tant, és un valor bastant segur que podem tenir sempre en compte.
Un criteri bastant raonable seria confiar amb l'empenta en repòs del terreny en una proporció
determinada (RE0 ≥ 0,5 · Fx ; RE0 ≥ 0,75 · Fx ; ...). No obstant això, en la majoria de casos, on
la força horitzontal no és gran, és molt possible que la llosa de formigó del paviment (si n'hi
ha) sobrepassi de forma exagerada la resistència horitzontal necessària. En aquest cas seria
absurd prescindir d'aquesta aportació i dedicar-se a buscar una resistència per empenta en repòs del terreny que obligués a fer més gran el fonament. Així doncs:
RE0 + Rs(σ) ≥ Fx
(amb llosa de formigó)
(RE0 ≥ Fx)
(sense llosa de formigó)
RTh = RE0 + Rfh + Rs(σ) ≥ fs · Fx
RTh = REp + Rfh + Rs(σ)

≥

(sense comptar amb l' empenta passiva)
fs · Fx
(amb l'empenta passiva)

3.7 Gir del fonament
A més a més de les consideracions constructives comentades en el capítol anterior, respecte a
l'armadura dels fonaments corresponent a forces d'extracció, cal que ens aturem, quan hi ha
forces horitzontals, a estudiar el tema del gir del fonament.
Si hi ha una solera de formigó armat capaç de contrarestar la força horitzontal Fx, en estar
aquestes dues forces pràcticament alineades, les dues accions s'anul·len i no provoquen cap
gir. Si no és així, l'equilibri de forces entre l'acció horitzontal Fx i la resistència de l'empenta en
repòs RE0 no estan alineades i per tant es genera un moment.
El cas òptim seria aquell on l'ancoratge del cable, que provoca la tracció, es trobi en una posició determinada, tal que les forces de tracció, el pes propi de la sabata i l'empenta en repòs
del terreny passin per un punt determinat. D'aquesta manera no es genera cap moment dese23
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quilibrant i per tant no hi haurà gir de la sabata.

Ara bé, cal reconèixer que aquest no és el cas habitual, ja que no sempre és possible col·locar
aquest ancoratge de forma que es produeixi aquesta concordança. Normalment, per simplificar
la construcció i evitar errors, l'ancoratge del cable se sol col·locar en el centre de la sabata.
D'aquesta forma, encara que hi hagi equilibri de forces, es genera un moment que tendeix a
bolcar la sabata.

El centre de gir d'aquest bolc és molt complicat de determinar, ja que depèn de la compressibilitat del terreny que envolta la sabata, però és evident que aquest punt es troba en la paret de
contacte, on es produeix l'empenta en repòs que s'oposa al desplaçament. I, a més a més,
molt proper al punt de la resultant de l'empenta, és a dir, cap als dos terços de la profunditat
de la sabata.

Si prenem moments respecte a aquest punt, el moment de bolc serà
Mb = Fx · 2/3 · h
i la forma d'equilibrar-lo més fàcil és utilitzar l'excés de pes propi (fonament i paviment, si n'hi
ha), que provoca un moment contrari equilibrant
Me = (Rw – Fy) · ½ · a
Això ens dóna un coeficient de seguretat fs igual a
24
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fs = Me / Mb
Si el valor fs no fos suficient, 1,5 per exemple, caldria augmentar el pes de la sabata. Però si
modifiquem les dimensions de la sabata podem fer les consideracions següents:
•
•
•

Si augmentem la longitud a, augmentaríem el braç de palanca del moment equilibrant.
Si augmentem la amplada b, augmentaríem el valor de l'empenta en repòs.
Si augmentem la profunditat h, augmentaríem el valor de l'empenta en repòs però també el valor del moment de bolc Me, tot i que a partir d'una profunditat gran (com és el
cas d'un piló), el fonament ja no es comportaria com un sòlid totalment rígid, sinó que
començarien a generar-se deformacions per flexió i, tot plegat, l'anàlisi seria molt més
complexa.

3.8 Exemples
Es tracta de dissenyar un fonament capaç de suportar una força de tracció inclinada 63º amb
el valors següents
Ft = 6,23 t

(Fx = 2,5 t ; Fy = 5 t )

Les dades del terreny en el qual se situa el fonament són:
•
•
•
•
•
•

densitat sòl γ = 1,9 t/m³
angle de fricció interna del sòl φ = 35º
rugositat de les cares laterals de la sabata = normal
densitat del formigó = 2,3
f(φ) = tg (2φ /3) = 0,43
K0 = 0,4

Cas 1
Suposem que la sabata es troba en un zona on no hi ha cap tipus de paviment per sobre del
fonament. Per tant la pluja afecta directament el terreny i pot anul·lar la capacitat de fregament entre la sabata i el terreny contigu.
Ens podem plantejar diverses possibilitats:
1a) L'ancoratge del cable que provoca la tracció inclinada es situa sobre el fonament de forma
que la direcció del cable, l'eix vertical del centre de gravetat i la resultant de l'empenta en repòs del terreny es troben en un punt. D'aquesta forma evitem el bolc del fonament. Això obliga
a dimensionar el fonament acuradament per tal que l'ancoratge no quedi fora de la cara superior de la sabata.
Tenint en compte que el pes de la sabata ha de ser com a mínim de 5 t, necessitarem un volum aproximat de V = 5 / 2,3 = 2,2 m³. Predimensionem una sabata de 1,5x1x1,5 m amb la
configuració següent:
•
•
•

a = 1,5
b=1
h = 1,5

(dimensió en planta en la direcció de la força Fx)
(dimensió en planta perpendicular a la direcció de la força Fx)
(profunditat de la sabata)
25
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Tenint en compte que la resultant de l'empenta en repòs està a dos terços de la profunditat de
la sabata, és a dir a 1 m (2/3 de 1,5), l'ancoratge se situara a 50 cm de l'eix de la sabata, és a
dir a 25 cm del extrem. Una mica just però possible.
Passem a comprovar els coeficients de seguretat davant les dues forces.
L'empenta en repòs de la cara que s'oposa al desplaçament és
E0 = b · ½ · K0 · γ · h² = 0,5 · 0,4 · 1,9 · 1,5² = 0,855 t
El fregament horitzontal entre les dues cares laterals i el terreny
Rfl = 2 · a · ½ · K0 · γ · h² · f(φ) = 1,5· 0,4 · 1,9 · 1,5² · 0,43 = 1,10 t
El fregament horitzontal en el fons de la sabata, tenint en compte el pes de la sabata
Rw = (1 · 1,5 · 1,5) · 2,3 = 5,17 t
Rff = (Fy – Rw)· f(φ) = 0,17 · 0,43 = 0,075 t
En total la resistència a la força horitzontal és E0 + Rfl + Rff = 2,03, que no arribara ni a equiparar-se amb la força Fx de 2,5 t. Menys encara pensar en un coeficient de seguretat. Per tant
caldrà augmentar les dimensions de la sabata.
Suposem, doncs, una sabata cúbica de 1,5 x 1,5 x 1,5 m³ i refem els càlculs anteriors.
E0 = b · ½ · K0 · γ · h² = 0,75 · 0,4 · 1,9 · 1,5² = 1,283 t
Rfl = 2 · a · ½ · K0 · γ · h² · f(φ) = 1,5· 0,4 · 1,9 · 1,5² · 0,43 = 1,10 t
Rw = (1,5 · 1,5 · 1,5) · 2,3 = 7,763 t
Rff = (Fy – Rw)· f(φ) = 2,763 · 0,43 = 1,188 t
E0 + Rfl + Rff = 3,571
Amb aquests valors el coeficient de seguretat front a les forces horitzontals és
fs = 3,571 / 2,5 = 1,423
Veiem que no s'arriba al típic 1,5 per molt poc. Si tenim en compte que en cas de superar-se
l'equilibri horitzontal, es desenvoluparia una resistència passiva del terreny Ep que fàcilment
pot arribar a valors del doble de l'empenta en repòs E0, podem considerar aquest valor de fs
(1,423) com a acceptable.
Quant a la força vertical tenim que només amb el pes propi de la sabata el coeficient de seguretat ja supera el valor de 1,5, sense comptar amb cap tipus de fregament lateral.
Fs = 7,763 / 5 = 1,55
1b) Suposem el mateix cas que 1a), però aquesta vegada no contarem amb el fregament lateral de la sabata. Això pot ser degut a dues raons: el terreny és susceptible de tenir retracció
(sobretot en argiles) o la pluja pot mullar el terreny en profunditat i anul·lar el fregament. En
aquestes circumstàncies
E0 = b · ½ · K0 · γ · h² = 0,75 · 0,4 · 1,9 · 1,5² = 1,283 t
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Rw = (1,5 · 1,5 · 1,5) · 2,3 = 7,763 t
Rff = (Fy – Rw)· f(φ) = 2,763 · 0,43 = 1,188 t
E0 + Rff = 2,471 t
Amb aquests valors no arribem ni a compensar la força horitzontal Fx = 2,5 t. Cal doncs tornar
a augmentar les dimensions del fonament. Augmentarem el front de la sabata que rep l'empenta en repòs del terrenys, b = 2m
E0 = b · ½ · K0 · γ · h² = 1 · 0,4 · 1,9 · 1,5² = 1,71 t
Rw = (1,5 · 2 · 1,5) · 2,3 = 10,35 t
Rff = (Rw – Fy) · f(φ) = 5,35 · 0,43 = 2,3 t
E0 + Rff = 4,01 t
fs = 4,01 / 2,5 = 1,6
valor més que suficient i que, fins i tot, permetria ajustar una mica la mida del fonament.

Cas 2
Suposem que l'ancoratge del cable que provoca la força d'extracció se situa en el centre de la
sabata. D'aquesta forma, com ja hem comentat, encara que hi hagi equilibri de forces, es genera un moment que tendeix a bolcar la sabata.
Així, si prenem l'exemple del cas 1b), però col·locant l'ancoratge en el centre de la sabata,
veurem que tenim un moment de bolc Mb
Mb = Fx · 2/3 · h = 2,5 · 2/3 · 1,5 = 2,5 tm
i un moment contrari equilibrant Me
Me = (Rw – Fy) · ½ · a = (10,35 – 5) · ½ · 1,5 = 4,01 tm
i un coeficient de seguretat fs
fs = 4,01 / 2,5 = 1,6
que són valors acceptables. Si no fos així, hauríem de augmentar el pes de la sabata. Però a
més a més podem fer però les consideracions següents:
•
•
•

Si augmentéssim la longitud a, augmentaríem el braç de palanca del moment equilibrant.
Si augmentéssim la amplada b, augmentaríem el valor de l'empenta en repòs.
Si augmentem la profunditat h, augmentaríem el valor de l'empenta en repòs però també el valor del moment de bolc Me, tot i que a partir d'una profunditat gran, el fonament
ja no es comportaria com un sòlid totalment rígid, sinó que començarien a generar-se
deformacions per flexió i tot plegat l'anàlisi seria molt més complexa.

Cas 3
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Suposem que l'ancoratge del cable que provoca la força d'extracció se situa en el centre de la
sabata, però que per sobre del fonament hi ha un paviment que incorpora una llosa de formigó
armat de 10 cm de gruix, amb un pes total del paviment de 350 kg/m².
Amb un formigó HA-25, només ens cal una superfície de 2500 / 250 = 10 cm² per suportar la
força horitzontal, valor ridícul en una llosa de 10 cm de gruix. Ara bé, per tal que el fregament
Rfh de la llosa del paviment amb el terra compensi aquesta força, necessitarem un pes total Rwl
de la llosa de
Rfh = Rwl · f(φ)

−−> Rwl = Rfh / f(φ) = 2,5 / 0,43 = 5,81 t

que correspon a una superfície de llosa de 5,81 t / 2,5 t/m³ = 2,32 m², la qual cosa és una
superfície molt petita i per tant segur que podem comptar amb aquest fregament de la llosa i
el terreny.
Així, si la força horitzontal ja està compensada, el problema es resol equilibrant la força vertical i aquest exercici ja l'hem fet en el capítol anterior. Ràpidament, però, podem fer l'anàlisi i
obtenir uns valors comparatius amb els casos 1 i 2.
El pes de la sabata serà igual a la força vertical d'extracció Fy menys el pes del paviment. Si
suposem una sabata de superfície en planta de 1,2 x 1,2 m², el pes del paviment serà
Rwp = 1,2 · 1,2 · 0,35 = 0,5 t
Rw = Fy – Rwp = 5 – 0,5 = 4,5 t
si considerem la densitat del formigó del fonament de 2,3 t/m³ tindrem que
V = 4,5 / 2,3 = 1,96 m³
h = 1,96 / (1,2 · 1,2) = 1,36 m
per tant la sabata tindrà unes dimensions de 1,2x1,2x1,4 m. En aquest cas no ens caldrà preocupar-nos pel coeficient de seguretat a l'extracció vertical, ja que la resistència a tallant d'una
llosa de formigó armat de 10 cm de gruix i un perímetre de 1,2x1,2 m és molt superior al que
necessitaríem.
Resumint i comparant els resultats tenim
cas

Paviment

ancoratge

fregament

Dimensions
sabata (m)

Volum sabata
(m³)

1a

NO

lateral

SI

1,5x1,5x1,5

3,375

1b

NO

lateral

NO

1,5x2,0x1,5

4,5

2

NO

centrat

NO

1,5x2,0x1,5

4,5

3

SI

centrat

SI

1,2x1,2x1,4

2,016
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4. Força vertical de compressió
4.1 Introducció
Aquest tipus de fonament és el que més s'assembla als
fonaments de la construcció tradicional. En aquests casos, la càrrega vertical d'aquests fonaments és molt més
important que la força horitzontal o el moment i el càlcul
del fonament es redueix pràcticament a cercar una
superfície de contacte que produeixi una tensió sobre el
terreny menor que el valor anomenat tensió admissible.
N / A ≤ σa
essent
N = càrrega vertical
A = àrea en planta del fonament
σa= tensió admissible del terreny
Fixem-nos que en aquest cas, a diferència de la força
d'extracció, no contemplem en absolut el fregament de
les carres laterals del fonament. La raó és que el fonament no té tendència a desplaçar-se. Quan estirem, el fonament és susceptible de moure's cap
amunt, però quan empenyem cap a baix el fonament no és mou (l'assentament no es considera un moviment que provoqui fonament). En tot cas si seguíssim empenyent el terreny es
trencaria, de forma local o de forma generalitzada, i obtindríem el valor de la càrrega o tensió
de ruptura. Generalment el valor de la tensió admissible s'obté en aplicar un coeficient de seguretat de 3 o 4 a la tensió de ruptura.

4.2 Consideracions particulars
No obstant això, el fonament d'una càrrega vertical de compressió en una construcció tesada
té una sèrie de particularitats que cal assenyalar.
1. En les construccions tradicionals, el pes propi i les càrregues permanents solen ser molt
importants. Generalment més importants que les sobrecàrregues. Això fa que l'assentament del fonament sigui un factor important de disseny. Moltes vegades és el factor
més important de disseny. I no només per la magnitud de la càrrega, sinó per la duració de la mateixa, la qual cosa provoca la consolidació del terreny, és a dir un assentament diferit que cal sumar a l'assentament inicial (elàstic).
En les construccions tesades, les càrregues més importants són les de neu i les de vent.
Totes dues són sobrecàrregues de curta durada, les quals no donen temps a cap consolidació del terreny ni provoquen assentaments diferits.
2. La tensió admissible del terreny és un valor que depèn de les dades obtingudes en l'estudi geotècnic. En aquests estudis cal contemplar una profunditat suficient de terreny
per tal de preveure capes toves que puguin provocar assentaments.
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Els assentaments en les construccions tradicionals poden provocar fissures o esquerdes
molt importants, sobretot si hi ha assentaments diferencials. En les construccions tesades els assentaments (si n'hi arriba a haver) no provoquen esquerdes ni fissures. El que
provocarien és un destesat de l'estructura, que sempre té una reparació més fàcil, ja
que només cal re-tesar l'estructura. A més a més els assentaments diferencials no tenen cap significat especial en uns estructura tesada.
3. Per tant, cal pensar que molts dels valors de tensió admissible utilitzats per a construccions tradicionals estan molt (massa?) pel costat de la seguretat en les construccions
tesades. De fet, cal calcular la tensió admissible del terreny en funció dels factors de
ruptura del terreny (ruptura generalitzada, ruptura local o ruptura per punxonament) i
prescindir bastant dels fenomens d'assentaments, sobre tot dels assentaments diferits.
Com a valors de referència podem utilitzar els que ens dóna la norma espanyola NBE-AE/88.
Cal notar que la pròpia Norma assenyala que aquests valors no garanteixen un assentament
tolerable per a l'edificació i que cal comprovar aquest apartat en càlcul separat. Ja em comentat, però, la repercussió molt menys important en els casos de construccions tesades.

Naturalesa del terreny

1 Roques (sanes, encara que poden tenir
alguna esquerda)
No estratificades
Estratificades

Pressió admissible del terreny en
kg/cm², segons la profunditat de la
fonamentació en m.
0

0,5

1

2

≥3

10

40
12

50
16

60
20

60
20

4
2,5
1,6

5
3,2
2

6,3
4
2,5

8
5
3,2

2 Terrenys sense cohesió (consolidats)*
Graves
Arenosos gruixuts
Arenosos fins

-

3 Terrenys coherents
Argiles dures
Argiles semidures
Argiles toves
Argiles fluïdes

-

4 Terrenys deficients
Fangs
Terrenys orgànics
Replens sense consolidar

-

4
2
1
0.5

En general resistència nul·la, llevat que
es determini experimentalment el valor
admissible.

(*) Observacions:
a) Els valors indicats es refereixen a terrenys consolidats que requereixen l'ús de pic per
a remoure'ls. Per a terrenys de consolidació mitjana en els quals la pala penetra amb dificultat, els valors anteriors es multiplicaran per 0,8. Per a terrenys solts, que es remouen fàcilment amb la pala, els valors indicats es multiplicaran per 0,5.
b) Els valors indicats corresponen a una amplada de fonament igual o superior a 1 m. Si
es tracta d'amplades inferiors, la pressió es multiplicarà per l'ample del fonament expressat en metres.
c) Quan el nivell freàtic es trobi a una distància de la superfície de suport menor a la
seva amplada, els valors de la taula es multiplicaran per 0,8.

30

Els fonaments de les construccions tesades.

Ramon Sastre, 2006

4.3 Disseny constructiu
En aquest cas, també ens haurem de remetre a la tipologia constructiva normal dels fonament
de la construcció tradicional.
Atès que la major part de les vegades l'element que transmet la càrrega vertical és un element
metàl·lic (tub d'acer), caldrà dissenyar una placa de recolzament sobre el fonament. Aquesta
placa anirà fixada al fonament a través d'uns espàrrecs o connectors. Com que l'a força horitzontal és nul·la aquests espàrrecs o connectors pràcticament no treballen.
El propi fonament portarà una armadura a la base, una graella que sigui capaç d'absorbir la
tracció que generen les bieles de compressió que van des de la placa de recolzament fins al total de la base del fonament. Normalment, per raons de durabilitat, es recomana col·locar una
capa de formigó de neteja a la base del fonament , un correcte recobriment de les armadures
de la graella (més de 5 cm) i un diàmetre mínim de les barres de 14 o 16 mm.

4.4 Exemples
Realment l'exemple de càrrega vertical no té gaire història. Es redueix a calcular la secció en
planta del fonament que produeixi una tensió de contacte inferior a l'admissible, a decidir una
profunditat del fonament amb un mínim de:
•
•

80 cm, profunditat a la qual es considera que ja no afecta la pluja ni les gelades.
La meitat de l'ample del fonament, valor que sol assegurar el comportament de la sabata com a element rígid. (És cert, però, que en casos on el terreny és molt deformable, pot ser millor utilitzar una sabata més prima de comportament flexible, però això
complica molt més el disseny i queda fora de l'abast d'aquest text).

Així doncs, suposem un cas on:
•
•

càrrega vertical a fonamentar: 30 T
terreny: arenós gruixut

Segons la Norma Bàsica NBE/AE-88, a una profunditat d'un metre, aquest tipus de terreny té
una tensió admissible de 3,2 kg/cm². Llavors, la secció en planta del fonament haurà de ser
igual o superior a
A = Fv / σa = 30 / 32 = 0,938 m²
a = √ 0,625 = 0,97 m ≈ 1 m
h = 0,8 m ≥ (a / 2)
Per tant la sabata serà de 1 x 1 x 0,8 m
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5. Força inclinada de compressió

5.1 Introducció
La força inclinada de compressió és un tipus
molt comú en les construccions tesades. De
fet
sol ser més habitual que la compressió inclinada. Els pals inclinats s'utilitzen, sobre tot,
per augmentar el braç del moment que formen les reaccions dels pals i dels vent en la
majoria de suports (bípedes o trípodes) perimètrics.
Si descomponem la força inclinada Ft en les
seves components vertical Fv i horitzontal Fh
podrem veure que el problema és similar al
que hem estudiat en el capítol 3 de la força
d'extracció inclinada. Per un costat la força
vertical de compressió ha de complir amb el
requisit de
Fv / A ≤ σa
essent
Fv = càrrega vertical
A = àrea en planta del fonament
σa= tensió admissible del terreny
Amb totes les consideracions que hem tingut en compte en el capítol anterior (força vertical de
compressió).

5.2 La component horitzontal
Per a equilibrar la força horitzontal utilitzarem els mateixos mecanismes que hem fet servir en
el cas de la força d'extracció:
•
•

•
•

resistència lateral del fonament, deguda a l'empenta en repòs del terreny
fregament de la base del fonament. En aquest cas aquest valor pot ser important, a diferència del que passava en el cas de força d'extracció, degut a que la força normal de
contacte és també important (pes propi del fonament més la càrrega vertical Fv)
fregament de les cares laterals dels fonament (les cares paral·leles a la direcció de la
força Fh)
resistència a compressió de la llosa de formigó armat del paviment (si n'hi ha).

En aquest moment podem recordar totes les consideracions que hem fet en el capítol anterior
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sobre la força horitzontal: la capacitat de la llosa de formigó per absorbir-la (sense que llisca
sobre el terra o vincli), els fregaments laterals que poden ser anul·lats per la retracció (cohesió) del terreny o per l'aigua (pluja o nivell freàtic), i la resistència lateral del fonament deguda a l'empenta en repòs (empenta passiva, només en el cas que fos necessària per arribar
al coeficient de seguretat i sempre comprovant que el desplaçament necessari per generar
aquesta empenta passiva és admissible pel conjunt de la construcció tesada)
La diferència principal rau en el fet que aquesta vegada la força vertical és de compressió i per
tant ajuda en el fregament de la base del fonament. Així, en aquest cas tindrem que a la
superfície de contacte entre la base del fonament i el terreny hi ha una força normal igual a:
FN = Fw + Fv
sent
•
•

FN
Fw

•

Fv

la força normal en el pla de contacte
el pes propi del fonament, més el pes de la capa de terreny (si la sabata no arriba a la superfície) i del paviment (llosa, sorra, paviment, etc.) que gravita sobre
el fonament.
la força vertical aplicada al fonament

La reacció horitzontal per fregament, de la base del fonament, serà
Rf = FN · f(φ)
sent f(φ) el coeficient de fregament entre les dues superfícies

5.3 Gir de la sabata
Tal com hem estudiant en el cas de la força d'extracció inclinada, sabem que la força horitzontal aplicada no està alineada amb les forces que s'hi oposen (fregament de la base i reacció
per l'empenta en repòs del terreny). Per tant cal estudiar el comportament del fonament front
a un possible gir de la sabata.
Hem comentat també que la solució de posar la placa de fixació de l'element que transmet la
compressió inclinada en una determinada situació, tal que s'alineés amb el punt de trobada de
la component del pes propi i de la reacció per empenta en repòs, no és habitual ja que genera
problemes de replanteig i pot provocar fàcilment errors (equivocar-se de costat, per exemple),
sent més comú col·locar sempre la placa centrada en el fonament.
En el moment del bolc, la sabata es desenganxa del terra i per tant desapareix el fregament de
la base. Això provoca que tota la reacció a la força horitzontal s'hagi de produir per la resistència de l'empenta en repòs del terreny. Ara bé, atès que en aquest cas la força vertical sol ser
bastant important, el fregament de la base també ho és i prescindir d'aquest valor pot ser molt
significatiu. És molt possible que la resistència de l'empenta en repòs no sigui suficient per
contrarestar la força horitzontal i es generi un mecanisme de reacció per l'empenta passiva. Si
això és així cal comprovar:
•
•

que no se supera l'empenta passiva
encara més important, el moviment que s'ha produït per generar aquesta empenta passiva és admissible per la construcció tesada.

Si prenem moments respecte al punt d'aplicació de la reacció del terreny (empenta en repòs)
que, segurament, és un punt proper al possible centre de gir de la sabata, en el cas que es
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produís aquest gir, tindrem els valors següents
Mb = Fh · 2/3 · h
M e = FN · ½ · a
sent
•
•
•
•

Mb
Me
Fh
FN

el
el
la
la

moment de bolc
moment equilibrant
component horitzontal de la força aplicada
força vertical que arriba a la base del fonament (FN = Fw + Fv)

i com sempre, aplicant el coeficient de seguretat fs caldrà que es compleixi que
Me ≥ Mb · fs

5.4 Exemples
Es tracta de dissenyar un fonament capaç de suportar una força de compressió inclinada 63,4º
amb el valors següents
Ft = 11,18 t

(Fx = 5 t ; Fy = 10 t )

Les dades del terreny en el qual se situa el fonament són:
•
•
•
•
•
•
•

tensió admissible del terreny a 1m de profunditat 2,5 kg/cm² (25 t/m²)
densitat sòl γ = 1,9 t/m³
angle de fricció interna del sòl φ = 35º
rugositat de les cares laterals de la sabata = normal
densitat del formigó = 2,3
f(φ) = tg (2φ /3) = 0,43
K0 = 0,4

Cas 1
Suposem que la sabata es troba en un zona on no hi ha cap tipus de paviment per sobre del
fonament. Per tant la pluja afecta directament el terreny i pot anul·lar la capacitat de fregament entre la sabata i el terreny contigu. No obstant això la profunditat de la sabata protegeix
el pla de la base i aquí si que hi tindrem en compte el fregament.
Si dimensionem la sabata per la tensió admissible tindrem que
A = 10 / 25 = 0,4 m²
a = √ 0,4 = 0,63 m
per la qual cosa suggerim una sabata de 80 x 80 x 80 cm, amb un volum de 0,512 m³ i un pes
de 1,18 t. La força de fregament a la base del fonament és
FN = Fw + Fv = 0,512 + 10 = 10,512 t
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Rf = FN · f(φ) = 10,512 · 0,43 = 4,52 t
mentre que la resistència per empenta en repòs del terreny és
REo = (a · h) · ½ · K0 · γ . h²
REo = 0,8² · ½ · 0,4 · 1,9 . 0,8² = 0,156 t
amb la qual cosa la resistència total horitzontal és RH = Rf + REo = 4,68 t, que és un valor insuficient ja que el coeficient de seguretat no arriba ni a la unitat. Cal augmentar, doncs, les dimensions del fonament de forma substancial.
Provem, a continuació, una sabata de 150 x 150 x 150 cm, amb un volum de 3,375 m³ i un
pes de 7,76 t. Repetim les operacions anteriors i tindrem que
Rf = FN · f(φ) = 17,76 · 0,43 = 7,63
mentre que la resistència per empenta en repòs del terreny és
REo = (a · h) · ½ · K0 · γ . h²
REo = 1,5² · ½ · 0,4 · 1,9 . 1,5² = 1,92 t
amb la qual cosa la resistència total horitzontal és RH = Rf + REo = 9,55 t, que genera un coeficient de seguretat a la força horitzontal de
fs = RH / Fh = 9,55 / 5 = 1,91
Si considerem que aquest valor és massa exagerat, podem afinar més. Amb una sabata de
140 x 140 x 140 cm el coeficient de seguretat és 1,69 i encara afinant més una sabata de 130
x 130 x130 cm ens dóna un coeficient de seguretat de 1,51 que ja seria el mínim acceptable.
Suposem que ens quedem amb aquesta darrera proposta d'una sabata cúbica de 1,3 m de
costat. Anem a comprovar a continuació l'equilibri al gir de la sabata. En el moment del bolc,
desapareix el fregament de la base i tenim que
Mb = Fh · 2/3 · h = 5 · 2/3 · 1,3 = 4,33 mt
Me = FN · ½ · a = 15,05 · 0,5 · 1,3 = 9,8 mt
El coeficient de seguretat fs = Me / Mb = 9,8 / 4,33 = 2,26 és més que suficient.
Pel tema del gir de la sabata és interessant comprovar quina dimensió és millor augmentar a
efectes de estabilitat al bolc. Sembla obvi que si augmentem el braç de palanca del pes vertical (dimensió a) millorarem proporcionalment el moment equilibrant, de fet una mica més ja
que també augmenta el pes de la sabata i per tant augmenta FN

35

Els fonaments de les construccions tesades.

Ramon Sastre, 2006

6. Element encastat a la fonamentació

6.1 Introducció
En alguns casos, sobre tot al perímetre de les
construccions tesades ens trobem amb solucions basades en bípedes (un pal i un vent) o trípodes (un o dos pals amb dos o un vent respectivament) o fins i tot conjunts més complexos de pals i vents.
Els vents solen fer nosa, ja que solen ser cables, molt prims, que no es veuen i poden provocar accidents. A més a més ocupen un espai
que no es aprofitable, per això moltes vegades
es té tendència a eliminar-los.
Per fer això cal disposar d'un element encastat
a la base, capaç de treballar en voladís i suportar la força que s'aplica a la coronació d'aquest
element, tal com es veu a la imatge adjunta.
La forma triangular típica respon a la distribució d'esforços en un voladís. No obstant això, hi
ha vegades que per raons estètiques es prefereix disposar d'un element vertical de secció
constant, a mode de columna, encara que suposi utilitzar més material del necessari.
En una primera aproximació pot semblar que aquesta és una solució més econòmica que utilitzar un bípede o trípode, però això pot ser enganyós, ja que una de les grans diferències entre
aquestes solucions és precisament el fonament. Aquest fonament haurà de ser capaç de transmetre al terreny els esforços següents:
Fh = força horitzontal
Fv = força vertical (d'extracció o de compressió)
Mh = moment provocat per la força horitzontal
Mv = moment provocat per la força vertical (si l'element no és perfectament vertical)

6.2 Les forces
La força aplicada a la part superior de l'element es transmet directament a la base i per tant al
fonament. Hi haurà, doncs, una força horitzontal i una de vertical d'extracció o compressió.
Aquestes forces han estat estudiades abastament en els capítols anteriors i poc podem afegir.
Hi ha, però, una particularitat que hem de tenir en compte. Es tracta del pes de l'element. Pot
ser que sigui un valor gens menyspreable i per tant, caldrà sumar el pes de l'element a la força
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de compressió o restar el pes de l'element a la força d'extracció, abans de aplicar les forces al
fonament.
Quant a l'equilibri d'aquestes forces, recordarem els mecanismes d'equilibri:
Força vertical.
•
•

•

pes propi: fonament, del paviment (si n'hi ha), de l'element exterior
fregament vertical de les cares laterals del fonament contra el terreny circumdant
(sempre i quan no hi hagi problemes d'humitat elevada o retracció de terrenys argilosos)
tallant de la llosa de formigó del paviment (si n'hi ha)

Força horitzontal.
•

•
•

empenta en repòs del terreny, (només utilitzarem el recurs de la resistència per empenta passiva a efectes d'arribar a complir amb el coeficient de seguretat i després d'avaluar els efectes del corriment necessari per a que es generi aquesta resistència per
empenta passiva)
fregament horitzontal de les dues cares laterals del fonament
fregament de la base del fonament (sempre i quan no hi hagi perill de bolc de la sabata, degut a un moment elevat)

6.3 El moment
Sobre tot la força horitzontal, però també la força vertical si l'element està inclinat, aplicades a
la part superior de l'element provoquen sobre el fonament un moment que pot arribar a ser
l'acció més determinant a l'hora de dimensionar el fonament. Aquest moment s'haurà de combinar amb el moment que es genera quan hi ha una força horitzontal en el fonament i, tot plegat, arribar a un equilibri.
Tal com hem fet amb els casos anteriors, per a la força horitzontal i la força vertical, anem a
veure quins són els recursos que té un fonament per equilibrar aquest moment.
•
•
•

pes del fonament, pes de l'element exterior i força vertical (quan és de compressió)
fregament vertical de la cara oposada a la que té el punt de gir.
fregament vertical de les cares laterals

Si tenim en compte que el segon i tercer recurs poden no existir (retracció del terreny si és argilós o humitat elevada en el contacte entre el fonament i el terreny), només ens queda el primer recurs com a factor de confiança.
En aquest sentit, el moment equilibrant del pes del fonament depèn no només del propi pes
sinó de la distancia del centre de gravetat del fonament al punt de gir, que ja hem comentat
que estarà en algun lloc proper al punt d'aplicació de la resultant de l'empenta en repòs. Per
tant, sembla clar que no només haurem de disposar d'un fonament suficientment pesat, sinó
que serà bo utilitzar fonaments allargats (en la direcció de la força horitzontal) per tal de millorar el moment equilibrant.
És difícil recomanar una geometria ideal, ja que depèn de moltes coses, però sembla raonable
suggerir proporcions semblants a 3x1x1 (axbxh) com a proporció que té una secció important
per a fer front al moment i una longitud que permetrà gaudir d'un moment equilibrant, degut
al pes propi, suficient.
Cal notar, però, un fet diferent quant al comportament del fonament. Sobre tot en el cas de les
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forces verticals, tant de compressió com d'extracció, s'ha comentat el comportament del fonament a través de les bieles de compressió o de la tracció vertical generalitzada de la massa del
formigó, respectivament. En el cas que ens ocupa ara, apareix un nou esforç que pot ser molt
important, és el moment aplicat al fonament i que ha de ser suportat per la secció transversal
del fonament.
Així doncs, en aquest cas, més que en els altres, caldrà completar el disseny del fonament
amb un càlcul de formigó armat. No n'hi haurà prou de donar dimensions a, b, h al fonament
sinó que caldrà determinar quina armadura ha d'incorporar per poder comportar-se com una
peça sotmesa a un moment flector important.

6.4 Exemples
Es tracta de dissenyar un fonament capaç de suportar una força inclinada 11,3º amb el valors
següents
Ft = 5,01 t
(Fx = 5 t ; Fy = +1 t )
Aquesta força està aplicada en un pilar metàl·lic inclinat de 2,4 m d'altura i una inclinació tal
que el punt superior es troba endarrerit 0,5 m respecte la vertical que passa per l'eix de l'ancoratge del pilar amb el fonament. El pes del pilar és de 0,2 t.
Les dades del terreny en el qual se situa el fonament són:
•
•
•
•
•
•
•

tensió admissible del terreny a 1m de profunditat 2,5 kg/cm² (25 t/m²)
densitat sòl γ = 1,9 t/m³
angle de fricció interna del sòl φ = 35º
rugositat de les cares laterals de la sabata = normal
densitat del formigó = 2,3
angle de fregament terreny - formigó f(φ) = tg (2φ /3) = 0,43
coeficient d'empenta en repòs del terreny K0 = 0,4

Cas 1
Suposem que la sabata es troba en un zona on no hi ha cap tipus de paviment per sobre del
fonament. Per tant la pluja afecta directament el terreny i pot anul·lar la capacitat de fregament entre la sabata i el terreny contigu. No obstant això la profunditat de la sabata protegeix
el pla de la base i aquí si que hi tindrem en compte el fregament.
Podem fer un predimensionament de la sabata amb proporcions 3:1:1. Per tal d'escollir uns
valors inicials cal fer alguns temptejos previs o recórrer a experiències anteriors. Suposem una
sabata de dimensions 4x1,3x1,3
Equilibri al bolc:
•
•
•
•
•
•

volum = 4 · 1,3 · 1,3 = 6,76 m³
pes fonament = 6,76 · 2,3 = 15, 55 t
pes total = 15,55 + 0,2 – 1 = 14,75 t
moment bolc = 5 · (2,4 + 2/3 · 1,3) + 1 · (½ · 4 + 0,5) = 18,85 mt
moment equilibrant = 14,75 · 2 = 29, 5 mt
coeficient de seguretat al bolc = Me / Mb = 29,5 / 18,85 = 1,56

38

Els fonaments de les construccions tesades.

Ramon Sastre, 2006

Sembla,doncs, que en aquest sentit les dimensions són adequades. Comprovem a continuació
la seguretat davant les forces.
Força vertical:
•
•

pes total = 14,75 t
coeficient de seguretat = 14,75 / 1 = 14,75 >> més que suficient

Força horitzontal:
•
•
•
•

Fx = 5 t
reacció empenta en repòs REo = (b · h) · ½ · K0 · γ . h² =
(1,3 · 1,3)· ½ · 0,4 · 1,9 · 1,3² = 1,085 t
fregament de la base del fonament = Pt · f(φ) = 14,75 · 0,43 = 6,34 t
coeficient de seguretat = (1,085 + 6.34) / 5 = 1, 485 >> suficient
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