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RESUM 

 

Calcular i dissenyar una unió d’una biga amb un pilar és l’objectiu principal d’aquest projecte. 
Així doncs, amb aquest treball, es pretén elaborar un estudi a mode de guia per tal d’orientar 
als professionals i als estudiants del sector en el disseny i el càlcul de les unions biga-pilar 
d’estructures metàl·liques en base al CTE. 

Per tal que el lector pugui comprendre el funcionament de les unions en estructures d’acer 
es planteja un primer capítol on es tracta de manera generalitzada les unions metàl·liques a 
la construcció. 

Dintre d’aquest aquest capítol, es fa una breu explicació de la normativa actual referent a les 
estructures en acer en l’àmbit de la edificació i s’enumeren diferents tipologies d’unió segons 
l’element a unir, com són les unions entre bigues, les connexions de pilars o la unió biga – 
pilar entre d’altres.  

Un dels aspectes més importants de la unió metàl·lica és el mètode d’unió: els cargols i la 
soldadura.  

Per aquest motiu, al següent capítol d’aquest document s’ha elaborat una extensa explicació 
de la unió cargolada i la unió soldada, fent referència als elements que la conformen, les 
disposicions constructives que han de prendre aquests elements segons la normativa 
aplicable, les fórmules per al càlcul de la resistència de la unió i la qualitat d’aquesta. 

Així doncs, un cop s’ha desenvolupat la teoria de la unió metàl·lica, al següent capítol es fa 
referència al càlcul de la unió de la biga – pilar. S’enumeren alguns criteris generals per a 
efectuar el càlcul de qualsevol unió biga-pilar i s’estudia el càlcul d’aquestes unions pas per 
pas classificades segons si es tracta d’una unió rígida o articulada i segons si la unió s’ha 
efectuat soldada o cargolada.  

Segons l’estudi de la unió biga pilar dels apartats anteriors s’elabora un full de càlcul que 
permet la comprovació d’aquesta unió. Per tant, al següent capítol, es fa una breu explicació 
del funcionament d’aquest full de càlcul i les consideracions a tenir en compte per fer-lo 
servir a partir de cada tipus d’unió esmentat a l’apartat anterior. 

En definitiva, a l’últim apartat, es resolen diversos exemples, amb una explicació detallada 
del procés de càlcul i es presenten els resultats obtinguts amb el full de càlcul elaborat. 
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GLOSSARI 

LLETRES MAJÚSCULES LATINES 

A Àrea 
E Mòdul d’Elasticitat 
H Longitud d’alçada 
F Acció; força 
I Moment d’Inèrcia 
L Longitud 
M Moment flector 
N Esforç axial 
R Resistència (capacitat resistent) 
S Acer 
T Torsor 
S Rigidesa 
V Esforç tallant 
W Mòdul resistent 

LLETRES MINÚSCULES LLATINES 

a Gola de soldadura 
b Ample (generalment de l’ala d’un perfil) 
d Diàmetre 
d Cantell 
e Excentricitat 
e Distància del cargol a l’extrem de la xapa 
h Alçada 
h Cantell d’una secció 
i Radi de gir d’una secció 
l Longitud 
m Distància del cargol a l’eix de trencament 
q Càrrega 
s Distància 
t Gruix 

LLETRES MINÚSCULES GREGUES 

α Factor d’imperfecció 
γ Coeficient parcial (de seguretat) 
ε Arrel de la relació de límit elàstic de referència al del acer utilitzat 
λ Esveltesa 
μ Coeficient de fregament 
σ Tensió normal 
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τ Tensió tangencial 
φ Angle 
χ Coeficient de reducció per vinclament 

SUBÍNDEX 

b Aixafament 
b Biga 
c Cargol 
c Cartel·la 
c Pilar 
d Valor de càlcul 
E Efecte de les accions 
eff Eficaç 
eq Equivalent 
f Ala 
H Horitzontal 
max Valor màxim 
min Valor mínim 
N Relatiu a l’axil 
p Xapa 
r Radi 
R Resistència 
u Última (resistència) 
V Vertical 
w Ànima 
y Relatiu al límit elàstic 

 

 
  

 



Anàlisi i Càlcul de la Unió Biga–Pilar en Estructura Metàl·lica    7 

 

1 INTRODUCCIÓ 

La execució d’una estructura metàl·lica consisteix bàsicament en unir una sèrie de barres 
(perfils comercials o peces armades) en punts denominats nusos, per procediments 
habituals (cargols o soldadura). En ells, algunes característiques son específiques del tipus 
d’unió, però d’altres de caràcter general afecten al comportament dels nusos i, a través 
d’ells, a la estructura complerta.  

Per tant, el correcte i acurat disseny de les unions en la estructura metàl·lica és un capítol 
molt important dintre del càlcul de l’estructura global de l’edifici, ja que, si una unió falla, el 
conjunt de la estructura pot no funcionar.  

Dintre de la historia de la construcció en acer, s’han utilitzat mètodes d’unió diversos com 
són els reblons, els cargols, les soldadures, entre d’altres. Aquests mètodes d’unió s’han 
anat utilitzat amb més o menys freqüència segons la necessitat del moment. Degut a l’avanç 
tecnològic des de els principis de la construcció en acer i fins l’actualitat, els càlculs de les 
unions s’han anat fent més complicats i amb moltes més comprovacions. 

A més, als últims anys han sorgit vàries normatives referents a la estructura metàl·lica: 
l’Eurocodi 3, la Instrucció de l’Acer Estructural (EAE) i el Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 
Fent així que actualment coexisteixin tres normatives respecte a la estructura d’acer de 
diferents àmbits d’aplicació. 

Així doncs, degut a la dificultat dels càlculs i la gran quantitat de comprovacions que exigeix 
la normativa per tal d’assegurar que la unió funcioni, es fa necessària una eina de càlcul que 
faciliti aquestes comprovacions però que alhora sigui assequible per a qualsevol usuari i 
senzilla d’utilitzar. 
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2 LES UNIONS EN ESTRUCTURES D’ACER 

2.1 GENERALITATS 

En general les estructures d’acer estan formades per peces simples o compostes que 
s’uneixen entre elles per a resistir conjuntament. Per tant, s’ha de garantir que les unions 
són capaces de transmetre adequadament les forces d’enllaç d’unes a unes altres barres. 

Totes les unions d’una estructura s’han de projectar de forma que li permetin aconseguir a la 
mateixa el projectat a nivell de seguretat, bon comportament en servei i durabilitat i a més 
han de ser capaces de resistir com a mínim els esforços previstos per a elles a l’anàlisi 
global. 

Les unions tenen, dintre del projecte de les construccions metàl·liques, especial importància 
i dificultat. Qualsevol unió és una zona particularment perillosa. Molts dels accidents són 
provocats per unions malament projectades o executades. 

És difícil sintetitzar tots els models d’unió que poden presentar-se. Els criteris de projecte i 
execució evolucionen constantment i depenen, a més, del projecte de fabricació, transport i 
muntatge. 

A l’estudi d’una determinada unió de dues o més peces d’una estructura metàl·lica es poden 
diferenciar diverses parts (ITEA 1999): 

• La seva concepció i disseny escollint entre unió soldada o cargolada i dintre de 
cada tipus de model d’unió si serà amb soldadura a topall, en angle, amb xapa 
frontal, amb casquets, etc. 

• L’anàlisi dels esforços que ha de resistir que en general depèn de la seva rigidesa, 
per tant ens trobarem amb un problema isostàtic o hiperestàtic (encara que no serà 
suficient amb les lleis de la estàtica per saber els esforços que la sol·liciten si no 
que, també serà necessari tenir en compte les deformacions locals de la pròpia 
unió). 

• Determinació de les tensions que aquests esforços originen sobre els diferents 
elements de la unió (cordons de soldadura, cargols, casquets, cartel·les, etc). 

• Comprovació de que aquestes tensions no ocasionen l’esgotament de cap 
d’aquests elements. 

L’anàlisi de les unions és la part més difícil de la construcció metàl·lica. En elles hi ha una 
concentració d’esforços molt importants i la avaluació de les tensions i deformacions que es 
representen, solament es poden obtenir mitjançant l’anàlisi experimental o utilitzant mètodes 
numèrics al camp elastoplàstic. Dels resultats obtinguts es desprenen procediments 
simplificats que són els que habitualment s’utilitzen a la pràctica. 

Per aconseguir un disseny adequat d’una unió s’han de considerar, a més, una sèrie de 
factors de caràcter econòmic i tècnic. (Argüelles, R. 2005 a) 

• Factors econòmics: Donada la seva importància conceptual i econòmica 
(aproximadament representen el 40% del cost de la estructura metàl·lica), s’han de 
concebre del mode més simplificat possible, eliminant els elements innecessaris i 
procurant unificar i tipificar al màxim els diferents models.  

Detalls constructius amb més quantitat d’acer poden resultar més econòmics que 
uns altres, amb menys, però amb més exigències de mà d’obra. 



Anàlisi i Càlcul de la Unió Biga–Pilar en Estructura Metàl·lica    9 

Una unió barata ha de ser fàcil de realitzar, al taller o a la obra, i ha d’estar 
projectada de forma que faciliti el treball del soldador, permetent un depòsit senzill i 
en posició adequada dels cordons o una col·locació fàcil dels cargols. 

• Consideracions tècniques: Per a que una unió sigui correcta des de el punt de vista 
tècnic, és imprescindible tindre en compte que la unió ha de materialitzar les 
condicions suposades per ella al càlcul de la estructura.  

Els problemes poden tindre el seu inici quan el model i la estructura real no son 
concordants. 

La idealització geomètrica usualment es redueix a concentrar la massa de cada 
barra en línies segons el seu eix baricèntric, que es tallen en nusos suposadament 
puntuals. Aquesta substitució no suposa un canvi important a les barres, ja que la 
seva longitud predomina sobre les seves dimensions transversals; no obstant això, 
al definir els nusos com un punt de trobament entre elles s’ha de fer de forma que 
les coaccions entre els seus extrems siguin les mateixes a la estructura real i la 
ideal, ja que en petites diferències poden afectar a la validesa dels resultats 
obtinguts al càlcul. 

Les unions es projectaran de forma que siguin de execució fàcil i segura. En particular es 
prestarà atenció a disposar espai necessari per: (ITEA 1999)  

• Muntar peces amb seguretat 

• Collar els cargols 

• Permetre l’accés als soldadors. 

• Permetre l’accés del personal encarregat de realitzar els tractaments de protecció i 
manteniment, dels treballs d’inspecció i dels seus equips. 

No és necessari insistir sobre la importància que tenen les unions, doncs, és suficient que 
falli qualsevol d’elles, per a ocasionar la ruïna total o parcial de la estructura. En 
conseqüència, en un projecte d’estructura metàl·lica han d’estar adequadament resoltes 
totes les costures. 

 

2.2 NORMATIVA ACTUAL 

En referència a la situació legislativa a Espanya per al projecte d’estructures d’acer, fins fa 
poc, existia, com única norma d’obligat compliment la Norma Bàsica de la Edificació: 
Estructures d’Acer, NBE EA-95, procedent de les normes dels anys 70 del Ministerio de 
Vivienda.  

Aquest marc normatiu nacional ha experimentat un canvi important de forma que 
actualment, conflueixen tres documents que afecten al projecte de les estructures d’acer.  

Per un costat, estan els Eurocodis Estructurals, dependents del Comitè Europeu de 
Normalització (CEN) es tracten d’uns reglaments tècnics harmonitzats per als projectes 
d’edificació i treballs d’enginyeria civil des de el punt de vista estructural i geotècnic. La 
intenció d’aquest document es que serveixi com una alternativa als diferents reglaments 
vigents als diferents estats membres de la UE i l’objectiu és proporcionar una guia per al 
disseny estructural, econòmica i segura, que sigui consistent per a tota la UE. 

Per un altra banda ja existeix el primer esborrany, Documento 0, de la Instrucció de l’Acer 
Estructural (EAE); depenent del Ministeri de Foment. Aquest reglament té una vocació 
generalista i integradora ja que integra la edificació i la obra pública, a més és d’obligat 
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compliment per la execució d’edificis i d’obres públiques construïts en acer. Part del 
contingut està basat en l’Eurocodi 3. Integra projecte, execució i control. 

I per últim, el Codi Tècnic de la Edificació (CTE) que és d’obligat compliment a nivell estatal i 
com el seu nom indica, està orientat primordialment al camp de la edificació. Adequa els 
continguts de l’Eurocodi 3 a la especialitat de la edificació.  

Per tant, dintre del tema que ens ocupa (unions biga-pilar), la normativa a seguir en aquest 
document serà sempre el Codi Tècnic, ja que es centra solament a l’àmbit de la edificació. 
Encara que també s’ha utilitzat les altres normatives (Eurocodi i EAE) a mode de consulta en 
les ocasions en les què la informació que oferia el Codi Tècnic era insuficient. 

 

2.3 CLASSIFICACIÓ DE LES UNIONS SEGONS LES PROPIETATS MECÀNIQUES 

2.3.1 SEGONS LA RIGIDESA 

La rigidesa d’una unió considera la possibilitat que es produeixin girs relatius entre les barres 
unides (variació de l’angle inicial) com indica la figura 2.1. Segons la magnitud d’aquesta 
rigidesa, es poden classificar les unions en tres grups, de manera que si aquesta és nul·la, o 
relativament petita, la unió es classifica com articulada. Pel contrari, si la rigidesa és infinita, 
o relativament gran, la considerarem com rígida; quedant així un tercer grup corresponent 
als casos intermedis anomenat semirígides.  

 
Figura 2.1 – Tipus d’unions en funció de la rigidesa. 

El moment flector (M) de la unió i el gir relatiu de la mateixa (Ø) es relacionen entre sí per 
donar els tres tipus de comportaments descrits anteriorment i els podem apreciar a la figura 
2.2: 

 
Figura 2.2 – Relació entre Moment flector i gir de la unió. 
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• Articulacions: permeten el gir entre les barres sense originar moments apreciables 
que serien una coacció a aquest moviment; les úniques reaccions que es 
produeixen en elles són les forces. 

• Unions rígides: la deformació de la estructura no modifica l’angle inicial entre les 
barres unides al nus. Han de ser capaces de transmetre forces i moments 
obtinguts al càlcul. El gir del nus és igual al de totes les barres unides.. 

• Unions semirígides: tipus intermedi entre les anteriors: parcialment permeten el gir 
entre les barres concurrents i per coaccionar el restant han de desenvolupar forces 
i moments. (Monfort, J.2006) 

Aquesta classificació influeix a la transmissió de moments entre les barres unides en un nus 
i s’ha de considerar quan s’utilitza el mètode elàstic per l’anàlisi global de la estructura. 

Encara que des de un punt de vista estricte totes les unions son semirígides (la rigidesa 
nul·la o infinita de les articulacions no s’arriba a tenir amb les solucions constructives 
habituals), amb suficient aproximació algunes unions típiques es poden considerar 
articulades o rígides, el que facilita el procés de càlcul. 

 

2.3.2 SEGONS LA RESISTÈNCIA 

Aquesta classificació basada en la resistència de la unió (MRd), és aplicable si es calcula la 
estructura utilitzant el càlcul rígid - plàstic. Considera la resistència de la unió en relació amb 
la dels elements units (Mpl) tal i com mostra la figura 2.3.  La capacitat de rotació s’ha de 
verificar en tots els casos. Es defineix un límit superior, per sobre del qual es pot suposar 
que la articulació plàstica està sempre en la biga (un 20% més de la resistència de càlcul de 
la menor de les barres unides). 

 
Figura 2.3 – Tipus d’unions en funció de la resistència. 

 

• Articulades: la resistència de la unió és més petita que un quart del moment plàstic 
de la peça unida de menor resistència. 

• De resistència completa: la resistència de càlcul de la unió és, al menys, com la 
major de les barres unides, independentment de les sol·licitacions sobre el nus 
obtingudes al càlcul de la estructura. Si augmenten les càrregues, abans fallaran 
les barres que el nus. 
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• De resistència parcial: la seva resistència pot ser menor que la d’algun element unit; 
normalment es dimensionen per les sol·licitacions que actuen sobre el nus 
obtingudes del càlcul de la estructura. (Monfort J, 2006) 

 

2.4 TIPUS D’UNIONS EN FUNCIÓ DE L’ELEMENT A UNIR  

En edificació de diverses plantes, les unions entre elements de la estructura es poden 
classificar tal i com il·lustra la figura 2.4 en: 

• Unions biga a pilar (A) 

• Unions biga a biga (B) 

• Connexió de pilars (C) 

• Bases de pilars (D) 

• Unions als elements de trava (D) 

 
Figura 2.4 – Identificació de les unions en pòrtic (Itea 2000) 

 

2.4.1 UNIONS BIGA – PILAR 

Les unions biga-pilar son enllaços característics de les estructures metàl·liques. Adquireixen 
gran importància ja que responen a posicions en les que es poden presentar ròtules 
plàstiques d’un possible mecanisme de col·lapse. 

A la unió biga-pilar aquest últim és, en general, l’element més feble degut a la presència de 
possibles fenòmens de inestabilitat. 

És important que el model d’unió adoptat sigui el suficientment dúctil per a que pugui 
desenvolupar-se la capacitat de rotació que requereix el comportament teòric de la 
estructura. 

N’hi ha diferents tipus de models de la connexió biga pilar (ITEA 1999) 

• Unió de pilar continu amb biga continua, sense transmissió de moments: (figura 2.5) 
s’executa a partir de pilars composats per dos perfils separats i una biga que creua 
interiorment la secció, recolzant-se en un perfil de reforç. Com a inconvenients hi ha 
l’elevat cost i el gran volum que ocupa i com a avantatges es destaca la reducció de 
les fletxes i la centralització de la càrrega. 
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Figura 2.5 – Bigues passants sobre pilar amb platabandes d'unió  (Argüelles R 2005 b) 

• Bigues passants sobre columnes: (figura 2.6) Disposició utilitzada freqüentment, ja 
que per raons constructives, generalment degut a la major importància de la biga 
front a la dels pilar, la jàssera interromp la columna i passa per sobre d’ella. Es 
col·loquen rigiditzadors per tal de que la biga transmeti els esforços al pilar. 

 
Figura 2.6 – Enllaç de pilars. Bigues passants sobre pilars.  (Argüelles R 2005 b) 

• Unió de pilar continu amb biga recolzada. (Figura 2.7) Es dissenya fent que la biga 
recolzi al pilar mitjançant d’altres elements auxiliars (angulars, pletines, etc) fent 
així que solament es transmeti esforç tallant a la unió i es permeti el gir. (Apartat 
4.3) 

 
Figura 2.7 – Unió articulada biga – pilar amb angulars cargolats. (ITEA 1999) 
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• Unió rígida de biga amb pilar. Es tracta d’una unió on la biga s’uneix al pilar 
mitjançant d’altres elements auxiliars com són cargols, pletines, rigiditzadors, etc. 
(Figura 2.8). Per tal que aquesta sigui capaç de transmetre les forces i els 
moments obtinguts al càlcul. Mantenen també els angles que formen entre si les 
peces unides. (Apartat 4.4) 

 
Figura 2.8 – Unió rígida biga – pilar amb xapa a testa 

 

2.4.2 UNIONS BIGA – BIGA 

A les unions entre bigues diferenciem dos tipus: connexions entre bigues i enjovats de 
bigues. 

 

Connexions entre bigues: 

Al cas de bigues contínues, les connexions, obligades per les limitacions de la longitud per al 
transport del material, s’han de situar als punts en el que, per la hipòtesi de càrrega més 
desfavorable, es donin les menors sol·licitacions. Aquests punts generalment coincideixen 
amb els de moment nul (es solen donar a una distància dels recolzaments de entre un 15% i 
un 20% de la llum total). 

Existeixen diverses solucions per executar aquest tipus d’unió com: 

• Utilitzar platabandes de d’ala i ànima on el tallant és resistit pels platabandes de 
l’anima i el moment flector es distribueix entre platabandes d’ales i ànima (figura 
2.9) 

  
 Figura 2.9 – Entre bigues amb platabandes. 
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• Utilitzar una xapa de testa, en el que els cargols treballen a tracció i a tallant (figura 
2.10) 

 

 Figura 2.10 – Entre bigues amb xapa a testa. 
 

• Soldadura a topar de les ales i ànima, solament s’utilitzarà en obra si els mitjans de 
control són apropiats. 

 

Enjovats de bigues: 

La unió de una biga secundària amb una de principal es realitza, generalment, suposant una 
articulació. La forma més habitual d’executar-la és cargolant les ànimes de ambdós perfils 
mitjançant angulars com mostra la figura 2.11. La unió per anima i el joc dels cargols permet 
suposar una transmissió nul·la del moment i considerar-la una articulació real. 

 
Figura 2.11 – Enjovat de bigues. 

 

Tanmateix, pot realitzar-se soldant les animes però, no és recomanable per la exigència de 
exactitud dimensional de les bigues. Una opció a aquest tipus d’unió és soldar angulars a la 
biga secundària i posteriorment cargolar-los a la biga principal. 

En el cas que es vulgui donar continuïtat a dos bigues secundàries, transmetent el moment 
entre elles, es pot utilitzar platabandes per a la transmissió de l’esforç de l’ala traccionada 

 

2.4.3 CONNEXIONS DE PILARS 

Les limitacions de longitud exigides pel dimensionament, el transport i el muntatge fan 
necessària la realització de connexions en obra en els pilars d’un edifici. Són realitzats per 
garantir la continuïtat en el pilar. 

Aquestes connexions es situen per sobre del pla superior del forjat tal i com mostra la 
següent figura 2.12. Generalment s’accepta com a límit l’1/5 de la alçada total de forjat a 
forjat.  

Als pòrtics simples, els pilars suporten predominantment compressió. En teoria no es 
requereix cap mètode de connexió ja que la força de compressió es pot transmetre 
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mitjançant recolzament directe. Però, degut a la presència d’imperfeccions geomètriques (el 
pilar no és del tot recte), a les inevitables excentricitats i al fet de que les superfícies no 
asseguren un contacte total, s’ha d’efectuar unions. 

Al cas més habitual de pilars, amb un esforç axial centrat de compressió, es recomana dos 
configuracions de connexions: amb placa de testa i amb platabandes. 

 
Figura 2.12 – Connexió de pilars de diferent secció.(ITEA 2000) 

Amb placa de testa 

La placa de testa s’uneix al pilar mitjançant soldadura al taller i posteriorment en obra, es 
col·loquen els cargols de fixació. La transmissió de l’esforç es realitza directament entre les 
plaques de testa. Si els perfils son de diferent mida, es col·locaran rigiditzadors en 
prolongació de les ales del perfil de la secció inferior. 

Amb platabandes 

Pel segon cas de connexió per mitjà de platabandes, s’han de dimensionar de manera que 
puguin transmetre la totalitat de la càrrega corresponent. Els cordons de soldadura de taller i 
els cargols d'obra s’han de dimensionar per a resistir l’esforç total de tracció i en cas de 
compressió l’esforç es transmet per contacte directe (si es garanteix que les superfícies 
siguin totalment planes). 

 

2.4.4 BASES DE PILARS 

La transmissió d’esforços dels pilars als fonaments requereix la existència d’uns elements 
que puguin distribuir aquests esforços, de forma que les tensions als fonaments 
(generalment executats amb formigó) siguin admissibles per aquest material de resistència 
unitària inferior a la del acer.  

Aquests elements son unes plaques de recolzament que, depenen de les accions a 
transmetre, poden necessitar d’elements rigiditzadors (Figura 2.13.a). 

La unió del pilar a la placa de base es realitza per mitjà de la soldadura en taller, que s’ha de 
dimensionar per la transmissió de tots els esforços. 

Quan l’esforç que transmet el pilar és de compressió (centrat o excèntric), la transmissió es 
realitza per contacte a través de la placa base (Figura 2.13.b). Quan en la superfície de 
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contacte existeixen traccions, aquestes s’han d’absorbir per mitja dels perns d’ancoratge 
(Figura 2.13.c). Encara que, es necessari col·locar-los com a element de fixació també. 

 
Figura 2.13 (a,b i c) – Esforços a resistir en les diferents bases de pilars.(ITEA 2000) 

 

2.4.5 UNIONS ALS ELEMENTS DE TRAVA 

La estructura metàl·lica d’una edificació pot patir diverses sol·licitacions degudes a les 
accions meteorològiques. Els pòrtics de la estructura poden estar sol·licitats per forces 
horitzontals com conseqüència de la acció del vent (figura 2.14.a), dels moviment sísmics i 
de les empentes de les terres exteriors a les zones buidades. 

Per tant, per tal d’estabilitzar el conjunt de la estructura, s’incorporaran sistemes estructurals 
per mitjà d’elements auxiliars de trava per tal de resistir la acció de les forces horitzontals en 
estructures formades per nusos no rígids tal i com indica la figura 2.14.b. (ITEA 1999) 

 
Figura 2.14 (a i b) – Estructura sol·licitada per l’acció del vent i estructura travada.(Monfort. J 2006) 

 

La execució d’aquesta rigidesa del pòrtic es realitza per mitjà de perfils creuats, triangulant 
els requadres dels pòrtics. Amb aquest encreuament s’aconsegueix la estabilitat del conjunt 
del pòrtic i així suportar les accions horitzontals. 
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La connexió entre els perfils de trava i les unions de les bigues amb els pilars, es realitzarà 
mitjançant plaques auxiliars per tal de garantir que el conjunt treballi uniformement. 

La figura 2.15 il·lustra dues disposicions bàsiques: el tipus A que uneix la travada a la 
estructura principal i el tipus B que és una connexió interna de la travada.  

   
Figura 2.15 – Dos models d’unió als elements de trava.(ITEA 2000) 
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3 MÈTODES D’UNIÓ 

Existeixen diferents mètodes d’unió. Alguns fixes, reblons i soldadures; i uns altres 
desmuntables, cargols. El rebló, ha sigut l’element d’unió més utilitzat a la construcció 
metàl·lica, encara que, avui en dia, pràcticament no s’utilitza al nostre país. Als altres països 
europeus el seu ús es minoritari i limitat a obra de rehabilitació. (Argüelles. R 2005 b) 

 

3.1 UNIONS AMB CARGOLS 

3.1.1 INTRODUCCIÓ I AVANTATGES 

Els cargols s’utilitzen, majoritàriament, a les construccions desmuntables, unions 
provisionals i unions de muntatge de certa entitat ja que constitueixen un medi d’unió de fàcil 
control d’execució. Entre els seus avantatges front a unions soldades trobem (Argüelles. R 
2005 b) 

• La execució de les unions es pot realitzar en condicions atmosfèriques 
desfavorables. 

• Menors costos de control de qualitat. 

• Terminis d’execució més curts. 

• Millor comportament front a la fatiga i al trencament fràgil. 

I com a desavantatges: 

• El cost de despeses de projecte com a conseqüència del seu càlcul i representació. 

• El muntatges de les peces és més exigent en ésser les toleràncies més reduïdes. 

• Aspecte menys estètic que les unions soldades. 

 

3.1.2 CARACTERÍSTIQUES DELS CARGOLS 

• Geometria: 

Les dimensions més rellevants dels cargols amb cap hexagonal i la tija completa o 
parcialment roscada mitjançant rosca triangular les podem observar a la figura 3.1 i 
a la taula 3.1:  

 

Figura 3.1 Dimensions cargols(Monfort. J 2006) 



20    Anàlisi i Càlcul de la Unió Biga–Pilar en Estructura Metàl·lica     

 

 

Sigla Significat 

dc diàmetre nominal de la rosca 
ds diàmetre de la tija 
l longitud nominal 
b longitud roscada 
lg longitud de la tija 

Taula 3.1 Sigles dels Cargols 
 

Per a la execució de les unions cargolades, els cargols necessiten d’elements 
auxiliars per a collar-los com son les femelles i les volanderes. Es poden observar a 
la figura 3.2. 

 
Figura 3.2 Dimensions femelles (a) i volanderes (b) (Monfort. J 2006) 

 

Els cargols es designen per la sigla M seguida de les dimensions del diàmetre (d) i 
la longitud (l) i un número corresponent a la qualitat de l’acer, per exemple: 

M 12x80 – 8.8 Cargol de diàmetre 12mm i longitud 80mm amb una qualitat 
   d’acer de 8.8. 

A continuació s’exposa la taula 3.2 on es troben els tipus de cargols més utilitzats a 
edificació amb les seves dimensions més característiques i l’àrea resistent de cada 
cargol. 

Cap del cargol 
Tipus dc 

(mm) k (mm) s (mm) e (mm) 

Àrea 
resistent As 

(mm2) 
M-10 10 7 17 19,6 58 
M-12 12 8 19 21,9 84,3 
M-16 16 10 24 27,7 157 
M-20 20 13 30 34,6 245 
(M-22) 22 14 32 36,9 303 
M-24 24 15 36 41,6 353 
(M-27) 27 17 41 47,3 456 
M-30 30 19 46 53,1 561 
(M-33) 33 21 50 57,7 694 
M-36 36 23 55 63,5 817 
Nota: es recomana no utilitzar els cargols que estan entre 
parèntesi. 

Taula 3.2 Geometria dels cargols (Monfort. J 2006) 
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• Característiques mecàniques del material: 

Les qualitats dels acers utilitzats estan normalitzats segons la normativa UNE EN 
20898-1 i s’indiquen a la següent taula 3.3. La notació emprada és la de la ISO 898. 
En aquesta notació, la primera xifra designa la centèsima part de la resistència al 
trencament fub en N/mm2 i la segona, darrera del punt decimal, expressada en 
dècimes, és el factor pel qual s’ha de multiplicar la resistència al trencament per 
obtenir el límit elàstic (fy). Per exemple: 

4.6 Correspon a: fub = 400 N/mm2 i fy= 0,6 · 400= 240 N/mm2 

Com identificació, els cargols portaran gravat o en relleu el símbol de la classe 
d’acer a la part superior del cap o en un costat (figura 3.3): 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 Cargol tipus(Monfort. J 2006) 

 
 

Taula 3.3 Qualitat d’acer dels cargols 

 

Les qualitats 4.6 i 5.6 corresponen a acer al carboni. Les superiors 8.8 i 10.9 a 
acers al carboni amb additius (B, Mn o Cr), trempats i revinguts (a la 10.9 s’admeten 
a més acers aliats). 

D’acord amb la resistència dels cargols, volanderes i femelles es poden distingir 
(Argüelles. R 2005a) 

o Cargols, volanderes i femelles de baixa resistència (qualitats 4.6, 5.6, 
6.8) 

o Cargols, volanderes i femelles d’alta resistència (qualitats 8.8 i 10.9) 

• Cargols no pretensats: 

N’hi ha de dos tipus, els ordinaris i els calibrats. La diferència entre els cargols 
ordinaris i els cargols calibrats està basada en les seves característiques 
geomètriques. Als cargols ordinaris el diàmetre de la tija és igual al de la rosca, 
metres pel que fa als calibrats el diàmetre de la tija és més gran. 

Als cargols ordinaris es requereix menys ajustament entre el diàmetre del cargol i el 
del forat que als cargols calibrats. 

Els cargols calibrats s’utilitzen en unions de major precisió i no son freqüents a la 
edificació. 

• Cargols pretensats: 

La resistència de les unions a les que s’utilitzin cargols pretensats es deu al 
aprofitament de les forces de fregament desenvolupades al collar fort els cargols. 
Aquestes forces també contraresten la acció de les sol·licitacions de tracció que 
tendeixen a separar les peces. 

 fy  fub  

Qualitat N/mm2 N/mm2 

4.6 240 400 
5.6 300 500 
6.8 480 600 
8.8 640 800 
10.9 900 1000 
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La força de pretensat origina a la tija del cargol un esforç de tracció molt elevat i 
comprimeix les peces a unir, donant lloc a esforços de fregament que s’oposen al 
lliscament de les superfícies. Els cargols pretensats fan al llarg de les seccions que 
uneixen una distribució de tensions més favorables que els altres mitjans d’unió. 

 

La magnitud de les forces que es poden transmetre depèn de: 

o La intensitat de la força de tracció al cos del cargol. 

o El coeficient de fregament que s’hagi aconseguit. 

 

Aquest tipus d’unions aconsegueixen  que els cargols no treballin a tallant i per això 
no serà necessari calcular aquesta sol·licitació. 

El més usual és collar el cargol pretensat d’alta resistència fins aconseguir una 
tensió de tracció com a mínim d’un 70% del seu límit elàstic. A aquesta força li diem 
la força de pretensat del cargol Fp,Cd. Es calcula considerant l’àrea resistent del 
cargol (As) i el 63,63% del límit de ruptura del cargol (ja que la fórmula utilitzada 
indica que fyb = fub/1,1 per a les dues qualitats d’Alta Resistència). (ACE 2007) 

 

sybp,Cd Af,F ⋅⋅= 70         [3.1] 

 

On: 

fyb = fub/ym3  

fub   És la resistència de ruptura del cargol. 

As  l’àrea resistent del cargol (Taula 3.2). 

M3λ   Coeficient parcial per a la resistència al lliscament d’unions amb  
  cargols pretensats en ELS. 

Per a cada tipus de cargol pretensat s’ha elaborat una taula on es pot veure la força 
de pretensat que li pertany (taula 3.4): 
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 Pretensats        
Fp,cd (kN) 

Tipus 8.8 10.9 
M-10 29,53 36,91 
M-12 42,92 53,65 
M-16 79,93 99,91 
M-20 124,73 155,91 
M-22 154,25 192,82 
M-24 179,71 224,64 
M-27 232,15 290,18 
M-30 285,60 357,00 
M-33 353,31 441,64 
M-36 415,93 519,91 

Taula 3.4 – Força de pretensat dels cargols (Monfort J 2006) 

 

3.1.3 CARACTERÍSTIQUES DE LA UNIÓ CARGOLADA 

Les unions cargolades s’executen trepant les xapes, superposant-les de manera que 
coincideixin els forats i passant a través d’ells els cargols que es fixen amb volanderes i 
femelles; bàsicament es poden fer servir dos procediments d’execució, tal com indica la 
figura 3.4 (Monfort J 2006) 

• A simple tallant (a): Es superposen directament les xapes a unir i solament reballa a 
tallant una secció transversal del cargol; els esforços de tracció queden amb una 
petita excentricitat que produeix flexió sobre ells. 

• Doble tallant (b): Mitjançant dos platabandes les xapes a unir queden alineades 
sense originar flexió als passadors que treballen a tallant per dos seccions i la seva 
resistència és el doble que a la solució anterior.  

 
Figura 3.4 - Simple tallant (a) i doble tallant (b) (Monfort. J 2006) 

 

El mecanisme resistent també pot ser de dos tipus, com es pot observar a la figura 3.5, 
aplicables a cadascun dels procediments d’execució que s’acaba d’indicar: 

• Per tallant (a): la sol·licitació que actua a les xapes tendeix a produir lliscament 
entre elles, pels que entren en contacte amb la tija del passador originant tallant al 
seu sentit transversal; la fallida es produeix per trencament d’aquesta secció i no 
és rellevant la força d’ajustament que provoquen els cargols entre les xapes. 

• Per fregament (b): collant la femella aconseguim que el cargol quedi traccionat i les 
xapes comprimides transversalment, aquest efecte amb el fregament entre elles 
(natural o millorat per un tractament superficial) genera fricció, que s’oposa al 
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moviment quan tendeixen a lliscar per la acció exterior. La fallida es produeix quan 
es supera el fregament i és important controlar el collat de la femella del que depèn 
la capacitat resistent. 

 
Figura 3.5 - Per tallant (a) i per fregament (b) (Monfort. J 2006) 

 

3.1.4 DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES 

Els forats es realitzen amb un trepant o un altre procés que proporcioni un acabat 
equivalent.  

Els forats allargats es podran executar per punxonament d’una sola vegada o amb dos 
forats mitjançant un trepant o punxonament i posterior oxitall.  

L’espai lliure nominal dels forats respecte al diàmetre dels cargols s’indica a continuació 
(Monfort. J 2006): 

• Forats normals: 

o 1mm per a cargols M12 i M14 

o 2mm per a cargols M16 a M24 

o 3mm per a cargols M27 i més grans 

• Forats sobre dimensionats: 

o 3mm per a cargols M12 

o 4mm per a cargols M14 i M22 

o 6mm per a cargols M24 

o 8mm per a cargols M27 i més grans 

La situació dels cargols a la unió ha de contribuir a reduir la possibilitat de corrosió i 
vinclament locals de les xapes, així com contemplar les necessitats de muntatges i 
inspeccions futures. 

 

Aquestes disposicions constructives s’anomenen al CTE i s’exposen a continuació: 

• Distància a l’extrem frontal (figura 3.6): 

o Mínima: 

e1 ≥ 1,2·d0 

o Màxima: 
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e1 ≤ 40mm + 4·t 

e1 ≤ 12·t 

e1≤ 150mm 

 

• Distància a l’extrem lateral (figura 3.6):  

o Mínima: 
e2 ≥ 1,5·d0 

o Màxima: 

e2 ≤ 40mm + 4·t 

e2 ≤ 12·t 

e2 ≤ 150mm 

 

• Separació entre forats (figura 3.6) 

o Mínima: 
 En la direcció de la força: 

 p1 ≥ 2,2·d0 

 En la direcció perpendicular a la força: 

p2 ≥ 3,0·d0 

o Màxima: 

 En elements comprimits: 

p1 ≤ 14·t  o bé 200mm 

p2 ≤ 14·t  o bé 200mm 

 En elements traccionats: 

p1,e ≤ 14·t  o bé 200mm (files exteriors) 

p1,i ≤ 28·t  o bé 400mm (files interiors) 

p2 ≤ 14·t  o bé 200mm 
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Figura 3.6 – Disposicions constructives dels forats per als cargols(Monfort. J 2006) 

 

En el cas de forats al portell en unions en tracció podrà reduir-se p2 fins a no menys de 
1,2·d0 sempre que la distància entre forats L sigui major a 2,4·d0. 

 

A totes les expressions anteriors, 

d0 diàmetre del forat 

t gruix de la xapa exterior més prima    

 

Per poder collar els cargols sense dificultat es recomana que la distància de l’eix del forat a 
qualsevol superfície sigui més gran de 2·d. 

 

3.1.5 RESISTÈNCIA DE LES UNIONS CARGOLADES SENSE PRETENSAR 

Les següents expressions no fan referència explícita al trencament per tallant de les xapes 
ja que aquesta situació s’evita amb les disposicions constructives abans esmentades. 

S’obtindrà a partir de la distribució d’esforços entre cargols i de les resistències de cadascun 
d’aquests; segons la seva sol·licitació sigui en tallant, tracció, o tensió combinada. 

 

• La resistència de càlcul a tallant Fv,Rd, per cargol tindrà com a valor el menor de: 

o La resistència a tallant de les seccions del cargol. 

o La resistència a aixafament de la xapa d’unió. 

o Sense que la resistència total de la unió superi la resistència a 
esquinçament de l’anima. 

 

• La resistència de càlcul a tracció Ft,Rd, per cargol serà la menor de: 

o La resistència a tracció del cargol. 

o La resistència de càlcul a punxonament del cap del cargol o la rosca. 
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• Càlcul a tallant: 

a) Resistència a tallant en la secció del cargol Fv,Rd: 

El cargol tendeix a ser tallat per les xapes unides, podent resistir a simple o doble 
tallant tal i com mostra la figura 3.7, segons el número de seccions que passin per la 
tija del cargol. Així, a la unió a simple tallant solament hi ha una secció que tendeix a 
tallar-se, mentre que a doble tallant n’hi ha dues.  

No son aconsellables les unions a simple tallant, ja que es presenta un moment de 
flexió. 

 

 
Figura 3.7 - Sol·licitacions a simple i doble tallant i flexió al doble tallant (Monfort. J 2006) 

 

El càlcul de la resistència a tallant en la secció transversal del cargol tenint en 
compte que tots els cargols absorbeixen la mateixa força és: 

2
, 5,0

M

s
ubRdv

AfnF
λ
⋅⋅⋅=         [3.2] 

Sent: 

Fv,Rd   Resistència de càlcul a tallant per pla de tall. 

fub  Resistència última de l’acer del cargol. 

As  Àrea resistent del cargol. 

M2λ   Coeficient de seguretat del material dels cargols igual a 1,25. 

n   Nombre de pla de talls. 

 

A partir de la taula 3.5 podem veure fàcilment quina és la resistència per cargol i amb 
un pla de tall segons la qualitat del mateix. 
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Taula 3.5 - Resistència a tallant de cargols sense pretensar (ACE 2007) 

 

b) Resistència a l’aixafament de la xapa que s’uneix Ft,Rd: 

La capacitat de resistència de la xapa al aixafament depèn de les distàncies dels 
forats als extrems lliures de la placa, de la distància entre forats mesurada en la 
direcció de la força, així com també de la classe d’esforç sobre les plaques; de 
compressió o de tracció, el resultat d’un possible aixafament d’una xapa s’il·lustra a la 
figura 3.8: 

 
Figura 3.8 – Aixafament de la xapa d’unió (ITEA 2000) 
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La resistència al aixafament de la xapa ve donada per la expressió següent: 

 

2
,

5,2

M

u
Rdt

tdfF
λ
α ⋅⋅⋅⋅

=         [3.3] 

 

Sent: 

d   Diàmetre de la tija del cargol. 

t   Menor espessor de les xapes que s’uneixen. 

fu  Resistència última de l’acer de les xapes que s’uneixen. 

α   És el menor de: 

   
0

1

3 d
e
⋅

;   
4
1

3 0

1 −
⋅d
p

;   
u

ub

f
f

;   0,1  

On: 

e1  Distància de l’eix del forat a l’extrem de la xapa en la direcció de la 
   força que es transmet. 

p1  Separació entre eixos de forats en la direcció de la força que es  
   transmet. 

d0  Diàmetre del forat. 

fub  Resistència última de l’acer del cargol. 

fu  Resistència última de l’acer de les xapes que s’uneixen. 

Per tal d’aconseguir que el terme α no penalitzi la resistència a aixafament de la xapa 
(com a màxim tindrà un valor de la unitat) s’ha d’aconseguir que e1 sigui més gran de 
3·d0 i p1 més gran de 3,75·d0, a més d’utilitzar cargols d’una qualitat més gran o igual 
a 5,6 com es pot veure a la següent taula: 

 

fub/fu 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

S235 1,11 1,39 1,67 2,22 2,78 
S275 0,98 1,22 1,46 1,95 2,44 
S355 0,85 1,06 1,28 1,70 2,13 

Taula 3.6  fub/fu segons el tipus de cargol i acer (ACE 2007) 

 

c)  Resistència a esquinçament de l’ànima Fv,Rd: 

Per a realitzar les unions cargolades s’ha de foradar les xapes, el que suposa una 
disminució de la seva secció resistent i s’ha de verificar que la sol·licitació sobre elles 
no produeixi trencament. 
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La resistència a esquinçament de l’ànima correspon a la menor resistència a ruptura 
del bloc material que remata qualsevol de les línies entre forats estesa als extrems 
més propers, els diferents tipus de trencament de l’ànima de la biga es poden 
observar a la figura 3.9. 

 
Figura 3.9 -  Esquinçament de l’ànima (Argüelles. R 2005b) 

 

Es comptabilitzaran les resistències en tracció o tall de les àrees netes de xapa que 
corresponguin a cada tipus d’esquinçament.  

En el cas d’extrems de bigues amb unió en tallant s’adoptarà per a aquesta 
resistència en el menor valor de: 

 

⎟
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⎜
⎜
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⎛

⋅

⋅

⋅
⋅

⋅

⋅
=

020
, 3

;
3

;
3 M

efy

M

netu

M

y
Rdv

AfAfAf
menorF

λλλ     [3.4] 

 

Sent: 

A  Àrea bruta de la secció a tallant: 

   A = t · (Lv + L1 + L3) 

Anet  Àrea neta de la secció: 

   Anet = t · (Lv + L1 + L3 – n · d0,1) 

Aef  Àrea eficaç de la secció: 

   Aef = t · (Lv + L1 + L2) 
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   ( )
y

u
0,222 f

fdkaL ⋅⋅−=  

On: 

n   Nombre de forats al llarg de la línea sotmesa a tall. 

d0,2  Dimensió dels forats en direcció perpendicular a l’esforç tallant. 

d0,1  Dimensió dels forats en direcció paral·lela a l’esforç tallant. 

a2  Distància de l’extrem a la fila de forats més allunyada. 

k = 0,5  Si hi ha una fila de forats. 

k = 2,5  Si hi ha dues files de forats. 

 

• Càlcul a tracció: 

a) Resistència a tracció del cargol: 

La sol·licitació a tracció dels cargols pot vindre donada no solament de l’esforç de 
tracció que sol·licita la unió si no també de l’esforç de flexió. Així doncs, en una flexió 
tindrem cargols comprimits i cargols traccionats. 

La transmissió de forces es realitza per una pressió frontal de la xapa sobre la 
femella que transmet per contacte la força de tracció a la tija del cargol. Per a un 
cargol no pretensat, la sol·licitació d’esgotament a tracció és la següent: 

 

 
2

,
9,0

M

sub
Rdt

AfF
λ

⋅⋅
=           [3.5] 

 

Sent: 

As Àrea resistent del cargol. 

M2λ  Coeficient de seguretat del material dels cargols igual a 1,25. 

fub Resistència última de l’acer del cargol. 

 

A partir de la següent taula 3.7 podem veure fàcilment quina és la resistència a 
tracció d’un cargol segons la seva qualitat i la seva àrea resistent. 
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Taula 3.7 Resistència a tracció de cargols sense pretensar (ACE 2007) 

 

b) Resistència de càlcul a punxonament del cap del cargol o la rosca: 

Ve donada per: 

 
2

,

6,0

M

upm
Rdp

ftd
F

λ
π ⋅⋅⋅⋅

=        [3.6] 

 

Sent: 

tp  Espessor de la placa que es troba sota el cargol o la rosca. 

dm  Menor valor de la distància mitjana entre el vèrtex i cares del cap del 
   cargol o la rosca. 

fu  Resistència última de l’acer de les xapes que s’uneixen. 

M2λ   Coeficient de seguretat del material dels cargols igual a 1,25. 

 

Així doncs, en aquesta fórmula trobem diferents factors condicionants per a que es 
produeixi aquest punxonament. 
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Per exemple, es busca l’espessor de xapa que garanteix que no hi hagi 
punxonament. És evident que quan més baixa és la qualitat del material de la placa, 
més fàcil és que hi hagi punxonament, i a l’inrevés, quant més alta és la qualitat 
d’acer del cargol, més fàcilment pot produir-se aquest fenomen. (Monfort. J 2006) 

Un altre factor condicionant és la mitjana entre els valors “s” i “e” (figura 3.9) que 
s’anomena dm. Els seus valors varien segons si son cargols d’alta resistència o no i 
es poden veure a les taules (3.8 i 3.9) que hi ha a continuació: 

  

 Figura 3.9 – Dimensions de la 
          rosca del cargol (Monfort. J 2006) 
 
 

Taula 3.8 – Valor del terme dm. Acers alta resistència (ACE 2007) 

 

 Acers no alta resistència

(mm) s e dm 
M-12 19 21,9 20,45
M-16 24 27,7 25,85
M-20 30 34,6 32,3 
M-22 32 36,9 34,45
M-24 36 41,6 38,8 
M-27 41 47,3 44,15
M-30 46 53,1 49,55
M-33 50 57,7 53,85
M-36 55 63,5 59,25

Taula 3.9 – Valor del terme dm. Acers no alta resistència (ACE 2007) 
 

Per tal de poder veure quins gruixos de xapa mínims es podrien utilitzar s’ha elaborat 
unes taules (3.10, 3.11 i 3.12) en les que s’ha pres com a capacitat de punxonament 
del cargol la mateixa que té en tracció (taula 3.7) (ACE 2007)  

Així, a mode d’exemple, si ens fixem en la columna S235 amb 10,9 sabem que, en el 
pitjor dels casos, l’espessor de la xapa necessària per evitar aquest fenomen, és de  
de la meitat del diàmetre del cargol, aproximadament.  

 

 

 Acers d’alta resistència 

(mm) s e dm 
M-12 22 25,4 23,7 
M-16 27 31,2 29,1 
M-20 32 36,9 34,45
M-22 36 41,6 38,8 
M-24 41 47,3 44,15
M-27 46 53,1 49,55
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Resis. a punxonament – t mínima – S235 360 
N/mm2 4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 
M-12 2,2mm 2,7mm 3,3mm 3,8mm 4,7mm 
M-16 3,2mm 4,0mm 4,8mm 5,7mm 7,1mm 
M-20 4,0mm 5,0mm 6,0mm 7,5mm 9,4mm 
M-22 4,7mm 5,8mm 7,0mm 8,3mm 10,4mm
M-24 4,8mm 6,0mm 7,2mm 8,5mm 10,6mm
M-27 5,5mm 6,9mm 8,3mm 9,8mm 12,3mm
M-30 6,0mm 7,5mm 9,0mm 12,0mm 15,0mm

Taula 3.10 – Dimensió mínima de la xapa per resistir a punxonament. Acer S235  
 

Resis. a punxonament  – t mínima – S275 410 
N/mm2 4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 
M-12 1,9mm 2,4mm 2,9mm 3,3mm 4,1mm 
M-16 2,8mm 3,5mm 4,2mm 5,0mm 6,3mm 
M-20 3,5mm 4,4mm 5,3mm 6,6mm 8,3mm 
M-22 4,1mm 5,1mm 6,2mm 7,3mm 9,1mm 
M-24 4,2mm 5,3mm 6,3mm 7,4mm 9,3mm 
M-27 4,8mm 6,1mm 7,3mm 8,6mm 10,8mm
M-30 5,3mm 6,6mm 7,9mm 10,5mm 13,2mm

Taula 3.11 – Dimensió mínima de la xapa per resistir a punxonament. Acer S275 
 
 
 

Resis. a punx. – t mínima – S355 470 
N/mm2 4,6 5,6 6,8 8,8 10,9 
M-12 1,7mm 2,1mm 2,5mm 2,9mm 3,6mm 
M-16 2,5mm 3,1mm 3,7mm 4,4mm 5,5mm 
M-20 3,1mm 3,8mm 4,6mm 5,8mm 7,2mm 
M-22 3,6mm 4,5mm 5,4mm 6,4mm 7,9mm 
M-24 3,7mm 4,6mm 5,5mm 6,5mm 8,1mm 
M-27 4,2mm 5,3mm 6,3mm 7,5mm 9,4mm 
M-30 4,6mm 5,7mm 6,9mm 9,2mm 11,5mm

Taula 3.12 – Dimensió mínima de la xapa per resistir a punxonament. Acer S355 
 

L’esborrany de la EAE (el document 0 de la Instrucció Espanyola de l’Acer 
Estructural),  ofereix una fórmula alternativa més pràctica per aquesta comprovació a 
punxonament. Respecte a la fórmula del CTE, aquesta de la EAE no varia.  

Un estudi fet per l’Associació de Consultors d’Estructures a la publicació de 
Quaderns d’Estructures ens demostren que utilitzant la fórmula de la EAE (fórmula 
3.7), per exemple: (ACE 2007) 
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Per a un cargol de diàmetre 30 mm qualitat 10,9, l’espessor mínim de la xapa 
S235 que ens fa falta per evitar el punxonament, serà de 13,9 mm, mentre 
que amb la formulació que ens ofereix el Codi Tècnic, obtindríem 15 mm; la 
diferència és de només 1,1 mm, però és, de totes les comprovacions, el cas 
que presenta major diferència. La resta de resultats és més ajustat, ja sigui a 
l’alça o a la baixa.  

 
u

ub

f
fdt ⋅≥

6min            [3.7] 

 

• Càlcul de la sol·licitació combinada: 

Quan un cargol estigui sol·licitat simultàniament a tracció i a esforç tallant, a més de 
complir separadament les condicions per a tall i tracció, ha de verificar la condició 
següent: 
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Sent: 

Fv,Ed   Esforç de càlcul perpendicular a l’eix del cargol. 

Fv,Rd    Resistència de càlcul davant el tall de la tija. 

Ft,Ed    Esforç axil de càlcul per cargol al que en el seu cas s’afegiran les 
   traccions degudes a l’efecte palanca. 

Ft,Rd    Resistència de càlcul en tracció. 

 

3.1.6 RESISTÈNCIA DE LES UNIONS CARGOLADES PRETENSADES 

L’efecte que proporciona resistència a la unió és la força de fregament Fs,Rd entre les xapes 
pel collat dels cargols, que depèn de l’esforç de pretensat Fp,Cd (fórmula 3.1) al cargol i del 
coeficient de fregament µ entre les xapes. 

El valor del coeficient de fregament per al càlcul d’unions resistents a lliscament, depèn del 
tractament superficial sobre les peces en contacte que segons UNE-ENV 1090 es pot 
classificar en (Monfort. J 2006): 

• Classe A: 

o Superficies tractades amb raig de granalla o sorra 

o Superficies tractades amb raig de granalla o sorra i metal·litzades amb 
alumini projectat. 
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• Classe B:  

o Superficies tractades amb raig de granalla o sorra i pintades amb un silicat 
alcalí de zinc que formi una capa de gruix 50-80 µm. 

• Classe C: 

o Superficies netejades amb raspalls de pues metàl·liques o amb una flama, 
eliminant parts oxidades. 

• Classe D: 

o Superficies no tractades. 

 

En aquests casos, el coeficient de fregament µ s’adopta: 

• En superfícies de classe A: µ= 0,50 

• En superfícies de classe B: µ= 0,40 

• En superfícies de classe C: µ= 0,30 

• En superfícies de classe D: µ= 0,20 

 

• Càlcul de la resistència a lliscament Fs,Rd: 

Els cargols d’alta resistència pretensats sense lliscament en el E.L.U. no estan sol·licitats a 
tallant i per això, no serà necessari calcular-los per aquesta sol·licitació.  

Al collar la femella es produeix sobre el cargol un esforç de tracció segons el seu eix 
longitudinal i tensions tangencials originades pel parell de collament (Figura 3.10). La tensió 
resultant supera, en general, el límit elàstic de l’acer utilitzat. 

 
Figura 3.10 – Pretensat dels cargols(Monfort. J 2006) 

 

La tracció, Fp,Cd, actuant al cargol comprimeix les superfícies en contacte, desenvolupant-se 
en aquestes forces de fregament, que s’oposen al lliscament, especialment a les zones 
properes dels forats. 
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A partir d’aquests valors, en unions sol·licitades solament a esforç tallant s’adopta com 
resistència a lliscament per cada cargol: 

Cdp
M

s
Rds FnkF ,

2
, ⋅

⋅⋅
=

λ
μ

         [3.9] 

Sent: 

ks   Coeficient en què s’adopta: 

  ks=1,0  Per a forats sense sobre mesura. 

  ks=0,85  Per a forats sobre dimensionats o esquinçats curts. 

  ks=0,7   Per a forats esquinçats llargs. 

n  Numero de seccions en contacte entre les xapes de la unió (1 o 2). 

M3λ   Coeficient parcial de resistència a lliscament on s’adopta: 

  M3λ =1,25  Per a forats normals. 

  M3λ =1,40  Per a forat allargats a la direcció paral·lela a l’esforç. 

  M3λ =1,25  En unions hibrides constituïdes per cargols pretensats i  
    soldadura treballant conjuntament. 

Fp,Cd  Força de pretensat del cargol. 

 

• Càlcul de la resistència a tracció Ft,Rd: 

Aplicant un esforç de tracció N a un cargol pretensat, el pretensat inicial (N0) comprimeix les 
xapes entre si de manera que quan l’esforç N tendeix a separar-les, aquestes, en ser més 
rígides que els cargols, aquests no prenen càrrega de tracció gairebé. Fins que les plaques 
no es separen, el cargol no entra en càrrega. 

Per tant, degut a aquest comportament dels cargols pretensats en sol·licitacions de tracció, 
els cargols pràcticament no prenen càrrega de tracció.  

La fallida de la unió es produeix en separar-se les xapes que s’uneixen, corresponent a cada 
cargol com sol·licitació d’esgotament el valor de la força de pretensat Fp,Cd.(Argüelles. R 
2005 a) 

CdpRdt FF ,, =           [3.10] 

 

• Càlcul de la sol·licitació combinada tallant - tracció: 

La tracció tendeix a separar les xapes i redueix el collat de pretensat del cargol (que equival 
a una reducció de la seva resistència a lliscament que s’arriba a anular si la tracció és igual 
a l’esforç de pretensat) per això es pren com a resistència a lliscament: 
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Sent: 

 

Ft,Ed,ser   Esforç axial de càlcul del cargol, al que en el seu cas, s’hi afegiran les  
  traccions degudes a l’efecte palanca. 

 

No es reduirà la resistència de càlcul al lliscament de la unió quan les traccions, per procedir 
d’un moment en la unió, estiguin equilibrades per una força de contacte igual en la zona 
comprimida. 

 

3.1.7 FALLIDA DE LA UNIÓ CARGOLADA 

S’ha de comprovar que cap dels elements que conformen la unió s’esgota sota les tensions 
a les que es pot veure sotmesa la unió. 

Segons la forma en què treballi la unió, pot fallar de diverses formes: 

• Per trencament de la xapa (per tracció o esquinçament per tallant). Els forats 
equivalen a una reducció de la seva secció resistent, que s’ha de comprovar 
considerant l’àrea neta. 

    
  Figura 3.11 – Trencament de la xapa d’unió per tallant.(ITEA 2000) 

• Per trencament per tallant de la tija del cargol quan les xapes unides tracten de 
lliscar una en respecte de l’altra. 

  . 
  Figura 3.12 – Trencament de la tija del cargol.(Argüelles R 2005 a) 

• Per esgotament del material de les xapes a unir a les parts del forat efectuat per 
allotjar el cargol. L’aixafament de la xapa contra el cargol pot ser una forma de 
fallida de la unió. 
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  Figura 3.13 – Aixafament de la xapa d’unió. (Monfort. J 2006) 

• Per l’esforç de tracció en direcció a l’eix de cargol, s’ha de comprovar la resistència 
del cargol, que depèn, de la resistència de càlcul del cargol i de la seva àrea. 

• Per l’esforç combinat de tracció i tallant. Si la unió treballa sota aquestes 
sol·licitacions es comprovarà que no sigui un motiu de fallida la combinació 
d’aquestes. 

• Per l’esforç de lliscament als cargols pretensats. Si la unió amb cargols pretensats 
llisca, els cargols entrarien en càrrega i haurien de suportar sol·licitacions de tallant 
i aixafament. 

 

• Per fatiga degut a les causes següents: 

o Utilització d’unions cargolades no pretensades sota sol·licitacions 
dinàmiques o estàtiques amb fortes variacions de càrrega. 

o Fer ús de cargols pretensats ja utilitzats. 

o Execució de forats utilitzant punxonament o oxitall. 

o Incorrecta aplicació del pretensat. 

 

3.1.8 QUALITAT DE LA UNIÓ CARGOLADA 

La qualitat exigida a les unions cargolades ve dictada per criteris com: importància de la 
construcció, risc per als usuaris, grau de sol·licitació, comportament de la secció 
corresponent, característiques del detall constructiu i sensibilitat front a la fatiga o 
trencament fràgil. 

Entre les exigències del control de qualitat escollim les següents (Argüelles. R 2005 a) 

• Compliment de les exigències del projecte en quant al diàmetre utilitzat dels 
cargols, longituds dels cargols, l’espai lliure nominal dels forats respecte al 
diàmetre dels cargols, etc. 

• Les qualitats de les xapes i cargols han de ser les considerades al projecte. 

• Correcta disposició dels cargols que garanteixi el contacte entre les peces sense 
forçar l’extrem.  

• Compatibilitat entre cargols i forats. 

• Control de càrrega realment aplicada a cargols pretensats. 
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3.2 UNIONS SOLDADES 

3.2.1 INTRODUCCIÓ I AVANTATGES 

Soldar dos materials de la mateixa composició, consisteix en unir-los per la acció del calor, 
directament, o mitjançant la aportació d’un altre metall, també d’idèntica o semblant 
composició. 

Quan les condicions de treball son favorables, la soldadura és la forma més econòmica 
d’executar les unions. Per això, les unions realitzades al taller son normalment soldades. 
Quan fa falta fer unions a la obra (muntatge) generalment es cargolen, tot i que és habitual 
que aquestes unions es preparin al taller prèviament soldant elements auxiliars (xapes de 
testa, angulars...) que es necessitin per dur a terme la unió. 

L’ús de la soldadura com a mitjà d’unió proporciona les següents avantatges (Argüelles. R 
2005 b): 

• Unions poc deformables. 

• Unions més econòmiques que les cargolades. 

• Unions més fàcils de projecte i execució. 

I com a desavantatges: 

• La necessitat de personal qualificat. 

• La necessitat de protegir en obra soldadors i soldadures front a la intempèrie. 

• La necessitat d’utilitzar procediments de control de qualitat. 

• En unions mal resoltes apareixen tensions residuals de gran importància. 

• Afavoreixen les fallides front a la fatiga i el trencament fràgil. 

 

3.2.2 EXECUCIÓ DE LES SOLDADURES 

• propietats mecàniques dels materials: 

material base: 

El metall de base ha de tindre les característiques de soldabilitat exigides per a 
cada classe d’acer. Així mateix, la soldabilitat d’un acer depèn de la composició 
química i de les característiques metal·lúrgiques.  

Les classes S235, S275 i S355 de l’acer laminat en calent son apropiats per a tots 
els processos de soldadura. 

material d’aportació: 

En general, el metall d’aportació s’aconsegueix per fusió de l’elèctrode. El material 
d’aquest s’ha d’escollir de manera que la soldadura que s’obté tingui com a  mínim 
les mateixes característiques resistents que el del metall base. En conseqüència la 
resistència del metall d’aportació ha de ser, al menys, igual a la resistència del 
metall base. Els elèctrodes es classifiquen en (Monfort. J 2006): 
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o Elèctrodes nus: El material fos no es troba protegit contra la acció 
perjudicial dels gasos de la atmosfera. La soldadura és de pitjor qualitat. 
Aquesta classe d’elèctrode no està autoritzada. 

o Elèctrodes revestits: Son els que s’utilitzen normalment en la construcció 
metàl·lica. L’elèctrode es troba protegit per un revestiment constituït per 
diverses substàncies, diferents segons les característiques que es 
pretengui donar al material de la soldadura. 

Els diàmetres dels elèctrodes han d’estar en correspondència amb els gruixos de 
les xapes a unir .  

• procediments de soldadura: 

La soldadura a la pràctica es realitza amb una important aportació de calor, que 
produeix els següents efectes a l’entorn de la zona soldada (Monfort. J 2006): 

o Fusió: El calor produeix la fusió i posterior solidificació dels extrems de les 
peces que origina dilatacions i contraccions, els metalls fosos tendeixen a 
ser fràgils, per tant, les distàncies tècniques de soldadura tracten de 
prevenir la fragilitat i concentrar el calor en la zona estricament 
necessària. 

o Tractament tèrmic: Modifica les característiques d’un metall a temperatura 
inferior al punt de fusió, es produeix en el metall adjacent a la soldadura, 
on no s’arriba la fusió però la temperatura és molt alta. 

o Dissolució: Pel calor es fonen els extrems de les peces i el material 
d’aportació, que es barregen abans de solidificar donant lloc a un altre 
metall que forma el cordó de soldadura, es necessari conèixer les seves 
característiques i propietats per analitzar el seu comportament resistent. 

A la construcció metàl·lica s’empra generalment la soldadura per arc (figura 3.14), 
consistent a unir dues peces metàl·liques, el que provoca un arc elèctric entre elles 
i un elèctrode que constitueix el metall d’aportació.  

 
Figura 3.14 – Soldadura per arc elèctric(Monfort. J 2006) 

 

A la soldadura manual, l’elèctrode, subjectat mitjançant una pinça que pren amb la 
seva mà el soldador, es connecta a un dels pols d’un generador i les peces a unir, 
al altre pol. Es fa saltar l’arc tocant lleugerament amb l’elèctrode la peça a soldar i 
aixecant l’arc immediatament després. Si l’elèctrode es separa bastant, l’arc 
s’interromp, per això la bona pràctica aconsella una separació màxima equivalent 
al diàmetre de l’elèctrode. Per contra, si l’arc és massa curt, espurneja. Quan l’arc 
té una longitud correcta, el material flueix uniformement de l’elèctrode, sense que 
es formin gotes grans.  
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L’elèctrode està recobert per un revestiment constituït per diverses substàncies 
que es fonen al produir-se l’arc, originant gasos que impossibiliten la oxidació del 
metall fos. 

L’aspecte de les soldadures és el d’una sèrie d’ones estretes que es superposen 
unes a les altres, tal i com mostra la figura 3.15. La uniformitat de les ones depèn 
de la habilitat del soldador. 

 
Figura 3.15 – Soldadura en V i doble V acabada (Argüelles R 2005 a) 

La temperatura que s’arriba durant el procés és de 3000 a 4000 grau centígrads, el 
que fa que es fonin, tant el metall base com l’extrem de l’elèctrode. Al refredar-se 
el conjunt queda format per una peça única. 

Les diferents variants d’aquest procés general corresponen a (Argüelles R 2005 a): 

o Soldadura manual o automàtica: Fa referència al grau de mecanització 
segons l’elèctrode es desplaci a mà o a màquina sobre la ranura.  

o Elèctrodes consumibles o no: En ocasions l’elèctrode es fon durant el 
procés i fa de material d’aportació i en unes altres el seu punt de fusió és 
més elevat que la temperatura que arriba i no es fon i per tant cal utilitzar 
una vareta addicional com a material d’aportació. 

o Arc nu o recobert: El metall fos es tendeix a oxidar en contacte amb 
l’ambient i a vegades es protegeix creant una atmosfera inert al seu 
voltant, amb el recobriment de l’elèctrode en els processos manuals o 
subministrant gas protector per mitjà d’una boca als automàtics. 

Altres tècniques de soldadura, usuals en estructures d’edificació, incloses al que 
s’ha denominat procés automàtic son: 

 

o Soldadura TIG: amb elèctrodes de tungstè no consumibles i vareta 
metàl·lica d’aportació. (figura 3.16). 

  
Figura 3.16 – Soldadura TIG.(Argüelles 2005 a) 
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o Soldadura MIG: S’utilitzen amb elèctrodes consumibles amb processos 
automàtics. L’elèctrode està contingut en una boca que subministra gasos 
de protecció. 

o Soldadura MAG: Similar al MIG però amb aportació de diòxid de carboni 
com gas protector.(figura 3.17) 

    
Figura 3.17 – Soldadura MAG.(Argüelles 2005 a) 

 

o Soldadura per arc submergit: S’utilitza en processos automàtics, la vareta 
que fa de elèctrode consumible i el metall base queda submergit dins de 
un pols fos granular que es diposita mitjançant un tub adossat a l’elèctrode 
que avança de manera automàtica. 

Tots els procediments descrits son aplicables a xapes de gruix més gran o igual de 
4mm d’acers soldables. 

 

3.2.3 TIPUS DE CORDONS I UNIONS 

• tipus d’unions soldades i tipus de soldadura: 

Les unions soldades es poden classificar segons la posició relativa de les xapes 
soldades i afecta tant a les condicions d’execució com a les de resistència: 

o Unions a topar (en prolongació) 

o Unions a topar en T 

o Unions per solapament 

I dins de cada tipus, en funció de la penetració de la soldadura en respecte al gruix 
de les xapes unides, es diferencien en el cas més usual (cordons allargats) 
(Monfort. J 2006): 

o Soldadures en angle: en elles no es realitza cap tipus de preparació als 
extrems de la peça a unir abans de soldar i la penetració del cordó es deu 
exclusivament a la fusió que es genera durant el procés. 

o Unions a topall: abans de soldar es realitza preparació de les vores en 
les peces per afavorir la penetració del cordó (a les de poc gruix no es 
necessari) i podem distingir: 

 De penetració completa: quan la fusió i la barreja entre el material 
 base i el d’aportació arriba a tot el gruix de la unió. 

 De penetració parcial: si la fusió i barreja no arriba a tot el gruix. 

Aquests tipus definits per la geometria, es poden combinar com es mostra a la taula 3.13.  



44    Anàlisi i Càlcul de la Unió Biga–Pilar en Estructura Metàl·lica     

 
Taula 3.13 – Tipus de soldadures 

 

Tant les disposicions constructives com el càlcul s’estableix de forma diferent per als 
diferents cordons d’aquesta classificació, per tant s’analitzaran per separat.  

• classificació dels cordons segons la posició: 

A més de les classificacions anteriors, també es pot establir una altra classificació 
relacionada solament amb la dificultat d’execució dels cordons, tal i com mostra la 
figura 3.18.(Argüelles 2005 a): 

1. Cordó Pla: La seva superfície és aproximadament horitzontal. El metall 
d’aportació es posa des d’adalt. 

2. Cordó en angle horitzontal: Format en la intersecció d’un pla horitzontal 
amb un altre vertical, i sobre la cara superior del pla horitzontal. 

3. Cordó horitzontal en cornisa: Es situa en un pla vertical i la seva 
direcció és horitzontal. 
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4. Cordó vertical: La seva direcció és aproximadament vertical. 

5 i 6: Cordons de sostre: Poden ser d’angle en sostre o a topar també en 
sostre, es situen en un pla horitzontal, però per la seva cara inferior. 

7. Cordó en angle vertical: Format en la intersecció de dos plans verticals. 

 
Figura 3.18 – Classificació dels cordons de soldadura segons la seva posició (Argüelles 2005 a) 

 

Quan es solda de “a dalt fins a baix” el material d’aportació fos es tendeix a dipositar en el 
cordó tant per la gravetat com per l’efecte de les línies de força que genera el camp, metre 
que en altres casos, soldant “cap a dalt”, la gravetat s’oposa al desplaçament del material 
fos per les línies de força el que fa més difícil el procés i exigeix més professionalitat del 
soldador. 

Per tant, la execució més recomanable és la del cordó pla (1) i la del cordó en angle 
horitzontal (2) i el cordons de sostre (5 i 6) son els més difícils d’executar, prenent les 
disposicions constructives convenients, per a limitar-los al màxim. 

 

3.2.4 SOLDADURA A TOPALL 

• Consideracions prèvies: 

Es poden presentar en plans prolongats o en plans en T. 

En unions de penetració parcial que hagin de transmetre esforços significatius de tracció no 
està autoritzat utilitzar un sol cordó de soldadura d’angle o a topar de penetració parcial si la 
unió queda sol·licitada excèntricament respecte la càrrega; pel contrari, s’admeten aquestes 
soldadures si formen part d’un grup al voltant del perímetre d’una secció buida. 

En unions de penetració completa la execució ha de garantir que la profunditat de la zona 
afectada per la fusió i barreja arriba a tot el gruix de les peces unides. 

• Càlcul: 

A efectes de càlcul s’estableixen consideracions diferents segons es tracti de unions en 
prolongació o en T: 

o Soldadures a topall en prolongació: A les de penetració completa, no cal cap 
càlcul, perquè la resistència del metall d’aportació és, al menys, tan elevada com 
la del metall base de la peça més dèbil unida i el gruix de la gola del cordó és 
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igual al gruix de la xapa. La soldadura a topar es pot considerar com una 
substitució del material base. 

 En canvi en les soldadures de penetració parcial la resistència es calcula amb 
els criteris de la soldadura en angle. Quan es realitza preparació de les vores en 
U, V, J o recte es pren com a gruix de gola el cantell menys 2 mm. 

o Soldadures a topall en T: A les de penetració completa, no cal cap càlcul pels 
mateixos criteris exposats anteriorment. 

A les soldadures de penetració parcial que compleixin el requisit exposat a la 
figura 3.19, es consideraran de penetració completa i per tant no es realitzarà el 
càlcul. Però en cas contrari, es calculen com soldadures en angle. 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 3.19 – Ample de la gola de soldadura en soldadures a topall (Argüelles R 2005 a) 
 
 

3.2.5 SOLDADURA EN ANGLE 

• Consideracions prèvies: 

Les unions en angle poden ser, com indica la figura 3.20, unions en T o de solapament , 
s’utilitzen per unir elements amb cares que formen angles compresos entre 60º i 120º. Amb 
valors més grans, no es considera que els cordons puguin transmetre esforços i els menors 
es poden tenir en compte, però com a cordons a topar de penetració parcial. 

 
Figura 3.20 – Unions en T i de solapament (Argüelles R 2005 a) 

 

Els cordons de solapament es poden classificar segons la posició que ocupa el cordó amb 
relació a la força que actua sobre la unió: 

o Cordó frontal: normal a la direcció de la força. 
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o Cordó lateral: paral·lel a la direcció 

o Cordo oblic: oblic a la direcció de la força. 

 

Els cordons s’hauran d’allargar, si es possible, al voltant de la cantonada amb el mateix gruix 
de la gola i longitud dos vegades el gruix. 

Els cordons de soldadura en angle poden ser continus (en ambients corrosius) o intermitents 
(hauran de complir les disposicions constructives). 

 

• Càlcul: 

A les unions soldades és molt més important una execució correcta que un càlcul més o 
menys rigorós. Totes les normes suposen que la execució de la soldadura compleix les 
regles que la bona pràctica aconsella, que el metall d’aportació té com a mínim igual o 
millors característiques resistents que el metall base i que una correcta elecció del material i 
un acurat estudi dels detalls constructius impedeix el trencament fràgil. 

Es defineix la gola de soldadura (a) com la alçada del màxim triangle isòsceles inscrit en la 
secció transversal de la soldadura, els costats iguals del qual estan continguts a les cares de 
les dues peces que es van a unir, tal com il·lustra la figura 3.21. El gruix de gola no serà més 
petit de 3mm. 

 
Figura 3.21 – Tipus de gola de soldadura (Monfort. J 2006) 

Per a la comprovació de soldadures en angle, a partir de valors experimentals, s’admeten 
dos mètodes segons el CTE, un simplificat i un altre basat en un estudi més detallat de la 
distribució de tensions: 

 

a) Procediment simplificat: 

Un cordó en angle en qualsevol direcció (longitudinal, transversal o oblic) es 
considera adient si en qualsevol punt, la resultant per unitat de longitud de les forces 
que es transmeten Fw,Ed no supera la seva resistència per unitat de longitud Fw,Rd. 
(Monfort. J 2006) 

RdwEdw FF ,, ≤          [3.10] 

 

Sent: 

L
FF Edw =,

 

dvWRdw faF ,, ⋅=
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2
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On: 

F  Esforç axil total sobre les soldadures 

a  Gruix de gola de la soldadura 

L  Longitud eficaç del cordó 

fu  Tensió de trencament de la xapa de menys resistència de la unió. 

M2λ   Coeficient de seguretat de la unió soldada igual a 1,25. 

bw  Coeficient de correlació en funció del tipus d’acer de les peces a soldar 
  segons la taula 3.14. 

 

 fu 
(N/mm2) βw 

S235 360 0,80 
S275 430 0,85 
S355 210 0,90 

Taula 3.14 – Característiques dels acers per a soldar 

 

b) Procediment detallat: 

Les tensions que es representen en una unió en angle son les següents (figura 3.22): 

a) Al pla de la gola: 

  ⊥σ  tensió normal de càlcul que actua en la secció de la gola 

  ⊥τ  tensió tangencial de càlcul normal a la aresta, referida al pla de la gola. 

  aτ  tensió tangencial de càlcul paral·lela a la aresta, referida al pla de la 
   gola. 

b) Al pla d’una de les cares de la soldadura (sobre el que s’ha abatut la secció de la 
gola). 

  n  tensió normal de càlcul que actua al pla d’una de les cares de la  
   soldadura. 

  ⊥t  tensió tangencial de càlcul normal a la aresta continguda al pla d’una 
   de les cares de la soldadura. 

  at  tensió tangencial de càlcul paral·lela a la aresta continguda al pla 
   d’una de les cares de la soldadura. 
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 Figura 3.22 – Tensions de soldadura segons el pla al que està referit (Argüelles R 2005 b) 

Les relacions entre les tensions ⊥σ , ⊥τ  i aτ  sobre el pla de la gola i les tensions 

abatudes, n , ⊥t  i at  sobre una de les cares de soldadura, si el triangle inscrit és 
isòsceles i els plans dels elements son ortogonals, son les següents: 

 

2
⊥⊥ −=

τσn
  2

ntn +
=⊥σ

 

2
⊥⊥

⊥

+
=

τσt
  2

ntn −=⊥τ
 

aat τ=    aa t=τ  

 

Per fer la comprovació, s’obtenen les components de la tensió referides al pla de la 
gola de la soldadura, admetent que es distribueixen uniformement.  

Es considera que la resistència del cordó és suficient si es compleixen les dos 
condicions següents: 

 ( )
2

222 3
Mw

u
a

f
γβ

ττσ
⋅

≤+⋅+ ⊥⊥        [3.11] 

 

 
2M

uf
γ

σ ≤⊥           [3.12] 

 

Sent: 

⊥σ , ⊥τ  i aτ   Les tensions principals referides al pla de la gola. 

fu   Tensió de trencament de la xapa de menys resistència de la 
    unió. 

M2λ    Coeficient de seguretat de la unió soldada igual a 1,25. 
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bw   Coeficient de correlació en funció del tipus d’acer de les peces 
    a soldar segons la taula 3.14. 

 

Per al càlcul de les soldadures, es tindrà en compte que els esforços transmesos per 
la soldadura compleixin una de les condicions següents: 

o No superar el valor de la resistència de càlcul per unitat de longitud Fw,Rd, 
(fórmula 3.10). 

o Com alternativa al punt anterior, es podran descompondre els esforços 
transmesos per unitat de longitud en els seus components, suposant que sobre 
la secció de gola hi ha una distribució uniforme de les tensions i aquestes 
compliran la equació esmentada anteriorment (fórmula 3.11 i 3.12) (ITEA 2000) 

3.2.6 DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES 

• El gruix de la gola (a) d’un cordó en angle que uneix dos perfils de gruixos t1≤t2 no 
ha de ser més gran al 70% del gruix de la xapa més prima. A més, el gruix de la 
gola no serà més petit de (Monfort. J 2006): 

a ≤ 0,7 ·t1  

a ≥ 3mm per  t1≤10mm. 

a ≥ 4,5mm per  t1≤20mm. 

a ≥ 5,6mm per  t1>20mm. 

• La longitud eficaç (L) del cordó de soldadura serà sempre més gran que el menor 
dels valors següents: 

L ≥ 6·a;  L ≥ 40mm 

• Als cordons discontinus la distància lliure entre trams consecutius (tant si estan al 
mateix costat o en diferents) haurà de verificar les següents condicions (figura 
3.23): 

o en tracció (Ft): 

L1 ≤ el menor de 16·t, 16·t1, o 200mm 

L0 ≥ el menor de 0,75·b i 0,75·b1 

 

o en compressió (Fc): 

L2 ≤ el menor de 12·t, 12·t1, o 200mm 

L0 ≥ el menor de 0,75·b i 0,75·b1 
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Figura 3.23 – Disposició constructiva dels cordons de soldadura discontinus. (Monfort. J 2006) 

 

3.2.7 DEFECTES I CONTROL DE LA UNIÓ SOLDADA 

Els defectes que es poden produir en una soldadura afecten a les seves condicions de 
resistència des de un doble aspecte: en sol·licitació estàtica (al reduir la secció del cordó, es 
redueix la seva capacitat de càrrega) i en situació de fatiga. 

Els defectes es classifiquen en superficial i ocults, els més freqüents son: 

• Defectes superficials (figura 3.24): Mossegada, picadura, falta de penetració, 
esquerdes...  

    
  Figura 3.24 – Tipus de defectes superficials (Argüelles 2005 b) 

• Defectes interns: Porositats, inclusió d’escòries, fissures internes... 

Els controls per detectar aquests defectes es poden classificar en funció de la fase de 
construcció que es realitzin:  

• Controls previs: tenen per objecte determinar les condicions en que s’ha de 
realitzar la soldadura per a que el resultat sigui satisfactori. 
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• Controls d’execució: per a comprovar que es compleixen les condicions 
establertes. 

• Controls de soldadura executada: per a comprovar directament el resultat 
(destructius, semi destructius o no destructius). 

Dintre dels controls de soldadura executada no destructius podem destacar els següents: 
inspecció visual, líquids penetrants, ultrasons o bé radiografies. 

Reparar una soldadura és més difícil que executar un cordó nou, pel que si els defectes no 
son importants es millor acceptar-lo que provar de reparar-lo (si el defecte és important, és 
reparar o rebutjar la unió). 
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4 CÀLCUL DE LA UNIÓ DE BIGA AMB PILAR 

4.1 INTRODUCCIÓ 

Dins de totes les tipologies d’unions que ofereix la estructura metàl·lica, esmentades al 
capítol 2.4, s’escull la unió biga-pilar per tal de fer un estudi acurat del seu disseny i càlcul 
sense menysprear la importància de les altres unions, però es considera que l’estudi d’un sol 
tipus d’unió serà més precís en aquest tipus de document. 

La elecció de la unió biga-pilar es deu a que dita connexió, ofereix un ampli ventall de 
possibilitats d’execució de la unió mitjançant diferents tipus d’elements auxiliars i mètodes 
d’unió.  

Per tant, dintre d’aquest capítol s’explica el procés de càlcul per a les diferents formes d’unir 
una biga amb un pilar en funció de la seva rigidesa i mètode d’unió: 

• Unió articulada cargolada 

• Unió articulada soldada 

• Unió rígida cargolada 

• Unió rígida soldada 

4.2 CRITERIS GENERALS DEL CÀLCUL 

A l’anàlisi global de la estructura, es considera aquesta com una estructura idealitzada en 
línies que corresponen a les bigues i als pilars i punts que representen les unions. Al 
dissenyar els detalls s’ha de considerar el gruix dels elements i realitzar les unions per que 
el seu comportament sigui similar al previst al càlcul general. 

Els impediments dels nusos als moviments als extrems de les barres que s’uneixen 
s’exerceixen pels esforços:  

• en un nus rígid que impedeix el gir i el desplaçament, es generen tensions degudes 
al moment i al tallant  

• als nusos articulats, que impedeixen el desplaçament, solament produeix tensions 
el tallant. 

Per tant, tal i com s’ha esmentat al capítol 2, segons la classificació de les unions en funció 
de la rigidesa (figura 4.1) s’establiran càlculs diferents, encara que no es tindran en compte 
les unions semirígides al càlcul ja que la dificultat del càlcul dels esforços es complica si no 
es disposa d’un programa de càlcul adequat. 

Unió Rígida  Unió Semirígida  Unió Articulada 

 
Figura 4.1 – Tipus d’unió biga pilar en funció de la rigidesa (Argüelles 2005 b) 
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En una biga en doble T, les distribucions de tensions degudes al moment i al tallant podem 
simplificar-les segons els següents criteris de forma que: les tensions normals màximes es 
produeixen a les ales (figura 4.2.a) i les tangencials seran a l’ànima de la biga (figura 4.2.b). 
(Monfort. J 2006) 

 
Figura 4.2 – Distribució de les tensions al cap de la biga(Monfort. J 2006) 

 

Segons el CTE, per efectuar el càlcul de tota unió, s’ha de verificar que els valor de càlcul 
dels efectes de les accions (Ed), per a qualsevol de les situacions de càlcul, no superen la 
corresponent resistència de càlcul (Rd), però s’ha de dimensionar amb capacitat per a resistir 
els mínims següents: 

• La meitat de la resistència última de cada una de les peces a unir en el cas de 
nusos rígids i entroncaments. 

• La tercera part de l’axil o el tallant últim en el cas d’unions articulades. 

S’ha de tindre en compte la excentricitat existent a la unió.  

 

4.3 UNIÓ ARTICULADA  

La utilització de nusos articulats a la estructura comporta que els moments màxims en una 
biga es produeixin a la part central d’aquesta i els mínims als extrems; així doncs, els pilars 
no rebran cap moment, excepte el produït per la excentricitat de la unió que solen ser petits. 

En conseqüència d’això, a les unions següents solament es genera tallant amb una petita 
excentricitat respecte a l’eix del suport, que origina sobre ell un moment a considerar en la 
seva comprovació (aquest terme no apareix a la idealització geomètrica que s’ha fet al 
calcular la estructura, prescindint del gruix de les barres). Es considera que l’axil sobre la 
biga es reduït i no condiciona al disseny (Monfort. J 2006). 

Per tant, a l’hora de realitzar el càlcul d’una unió articulada, es tindrà en compte que l’esforç 
de tallant que rep la unió (VEd) no superi la resistència al tallant de càlcul de dita unió (VRd). 

• VEd ≤ VRd 

Per tal de fer més específic el càlcul, s’ha classificat la unió articulada segons el mètode 
d’unió emprat: 
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• Unió articulada cargolada 

• Unió articulada soldada 

La unió, per a que sigui una articulació, s’ha de resoldre en una longitud entre 1/2 i 2/3 de 
l’alçada total de la biga. 

Per a cada tipus d’unió s’explica un procés de càlcul fent referència a les fórmules 
esmentades al capítol 3. 

 

4.3.1 UNIÓ ARTICULADA CARGOLADA 

A continuació s’enumeren els diferents passos que cal seguir per tal de realitzar el càlcul de 
qualsevol unió articulada cargolada (Monfort J 2008): 

 

A) CÀLCUL DE LES SOL·LICITACIONS ALS NUSOS: 

A partir de l’anàlisi global de la estructura, s’esbrinen els esforços que sol·liciten la 
unió a calcular. (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3 – Anàlisi d’un pòrtic amb nusos articulats (Monfort J 2008) 

 

B) DISSENY I CÀLCUL DEL NUS: 

• La unió articulada cargolada es pot plantejar de diverses formes segons els 
elements auxiliars que s’utilitzin i els tipus de cargols (normals o pretensats).  

o Unió mitjançant dos angulars cargolats amb cargols normals o pretensats.     
(Figura 4.4.a) 
 

o Unió mitjançant xapa a testa cargolada amb cargols normals o pretensats.      
(Figura 4.4.b) 
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Figura 4.4 (a i b) – Unió articulada cargolada mitjançant dos angulars i placa a testa 

 

• S’ha de dimensionar la unió amb capacitat per a resistir el mínim valor entre el 
tallant de sol·licitació o bé la tercera part del tallant últim de la biga. 

• Es comprovaran les dimensions dels forats als extrems i entre ells mitjançant les 
disposicions constructives de l’apartat 3.1.4. 

C) COMPROVACIONS: 

• UNIÓ AMB CARGOLS NO PRETENSATS. COMPROVACIONS A TALLANT: 

o La resistència de càlcul a tallant (Fv,Rd), de la totalitat dels cargols serà més 
gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 

2
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λ
⋅⋅⋅=        [3.2] 

o La resistència de càlcul a aixafament (Ft,Rd), de les xapes a unir per la 
totalitat de cargols serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant 
(Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Ft,Rd 
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o La resistència de càlcul a esquinçament de l’ànima (Fv,Rd), de la biga de la 
unió serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 
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• UNIÓ AMB CARGOLS PRETENSATS. COMPROVACIONS A TALLANT: 

o La resistència de càlcul a lliscament (Fs,Rd), de la totalitat dels cargols serà 
més gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fs,Rd 

Cdp
M

s
Rds FnkF ,

2
, ⋅

⋅⋅
=

λ
μ

       [3.9] 

o La resistència de càlcul a aixafament (Ft,Rd) de les xapes a unir per la 
totalitat de cargols serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant 
(Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Ft,Rd 

2
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u
Rdt
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λ
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=        [3.3] 

o La resistència de càlcul a esquinçament de l’ànima (Fv,Rd), de la biga de la 
unió serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 
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4.3.2 UNIÓ ARTICULADA SOLDADA 

A continuació s’enumeren els diferents passos que cal seguir per tal de realitzar el càlcul de 
qualsevol unió articulada soldada (Monfort. J 2008): 

A) CÀLCUL DE LES SOL·LICITACIONS ALS NUSOS: 

A partir de l’anàlisi global de la estructura, s’obtenen els esforços que sol·liciten la 
unió a calcular. (Figura 4.3). 

B) DISSENY I CÀLCUL DEL NUS: 

• La unió articulada soldada es pot plantejar de diverses formes segons els elements 
auxiliars que s’utilitzin per executar la connexió. 

o Unió mitjançant soldadura directa (Figura 4.5.a). 

o Unió mitjançant soldadura amb angulars a l’ànima (Figura 4.5.b). 

o Unió mitjançant recolzament sobre angular (Figura 4.5.c). 

o Unió mitjançant recolzament sobre cartel·la (Figura 4.5.d). 
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Figura 4.5 (a, b, c i d) – Tipus d’unions articulades soldades 

 
 

• S’ha de dimensionar la unió amb capacitat per a resistir el mínim valor entre el 
tallant de sol·licitació o bé la tercera part del tallant últim de la biga. 

• Es dimensionarà la gola de soldadura mitjançant les disposicions constructives de 
l’apartat 3.2.6. 

 

C) COMPROVACIONS: 

• COMPROVACIONS DE LA RESISTÈNCIA DE LA SOLDADURA: 

o Mitjançant el procediment simplificat: Un cordó en angle en qualsevol 
direcció es considera adient si en qualsevol punt, la resultant per unitat de 
longitud de les forces que es transmeten Fw,Ed no supera la seva 
resistència per unitat de longitud Fw,Rd 

RdwEdw FF ,, ≤         [3.10] 

 

o Mitjançant el procediment detallat: Per fer la comprovació, s’obtenen les 
components de la tensió referides al pla de la gola de la soldadura 
degudes a la sol·licitació de tallant, admetent que es distribueixen 
uniformement.  

Es considera que la resistència del cordó és suficient si es compleixen les 
dos condicions següents: 
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2

222 3
Mw

u
a

f
γβ

ττσ
⋅

≤+⋅+ ⊥⊥                 [3.11] 

2M

uf
γ

σ ≤⊥          [3.12] 
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4.4 UNIÓ RÍGIDA 

La utilització de nusos rígids en una estructura metàl·lica comporta que els moments en una 
biga es generin als extrems fent així disminuir el moment que es produeix al centre.  

Es projecten per a que no existeixi gir relatiu entre les barres unides mantenint invariable 
l’angle que formen. A més de comprovar la resistència de la unió front als esforços 
sol·licitats, també es verificarà la rigidesa de les xapes per evitar que les deformacions 
d’aquestes permetin possibles girs. 

Per tant un nus rígid, quedarà sol·licitat a esforços de tallant, moment i axil (de compressió o 
tracció) segons l’anàlisi global de la estructura. (Monfort. J 2006) 

El moment que sol·licita la unió es pot descompondre en un parell de forces separats a una 
distància h (alçada del perfil de la biga). Aquestes sol·liciten la unió de forma que l’ala 
superior de la biga queda comprimida metre que la inferior queda traccionada. (figura 4.6) 

 
Figura 4.6 – Moment en una unió rígida 

 

La comprovació de la resistència a flexió, consistirà en verificar que: 

• El moment resistent de càlcul de la unió biga - pilar (MRd) sigui més gran que el 
moment de càlcul aplicat (MEd). 

MEd ≤ MRd 

Per tal de fer més específic el càlcul, s’ha classificat la unió rígida segons el mètode d’unió 
emprat: 

• Unió rígida cargolada 

• Unió rígida soldada 

Per a cada tipus d’unió s’explica un procés de càlcul fent referència a les fórmules 
esmentades al capítol 3. 

 

4.4.1 FALLIDA DE LA UNIÓ RÍGIDA 

• Fluència i compressió de l’ànima del suport: els axils transmesos per les ales de la 
biga, originen en el ànima del suport tensions que poden produir fluència (en 
tracció) o aixafament (en compressió) pel seu poc gruix, amb deformacions que 
poden modificar l’angle entre les barres. S’ha de comprovar que el gruix de l’ànima 
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del suport és suficient per evitar aquest efecte o rigiditzar si es necessari (Figura 
4.7) (Monfort. J 2006) 

 

Figura 4.7 – Fluència o aixafament de l’ànima del suport (Monfort. J 2006) 
 

• Els mateixos esforços axils de l’apartat anterior transmesos per les ales de la biga, 
poden originar flexió amb deformació excessiva al cap del suport, (figura 4.8), s’ha 
de comprovar la seva resistència i rigiditzar de manera similar al cas anterior quan 
sigui necessari. 

 
Figura 4.8 – Flexió de l’ala del suport (Monfort. J 2006) 

• El rectangle de l’ànima del suport limitat per les seves ales i els rigiditzadors anterior 
recull les tensions tangencials del tallant que transmet les barres (figura 4.9) i té 
tendència a deformar-se en un rombe. S’ha de comprovar la seva rigidesa per 
evitar-ho o reforçar el nus. (Monfort. J 2006) 

 
Figura 4.9 – Deformacions per l’efecte de l’esforç tallant al nus i rigiditzadors. (Monfort. J 2006) 
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• A més, també pot fallar per plastificació del material d’unió (per exemple la xapa de 
testa), per trencament dels cordons de soldadura o bé per trencament dels cargols. 

 

La necessitat de rigiditzadors complica la execució de la estructura, dificultat que no tenen 
les articulacions pel que, quan sigui possible, convé evitar els nusos rígids. 

 

4.4.2 UNIÓ RÍGIDA CARGOLADA 

A continuació s’enumeren els diferents passos que cal seguir per tal de realitzar el càlcul de 
qualsevol unió rígida cargolada (Monfort. J 2006): 

A) CÀLCUL DE LES SOL·LICITACIONS ALS NUSOS: 

A partir de l’anàlisi global de la estructura, s’obtenen els esforços que sol·liciten la 
unió a calcular. (Figura 4.10). 

 

 
Figura 4.10 – Anàlisi d’un pòrtic amb nusos rígids (Monfort J 2008) 

B) DISSENY I CÀLCUL DEL NUS: 

• La unió rígida cargolada es pot plantejar de diverses formes segons els elements 
auxiliars que s’utilitzin i els tipus de cargols (normals o pretensats), dintre d’aquest 
apartat, s’analitzarà la unió cargolada mitjançant xapa a testa (figura 4.11). 
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Figura 4.11 – Unió rígida cargolada mitjançant xapa a testa 

 

• S’ha de dimensionar la unió amb capacitat per a resistir el mínim valor entre el 
tallant de sol·licitació o bé la meitat del tallant últim de la biga i el valor entre el 
moment de la sol·licitació o bé la meitat del moment últim de la biga. 

• Es comprovaran les dimensions dels forats als extrems i entre ells mitjançant les 
disposicions constructives de l’apartat 3.1.4. 

 

C) CÀLCUL DELS CARGOLS: 

• Es calcularan les sol·licitacions de tracció i tallant al cargol més sol·licitat 

• COMPROVACIONS PER A CARGOLS NO PRETENSATS: 

o COMPROVACIONS A TALLANT: 

• La resistència de càlcul a tallant (Fv,Rd), de la totalitat dels cargols serà més 
gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 

2
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λ
⋅⋅⋅=        [3.2] 

• La resistència de càlcul a aixafament (Ft,Rd), de les xapes a unir per la 
totalitat de cargols serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant 
(Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Ft,Rd 
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u
Rdt

tdfF
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=        [3.3] 

• La resistència de càlcul a esquinçament de l’ànima (Fv,Rd), de la biga de la 
unió serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 
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o COMPROVACIONS A TRACCIÓ: 

• La resistència de càlcul a tracció (Ft,Rd), de la totalitat dels cargols 
traccionats serà més gran que el valor de la sol·licitació de tracció (Ft,Ed). 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 
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• La resistència de càlcul a punxonament (Fp,Rd), de la totalitat dels cargols 
traccionats serà més gran que el valor de la sol·licitació de tracció (Ft,Ed) i 
no serà necessari calcular-la quan es compleixi  [3.7]. 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 
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• COMPROVACIONS PER A CARGOLS PRETENSATS: 

o COMPROVACIONS A TALLANT: 

• La resistència de càlcul a lliscament (Fs,Rd), de la totalitat dels cargols serà 
més gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fs,Rd 
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• La resistència de càlcul a aixafament (Ft,Rd), de les xapes a unir per la 
totalitat de cargols serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant 
(Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Ft,Rd 

2
,

5,2

M

u
Rdt

tdfF
λ
α ⋅⋅⋅⋅

=        [3.3] 

• La resistència de càlcul a esquinçament de l’ànima (Fv,Rd), de la biga de la 
unió serà més gran que el valor de la sol·licitació de tallant (Fv,Ed). 

Fv,Ed ≤ Fv,Rd 
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o COMPROVACIONS A TRACCIÓ: 

• La resistència de càlcul a tracció (Ft,Rd), de la totalitat dels cargols 
traccionats serà més gran que el valor de la sol·licitació de tracció (Ft,Ed). 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 

CdpRdt FF ,, =         [3.10] 

• La resistència de càlcul a punxonament (Fp,Rd), de la totalitat dels cargols 
traccionats serà més gran que el valor de la sol·licitació de tracció (Ft,Ed) i 
no serà necessari calcular-la quan es compleixi  [3.7]. 

Ft,Ed ≤ Ft,Rd 
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D) COMPROVACIÓ DE LA RIGIDESA DE LA UNIÓ:  
Als nusos rígids, a més de comprovar la unió, s’ha de verificar també la rigidesa de 
les parts unides per evitar deformacions locals que suposin un gir relatiu entre les 
barres. 

• ZONA SOL·LICITADA A TRACCIÓ: 

Dins d’aquesta zona, s’ha de comprovar la resistència de l’ala i ànima del suport a 
tracció, i la de la xapa frontal. 

• Resistència de l’ànima del suport a tracció: Aquesta tracció transmesa per 
l’ala de la biga pot originar fluència a l’ànima del suport, en perfils laminats, 
aquesta força es distribueix sobre un ample eficaç bef,t: 

( )cfcbfbtef rtatb +⋅+⋅⋅+= 522,      [4.1] 

Sent: 

tfb, tfc, rc Dimensions característiques dels perfils (veure glossari) 

ab  Gruix de la gola de soldadura de l’ala de la biga al pilar. 

La resistència a tracció del ànima del suport sense rigiditzar ve donada per 
la següent expressió: 
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0

,
,

M

tefwcy
Rdt

btf
F

γ
⋅⋅

=        [4.2] 

Sent: 

twc  Gruix de l’ànima del pilar. 

fy  Tensió del límit elàstic de l’acer. 

tefb ,   Ample eficaç a tracció. 

0Mγ   Coeficient parcial de seguretat. 

Per tal que l’ànima del suport resisteixi a tracció s’ha de complir que: 

EdtRdt FF ,, ≥         [4.3] 

Sent: 

Ft,Ed  Esforç de tracció degut al moment que sol·licita la unió. 

• Resistència l’ala del suport i la xapa frontal a tracció: S’ha de verificar el seu 
gruix per evitar que es pugui produir un dels dos possibles mecanismes de 
trencament que s’indiquen a continuació. Es considera de manera 
simplificada que es tracta d’una unió entre casquets en T cargolats per les 
seves ales i amb la força de tracció sobre la seva ànima (figura 4.12) 
(Monfort. J 2006). 

 
Figura 4.12 – Unió en T (Monfort J 2006) 

 Fallida de l’element (ala del suport o xapa frontal) per trencament 
dels cargols i formació de línies de trencament en la unió ala – 
ànima. 

L’esforç màxim que pot transmetre la peça (Fd,max) és: 

em
FeMb

F Rdtp
d +

Σ⋅+⋅⋅
= ,

max,

2

    [4.4] 

Sent: 

b  La suma de les longituds eficaces lef per cada fila de 
  cargols, sent lef el menor de:  

  mlef ⋅⋅≤ π2  
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  emlef ⋅+⋅≤ 25,14      [4.5] 

  En el cas de la xapa b serà l’ample de la xapa. 

Mp  Moment plàstic per unitat de longitud en la línia de 
  trencament: 

  
0

2

4 M

yf
p

ft
M

γ⋅
⋅

=       [4.6] 

  On: 

  tf És el gruix de la xapa o l’ala del pilar segons el 
   cas. 

RdtF ,Σ  És la suma de la resistència a tracció [3.5] dels cargols 
  traccionats. 

m  Distància segons la figura 4.12 i es calcula com: 

   - En peces soldades: ( ) 28,02/ ⋅⋅−−= atwm w  

   - En peces laminades: ( ) rtwm w ⋅−−= 8,02/  [4.7] 

e  Distància a l’extrem de la xapa o ala del pilar. 

 

 Fallida per formació de dues ròtules plàstiques en cada ala de la T, 
una en la trobada ala-ànima i una altra en la línia de rosset. 

m
Mb

F p
d

⋅⋅
=
4

max,       [4.8] 

El menor dels dos valors ha de ser més gran que la tracció Ft,Ed deguda al 
moment, en cas contrari, s’ha de fer més gruixuda la xapa per tal que 
compleixi. 

Edtd FF ,max, ≥         [4.9] 

 

• ZONA SOL·LICITADA A COMPRESSIÓ: 

Com l’ala de la biga transmet una càrrega Fc,Ed de compressió, les fallides que 
poden presentar-se son: 

• Aixafament de l’ànima del pilar: L’altre cap de la biga transmet un esforç de 
compressió que pot originar aixafament de l’ànima del suport, la resistència 
de l’ànima del suport ve donada per: 
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=   [4.10] 

Sent: 

nσ   Tensió màxima de compressió en l’ànima del suport deguda a 
  l’axil i el moment flector que actuen sobre ell. 

cefb ,   Ample eficaç del ànima del suport a compressió, adopta el 
  mateix valor que en la traccionada però afegint dues vegades 
  el gruix de la xapa d’unió (tc): 

  ctefcef tbb ⋅+= 2,,       [4.11] 

Per tal que l’ànima del suport resisteixi a compressió s’ha de complir que: 

EdcRdc FF ,, ≥         [4.12] 

• Vinclament de l’ànima del pilar entre les dues ales: L’esforç de compressió 
pot fer que l’ànima del suport vincli entre les dues ales. Es calcularà per a 
un mode de vinclament intraslacional (amb ales fixes). 

 

• ZONA SOL·LICITADA A ESFORÇ TALLANT: 

• Comprovació a esforç tallant de l’ànima del pilar: A la vista dels esforços que 
transmeten les barres que incideixen al nus (figura 4.13), es pot determinar 
l’esforç tallant de nus en l’ànima del pilar Vwp,Ed substituint els moments per 
parells de forces. La expressió resultant és: 

 2
,2,1,2,1

,
EdcEdc

b

EdbEdb
Edwp

VV
z

MM
V

−
−

−
=     [4.13] 

 
Figura 4.13 – Esforços a les cares del nus (ACE 2008) 
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 Es compararà amb la capacitat resistent front a l’esforç tallant de l’ànima del 
 pilar no rigiditzat Vwp,Rd calculat com: 

 3
9,0

0
, ⋅

⋅⋅
=

M

vcy
Rdwp

Af
V

γ        [4.14] 

 vcA  És l’àrea a tallant del pilar. 

 EdwpRdwp VV ,, ≥         [4.15] 

• Comprovació pel tallant a abonyegament de l’ànima del pilar: No es produirà 
abonyegament si es compleix que: 

yft
d 23570 ⋅≤         [4.16] 

Sent d i t la altura i gruix de l’ànima. 

 

4.4.3 UNIÓ RÍGIDA SOLDADA 

A continuació s’enumeren els diferents passos que cal seguir per tal de realitzar el càlcul de 
qualsevol unió rígida soldada: 

A) CÀLCUL DE LES SOL·LICITACIONS ALS NUSOS: 

A partir de l’anàlisi global de la estructura, s’obtenen els esforços que sol·liciten la 
unió a calcular. (Figura 4.10). 

B) DISSENY I CÀLCUL DEL NUS: 

• La unió rígida soldada es planteja mitjançant soldadura en tot el perímetre de la 
biga. (Figura 4.14) 

 
Figura 4.14 – Unió rígida biga pilar soldada amb rigiditzadors. 

• S’ha de dimensionar la unió amb capacitat per a resistir el mínim valor entre el 
tallant de sol·licitació o bé la meitat del tallant últim de la biga i el valor entre el 
moment de la sol·licitació o bé la meitat del moment últim de la biga. 

• Es dimensionarà la gola de soldadura mitjançant les disposicions constructives de 
l’apartat 3.2.6. 
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C) COMPROVACIÓ DE LA RIGIDESA DE LA UNIÓ: 

• ZONA SOL·LICITADA A TRACCIÓ: 

Dins d’aquesta zona, s’ha de comprovar la resistència de l’ala i ànima del suport a 
tracció. 

• Resistència de l’ànima del suport a tracció: Es calcularà igual que a la unió 
rígida cargolada. Amb fórmules [4.1], [4.2] i [4.3]. 

• Resistència de l’ala del suport a tracció: La força de tracció sobre un cap de la 
biga pot originar flexió en l’ala del suport si el seu gruix és insuficient. L’ample 
eficaç del ala de la biga (bef,fb) ha de ser menor que el 70% de l’ample total del 
ala de la biga (bfb). 

fccwc
fb

fc
cwcfbef trt

t
t

rtb ⋅+⋅+≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅+⋅+= 7272

2

,    [4.17] 

fbfbef bb ⋅≤ 7,0,         [4.18] 

Sent: 

twc, rc, tfc, tfb i bfb  Dimensions característiques dels perfils a unir (Veure 
    glossari). 

 

• ZONA SOL·LICITADA A COMPRESSIÓ: 

Per comprovar la zona sol·licitada a compressió de la unió es verificarà el següent: 

• Vinclament de l’ànima del pilar entre les dues ales: Es fa el mateix càlcul que a 
la unió rígida cargolada [4.10], excepte amb l’ample eficaç a compressió cefb , , 

que es prendrà igual que el de tracció cefb ,  [4.1]. 

• Aixafament de l’ànima del pilar: Es fa la mateixa comprovació que per la unió 
rígida cargolada. 

 

• ZONA SOL·LICITADA A ESFORÇ TALLANT: 

Per tal de comprovar si la unió resisteix a l’esforç tallant es faran les mateixes 
comprovacions que per la unió rígida cargolada. 

• Comprovació a esforç tallant de l’ànima del pilar: [4.12], [4.13] i [4.14]. 

• Comprovació pel tallant a abonyegament de l’ànima del pilar: [4.15]. 

 

D) CÀLCUL DE LA SOLDADURA: 
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• SOLDADURA DE LES ALES: La soldadura entre les ales de la biga i l’ala del suport 
s’ha de dimensionar per transmetre una força igual a la resistència del ala 
completa de la biga (Ft,Rd): 

0
,

M

fbfby
Rdt

btf
F

γ
⋅⋅

=         [4.19] 

Es dimensiona segons el procés simplificat [3.10]: 

RdwEdw FF ,, ≤  

• SOLDADURA DE L’ÀNIMA: La soldadura entre l’ànima de la biga i l’ala del suport 
es dimensiona per a transmetre la meitat de la resistència plàstica a tallant de la 
biga unida (Vpl,Rd): 

RdplVF ,2
1
⋅=  

Es dimensiona també, segons el procés simplificat [3.10]. 

 

4.4.4 REFORÇ DEL NUS  

Quan el gruix de l’ànima del suport és insuficient per absorbir la força transmesa per la biga, 
es reforça el nus amb rigiditzadors horitzontals o mitjançant xapa a l’ànima, fins obtenir la 
resistència necessària amb l’increment de secció. 

Si no es compleixen les equacions [4.1], [4.12] i [4.15], es a dir, si l’ànima del pilar no 
resisteix a l’esforç de tracció, al de compressió o al de tracció, es reforçarà l’ànima del pilar 
mitjançant qualsevol dels dos procediments següents (ACE 2008): 

• REFORÇ AMB RIGIDITZADORS: La resistència de càlcul de l’ànima serà com a 
mínim igual al de l’ala de la biga, sempre que es compleixin les següents 
condicions: 

a) El gruix dels rigiditzadors (tr) (figura 4.15)  no ha de ser menor que el de les 
ales de la biga. 

b) La classe d’acer dels rigiditzadors no ha de ser menor que el de la biga. 

 Es calcularan per a absorbir la diferència entre l’esforç sol·licitat i l’esforç que 
resisteix l’ànima a tracció, compressió o tallant, aquesta diferència serà l’esforç del 
rigiditzador Fr,Rd (Fr,Rd + FRd ≥ FEd).  

 
Figura 4.15 – Reforç amb rigiditzadors 
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• REFORÇ AMB XAPA A L’ÀNIMA: Si el mètode de reforç es fa amb xapa adossada 
es donen les següents recomanacions: 

a) La classe i tipus d’acer ha de ser anàloga a la del pilar. 

b) La longitud ls ha de ser la suficient per a cobrir totalment els amples eficaços de 
l’ànima en la zona de tracció i en la de compressió (figura 4.16) 

 
Figura 4.16 – Reforç amb xapa a l’ànima del pilar 

c) El gruix ts no ha de ser menor que el gruix de l’ànima del pilar. 

d) Ha d’estar soldada en tot el seu perímetre, el gruix de la gola serà: 

- Per a soldadures a topall: sta ≥  

- Per a soldadures en angle: 
2

sta ≥  

e) Si l’ample bs és més gran de 
yf

23540 ⋅  s’ha de utilitzar una fila de cargols per 

assegurar una col·laboració correcta entre la xapa i l’ànima del pilar. 

 El gruix eficaç màxim de l’ànima reforçada serà (si a ≥ ts) :  

- En sol·licitació a tracció i compressió: 

 amb una xapa de reforç: twc,ef = 1,5 · twc 

 amb dues xapes de reforç: twc,ef = 2 · twc 

- En sol·licitació a tallant: 

 amb una o dues xapes de reforç: la superfície eficaç de tallant Av es 
pot augmentar en bs · twc. 
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5 FULL DE CÀLCUL: MANUAL D’ÚS 

Es tracta d’un llibre de fulls de càlcul dissenyat amb el programa Excel.  

Mitjançant aquest full de càlcul, es pot verificar fàcilment si una unió pot resistir els esforços 
per la qual ha estat dissenyada. 

Està composat per diversos fulls, on en cadascun dels quals es realitza la comprovació d’un 
tipus d’unió. Les diferents unions estudiades, estan classificades segons la rigidesa de la 
unió (articulada o rígida) i segons el mètode d’unió (cargolada o soldada). 

L’aportació d’aquesta eina de càlcul facilita al professional la comprovació dels càlculs sense 
necessitat de fer el càlcul amb altres programes complicats i/o de pagament. 

 

5.1 INTRODUCCIÓ FUNCIONAL 

Està organitzat a partir d’un índex inicial, on s’especifiquen tots els tipus d’unions calculats. 
A partir d’aquest índex, s’enllacen els diferents fulls prement directament sobre la imatge de 
la unió desitjada.  

Els fulls tenen tots la mateixa estructura, però difereixen en contingut en funció de la unió a 
calcular. S’organitzen en cinc apartats: Dades, consideracions prèvies, disposicions 
constructives, característiques específiques, comprovacions i proposta de rigiditzadors si 
calen. 

 

• Dades: Dintre d’aquest apartat, l’usuari introduirà la informació dels elements a unir 
utilitzant els desplegables o bé introduint-la a mà. Es facilitarà també els valors de les 
sol·licitació que afecten a la unió. Aquest apartat va acompanyat de la il·lustració del 
perfil i alçat de la unió per tal de facilitar a l’usuari la comprensió de les sigles 
dimensionals del càlcul. 

Les cel·les que l’usuari pot editar i introduir les dades estan identificades amb un 
ombrejat gris i la lletra vermella.  

• Consideracions prèvies: Es fa el càlcul de la sol·licitació per la qual es dimensionarà 
la unió. 

• Disposicions constructives: Si es tracta d’una unió cargolada, l’usuari ha d’introduir 
les distàncies al extrems i entre forats a partir de la disposició constructiva 
recomanada al costat. Si es tracta d’una unió soldada, l’usuari ha d’introduir el gruix 
de la gola de soldadura a partir d’uns paràmetres preestablerts. 

• Característiques específiques: S’especifiquen les característiques dels elements a 
unir (cargols, perfils...) com també el valor de càlcul del cargol més sol·licitat i els 
coeficients de seguretat. S’acompanya amb un petit dibuix per aclarir les dimensions 
dels perfils. 

• Comprovacions: Dins d’aquest apartat es calculen les comprovacions necessàries 
per tal que la unió funcioni per l’esforç pel que ha sigut dissenyada.  

• Proposta de rigiditzadors: Si es tracta d’una unió rígida, en el cas que no es 
compleixin les comprovacions de l’ànima del pilar, es fa una proposta de rigiditzadors 
horitzontals i amb xapa a l’ànima. 

Dins d’alguns fulls, es poden distingir cel·les que contenen un petit triangle de color vermell 
en la part superior dreta. Passant el cursor per sobre d’aquests, podem llegir un petit 
comentari informatiu referent a una característica del valor contingut. 
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El full de càlcul serveix per verificar que la unió que s’ha dissenyat realment pot suportar els 
esforços per la qual ha estat dissenyada. A més, si no compleixen les verificacions que 
s’han de fer pel càlcul de la unió, el programa proposarà diferents solucions per tal que 
l’usuari pugui aconseguir la unió que resisteixi aquests esforços. 

Es fa la proposta de diverses unions ja que cadascuna pot resistir diferents magnituds 
d’esforços i tenen diferents característiques. D’aquesta forma, l’usuari pot optar per diferents 
formes de dissenyar la unió si en algun cas el seu disseny no resistís els esforços pels quals 
va estar dissenyat. 

Així doncs, la funció d’aquest full de càlcul és la verificació dels càlculs, però també orientar 
a l’usuari possibles solucions per la unió desitjada. 

5.2 UNIÓ ARTICULADA 

• CARGOLADA:  

L’usuari haurà d’introduir els perfils a unir i els cargols que conformen la unió com 
també la qualitat de l’acer tant dels perfils com dels cargols. Haurà d’intruduir 
també el valor del tallant pel que està dissenyada la unió.  

A partir d’aquí, el programa farà diverses comprovacions per tal de verificar la 
validesa de la unió. Si la unió resisteix els esforços per la que ha estat dissenyada 
apareixerà el missatge en color VERD “COMPLEIX”, en cas contrari, el missatge 
que apareixerà serà en VERMELL “NO COMPLEIX”. 

Es posarà especial atenció en les disposicions constructives, ja que s’ha de 
calcular que la suma de les distàncies entre forats no excedeix de l’alt de l’element 
d’unió, ja sigui angular o bé xapa. Si les distàncies son correctes, apareixerà en la 
taula que es troba més abaix, el terme de “SI HI CAP DINS LA LONGITUD”, en cas 
contrari, apareixerà “NO HI CAP”. 

En el cas que la distància introduïda per l’usuari no estigui entre els dos valors 
proposats pel programa, al costat de la cel·la apareixerà el terme “MAL” en vermell. 
Si és correcte, el terme és OK en verd. 

 

• SOLDADA:  

L’usuari ha d’escollir un perfil pel suport i un per la biga per conformar la unió, a 
més de la qualitat d’acer. Disposarà també el gruix de la gola de soldadura a partir 
d’uns paràmetres marcats per les disposicions constructives de la normativa. 

 Si el gruix de la gola de soldadura no està comprés entre els valors proposats pel 
programa, apareixerà el terme “MAL” en vermell al costat de la cel·la, en cas 
contrari, el terme serà “OK” en verd. 

A partir d’aquests valors, el programa farà les comprovacions per verificar si la unió 
resisteix els esforços pels que ha esta dissenyada. 

A les unions mitjançant recolzament sobre angular i recolzament sobre cartel·la 
apareix un apartat anomenat COMPROVACIONS PRÈVIES on es va la 
comprovació dels elements que conformen la unió, si no es compleixen aquestes 
comprovacions, el programa farà una recomanació per tal de poder canviar els 
valors d’entrada i solucionar correctament la unió. 
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5.3 UNIÓ RÍGIDA 

L’usuari ha d’introduir els valors de les sol·licitacions, en cas que no coincideixin amb el 
sentit que està dibuixat a la figura, s’introduirà en negatiu. 

• CARGOLADA:  

A la unió rígida cargolada (cargols normals o pretensats) l’usuari haurà d’introduir 
les dades dels perfils, de les sol·licitacions i farà la disposició constructiva a partir 
dels valors proposats en color blau. 

Un cop estan les dades introduïdes, el programa farà les comprovacions i 
adjudicarà el valor “NO RIGIDITZAR” en color VERD si la unió pot suportar els 
esforços sense necessitat de rigiditzadors i en el cas contrari mostrarà 
“RIGIDITZAR” en VERMELL i farà una proposta de rigiditzadors horitzontals i de 
xapa a l’ànima. 

• SOLDADA:  

A la unió rígida soldada, l’usuari introduirà els valors referents als perfils que 
conformen la unió i les sol·licitacions per les quals s’ha de dissenyar la unió. 
També haurà d’introduir els valors del gruix de la gola de soldadura a partir d’uns 
paràmetres marcats per les disposicions constructives. 

Un cop estan les dades introduïdes, el programa actuarà com a la unió cargolada 
fent les comprovacions i proposant si és necessari rigiditzadors horitzontals i amb 
xapa a l’ànima del pilar. 

 

5.4 INDEX DE FITXES 

• 6.1 - Unió articulada mitjançant dos angulars cargolats - Cargols normals 

• 6.2 - Unió articulada mitjançant xapa a testa cargolada - Cargols normals 

• 6.3 - Unió articulada mitjançant dos angulars cargolats - Cargols pretensats 

• 6.4 - Unió articulada mitjançant xapa a testa cargolada - Cargols pretensats 

• 6.5 - Unió articulada mitjançant soldadura directa 

• 6.6 - Unió articulada mitjançant soldadura amb angulars a l’ànima 

• 6.7 - Unió articulada mitjançant recolzament sobre angular 

• 6.8 - Unió articulada mitjançant recolzament sobre cartel·la 

• 6.9 - Unió rígida mitjançant xapa a testa cargolada - Cargols normals 

• 6.10 - Unió rígida mitjançant xapa a testa cargolada - Cargols pretensats 

• 6.11 - Unió rígida mitjançant soldadura contínua perimetral 
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6 EXEMPLES D’UNIONS  

6.1 UNIÓ ARTICULADA MITJANÇANT DOS ANGULARS CARGOLATS - CARGOLS 

NORMALS 

6.1.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 
Figura 6.1 – Unió articulada mitjançant dos angulars cargolats 

És la més aconsellable si la unió es realitza en obra. En aquests models d’unió es transmet 
un moment flector tan petit que la unió respon a efectes pràctics a una articulació. A més, els 
assajos i la experiència adquirida han confirmat que aquestes unions permeten les rotacions 
necessàries que exigeixen els càlculs teòrics. 

Al càlcul de la unió s’ha representat la unió de la biga amb l’ala del suport (figura 6.2 a), on 
la execució és més fàcil, si per la orientació dels perfils s’ha de fer sobre l’ànima (figura 6.2 
b), no suposa cap problema solament per la execució que és una més difícil i al tindre 
menys gruix que les ales origina més tensions a l’aixafament. (Monfort. J 2006) 

 
Figura 6.2 a i b – Unió articulada mitjançant dos angulars cargolats a la cara del pilar i a l’ànima 
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Es recomana que la longitud de l’angular sigui més gran que la meitat de la altura total de la 
biga. Es proposa també un angular horitzontal per facilitar les tasques de muntatge de la 
unió a la obra. 

Pel gran número de cargols que disposa la unió, es recomanable unificar, el més possible, la 
totalitat dels cargols que es van a utilitzar en obra.  

La força actuant es considera en la cara de contacte entre angulars i suport. La unió dels 
angulars amb l’ànima de la biga, es calcula a tallant i a aixafament adoptant com a 
resistència el menor dels valors i tenint en compte els moments per excentricitat de les 
forces.  

No és necessari comprovar la unió dels angulars al suport si s’utilitzen els mateixos cargols 
que per la biga. 

6.1.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.3.1 (Unió 
articulada cargolada). 

A continuació s’enumeren una sèrie de consideracions per tal de calcular l’esforç resultant 
del cargol més sol·licitat. 

Es faran les comprovacions sobre el cargol més sol·licitat. En aquesta unió, el cargol més 
sol·licitat rep un esforç vertical degut al tallant que sol·licita la unió i un esforç horitzontal 
degut al parell de forces que son producte del moment que es produeix per la excentricitat 
del tallant sobre els cargols. 

Per tant quedarà sol·licitat per una força vertical Fv,v,Ed i una força horitzontal Fv,h,Ed. (figura 
6.3). 

 
Figura 6.3 – Distribució de les forces actuants als cargols 

h
eVF Ed

Edhv
⋅

=,,  

On: 

h  És la distància entre cargols extrems 
e  És la excentricitat entre la cara del pilar i la fila de cargols. La calculem com: e= H-e2  
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n
VF Ed

Edvv =,,  

On: 
n  És el número de cargols 

Amb les dues components vertical i horitzontal es calcula la resultant al cargol més sol·licitat 
com: 

2
,,

2
,,, EdhvEdvvEdv FFF +=  
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6.1.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.2 UNIÓ ARTICULADA MITJANÇANT XAPA A TESTA CARGOLADA - CARGOLS 

NORMALS 

  
Figura 6.4 – Unions articulades mitjançant xapa a testa cargolada 

6.2.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En aquest tipus d’unió la biga està soldada a la xapa mitjançant soldadura de penetració 
completa, executada al taller, ja que, amb aquest tipus de soldadura no es necessita el 
càlcul. La connexió de la xapa al suport es fa mitjançant cargols que queden sol·licitats a 
l’esforç de tallant. 

Aquests cargols es col·locaran a la altura de l’ànima del pilar (a una distància entre els 
cargols extrems de entre un terç i dos terços de l’alçada total de la biga per tal de complir la 
unió articulada) deixant els extrems de la biga lliures per a permetre el gir. La figura 6.5 
mostra la flexibilitat i capacitat de rotació de la unió amb xapa parcialment enrasada 
(Monfort. J 2006). 

 
Figura 6.5 – Capacitat de rotació unió xapa a testa cargolada articulada (ITEA 2000) 

 

Els dos tipus d’unions presentats –amb la xapa enrasada i parcialment enrasada- 
requereixen un control més estricte d’execució de la longitud de la biga. 
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Depenent del cas que es tracti, el comportament de les unions amb la xapa d’extrem 
enrasada es podria considerar més aviat com una unió semirígida. Això es pot evitar 
mantenint el gruix de la xapa en 8 o 10 mm com a màxim i fent que els espais entre cargols 
siguin tan grans com sigui possible per tal d’assegurar la flexibilitat i capacitat de rotació 
adequades (ITEA 2000). 
 

6.2.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.3.1 (Unió 
articulada cargolada). 

A continuació s’enumeren una sèrie de consideracions per tal de calcular l’esforç resultant 
del cargol més sol·licitat. 

Segons l’esquema de la figura 6.6 la força actuant es considera en la cara de contacte entre 
la xapa a l’extrem i suport.  

 
Figura 6.6 – Esquema de la unió articulada cargolada mitjançant xapa a testa 

Cada cargol quedarà sol·licitat per l’esforç tallant actuat dividit pel nombre de cargols. 

n
V

F Ed
Edv =,  

On: 

n número total de cargols de la unió 

No es considerarà la condició de resistència a esquinçament de l’ànima de la biga, ja que 
com s’ha comentat anteriorment, la biga estarà soldada amb penetració completa a la xapa 
d’unió. 
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6.2.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.3 UNIÓ ARTICULADA MITJANÇANT DOS ANGULARS CARGOLATS - CARGOLS 

PRETENSATS 

6.3.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Es seguiran les mateixes consideracions que les esmentades a la unió 6.2 – Unió articulada 
mitjançant dos angulars cargolats amb cargols normals. 

S’ha de posar especial atenció a les superfícies que entren en contacte ja que el coeficient 
de fregament escollit és una de les característiques importants per a que la unió pretensada 
funcioni. (Monfort. J 2006) 

6.3.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per al càlcul de la unió es seguirà l’esquema de càlcul de l’apartat 4.3.1 i per calcular l’esforç 
resultant del cargol més sol·licitat es seguiran les pautes que es marquen a la unió 6.2 amb 
cargols normals. 

Els cargols d’alta resistència en unions sol·licitades a tallant transmeten la força mitjançant el 
fregament entre les superfícies en contacte. La resistència d’aquestes unions depèn del 
pretensat Fp,Cd (fórmula 3.1), del coeficient de fregament µ i del número de superfícies en 
contacte. (Figura 6.7) 

 
Figura 6.7 – Forces de pretensat a la unió 
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6.3.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.4 UNIÓ ARTICULADA MITJANÇANT XAPA A TESTA CARGOLADA - CARGOLS 

PRETENSATS 

6.4.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Es seguiran les mateixes consideracions que les esmentades a la unió 6.2 – Unió articulada 
mitjançant dos angulars cargolats amb cargols normals. 

S’ha de posar especial atenció a les superfícies que entren en contacte ja que el coeficient 
de fregament escollit és una de les característiques importants per a que la unió pretensada 
funcioni. 

6.4.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per al càlcul de la unió es seguirà l’esquema de càlcul de l’apartat 4.3.1 i per calcular l’esforç 
resultant del cargol més sol·licitat es seguiran les pautes que es marquen a la unió 6.2 amb 
cargols normals. 

Els cargols d’alta resistència en unions sol·licitades a tallant transmeten la força mitjançant el 
fregament entre les superfícies en contacte. La resistència d’aquestes unions depèn del 
pretensat Fp,Cd (fórmula 3.1), del coeficient de fregament µ i del número de superfícies en 
contacte. (Figura 6.8) (Argüelles 2005 b) 

 
Figura 6.8 – Esforços a la unió pretensada 

 

No es considerarà la condició de resistència a esquinçament de l’ànima de la biga, ja que 
com s’ha comentat anteriorment, la biga estarà soldada amb penetració completa a la xapa 
d’unió. 
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6.4.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.5 UNIÓ ARTICULADA SOLDADA MITJANÇANT SOLDADURA DIRECTA A L’ÀNIMA 

 
Figura 6.9 – Unió articulada soldada mitjançant soldadura directa a l’ànima 

6.5.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Per aquest tipus d’unió la separació per al muntatge es mínima, soldant directament l’ànima 
de la biga al suport i deixant les ales lliures per a permetre el gir. Per que la unió pugui girar, 
la longitud del cordó de soldadura es limita entre 1/2 i 2/3 del seu cantell per evitar la 
rigidesa al gir que originaria. (Monfort. J 2006) 

Una longitud excessiva de la soldadura fa que aquesta unió no es pugui com nominalment 
articulada, es crea un moment d’encastament que, pot originar la fissuració de la soldadura. 

Per facilitar la execució es col·loca un casquet angular inferior que no fa cap funció resistent, 
tal i com veiem a la figura 6.10, solament serveix per a recolzar la biga durant la execució.  

 
Figura 6.10 – Esquema unió soldada articulada amb angular de recolzament 

 

6.5.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.3.2 (Unió 
articulada soldada). 

El càlcul dels cordons es realitza per a absorbir el tallant que transmeten, única sol·licitació 
en aquest cas, la validesa d’aquesta solució queda limitada per la capacitat resistent de la 
soldadura. 
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6.5.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.6 UNIÓ ARTICULADA SOLDADA MITJANÇANT SOLDADURA AMB ANGULARS A 

L’ÀNIMA 

  
Figura 6.11 – Unió articulada soldada mitjançant soldadura amb angulars a l’ànima 

6.6.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Aquest tipus d’unió es resol amb dos angulars units a l’ànima de la biga i al cap del suport 
per soldadura, tenint en compte que no es realitzaran cordons de soldadura entre els 
angulars i el suport per assegurar la flexibilitat.  

L’espai lliure entre biga i suport facilita el muntatge ja que és difícil aconseguir la exactitud 
dimensional requerida per projecte, a més també se li col·loca un angular més en posició 
horitzontal per facilitar el muntatge però que no influeix a la resistència de la unió. (Monfort. J 
2006) 

6.6.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.3.2 (Unió 
articulada soldada). 

A continuació s’enumeren una sèrie de consideracions per tal de calcular les components de 
la tensió referides al pla de la gola de la soldadura degudes a la sol·licitació de tallant. 

A efectes de càlcul s’ha de comprovar dos unions diferents: la dels angulars amb l’ànima de 
la biga i la dels angulars amb el suport, considerant la que la reacció actua sobre la cara del 
suport (Argüelles 2005 b). (Figura 6.12) 
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Figura 6.12 - Esquema de la unió articulada soldada amb angulars 

 

CÀLCUL DE LA SOLDADURA DE L’ALA 1 

La càrrega Vd que transmet la biga al pilar fa girar un angular sobre l’altre, fent així que 
s’ajuntin a la part superior i es separin a la part inferior, provocant així un llei de repartició 
d’esforços en la que queda comprimida la longitud L1 de soldadura de l’ala 1 una distància 
aproximadament igual a L1/6 i traccionada una distància de 5/6 L1.  

 

Per tant, tindrem: 

Un moment, que és resultant de la meitat de la reacció (la força es distribueix per igual als 
dos angulars) per la distància horitzontal L3. 

Un parell de forces Nsd resultants de les forces de compressió i tracció separades entre elles 
2/3 de L1. 

El valor de Nsd és l’àrea del triangle d’esforços de tracció. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=

2
1

6
5 ,Sdh

sd

f
LN  

Sent fh,Sd el màxim esforç de tracció que es necessita per dimensionar la soldadura. 

Equilibrant aquest moment amb la llei d’esforços, tindrem que sd
Sd NLLR

⋅⋅=⋅ 3
3
21

2
 

I d’aquí podem deduir que: 

2, 15
39

L
LRf sd

Sdh ⋅
⋅⋅

=  

Els esforços de compressió entre els dos angulars, no intervenen al càlcul de la soldadura 
del cordó. 

La força vertical provoca esforços paral·lels a la direcció del cordó de soldadura, considerem 
la meitat de la força vertical (ja que es distribueix entre tots dos angulars) dividida per la 
distància. 

12, L
Rf sd

Sdv ⋅
=  

Transformant els esforços fh,Sd i Fv,Ed en tensions dividint-los per l’ample de la gola de 
soldadura i canviant aquestes tensions al pla de la soldadura, obtenim: 

12 La
Rsd

a ⋅⋅
=τ ;

2
2

15
39
2 ⋅

⋅⋅
⋅⋅

=
La

LRsd
nτ ;

2
2

15
39
2 ⋅

⋅⋅
⋅⋅

=⊥ La
LRsdσ  

Un cop s’han resolt les tensions tangencials i perpendiculars, s’aplica la comprovació de la 
tensió de comparació per tal de resoldre si la soldadura funciona. 

 

CÀLCUL DE LA SOLDADURA DE L’ALA 2 

Substituïm el suport per la seva acció sobre els angulars en la cara de contacte, que origina 
un tallant sobre el cordó vertical (tendència de translació entre angulars i ànima de la biga) i 
un moment torsor degut a la excentricitat (tendència de rotació entre els mateixos elements). 

Per tal de comprovar si les soldadures funcionen a la unió es considerarà els 3 cordons de 
soldadura com una U continua. A partir d’aquí, es dimensionarà la soldadura pel punt més 
tensionat dels 4 tenint en compte la força vertical i el moment torsor. 
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Per tant: 

El primer pas serà el càlcul del centre de gravetat de la U formada pels 3 cordons de 
soldadura. 

A partir de la excentricitat de la força respecte els cordons de soldadura (es prendrà 1cm a 
tots els càlcul com a espai lliure de marge entre suport i biga) es calcularà el Moment Torsor 
i la reacció en la direcció Y (i si hi hagués en la direcció X). 

Es calcularà el Moment d’Inèrcia Polar a partir del moment d’inèrcia en x i en y. 

A partir d’aquestes dades, es procedirà al càlcul de les tensions en cada punt de la U 
formada pels 3 cordons de soldadura. 

 

Per últim, es calcularà la tensió de comparació a amb el punt més tensionat i es faran les 
comprovacions per tal que la soldadura funcioni. 

Així doncs, per exemple, les tensions en el Punt A dels cordons de soldadura serien: 

1. 
aL

Px
Apx ⋅
=,,τ  La tensió tangencial en la direcció x, provocada per la sol·licitació P, al 

   punt A. 

2. 
aL

Py
Apy ⋅
=,,τ  La tensió tangencial en la direcció y, provocada per la sol·licitació P, al 

   punt A. 

3. AAMx y
I

eP
⋅

⋅
=

0
,,τ  La tensió tangencial en la direcció x, provocada pel moment torsor 

   degut a la sol.licitació P per la excentricitat “e” al punt A. 

4. AAMy x
I

eP
⋅

⋅
=

0
,,τ  La tensió tangencial en la direcció x, provocada pel moment torsor 

degut a la sol.licitació P per la excentricitat “e” al punt A. 

5.        AMxApxAx ,,,,, τττ +=   

 AMyApyAy ,,,,, τττ +=  

Sent: 

xA i yA  les coordenades del punt A 

L  la longitud total dels cordons de soldadura 

a  la gola de la soldadura 

I0  la Inèrcia Polar 

 

A partir d’aquestes tensions tangencials, es calculen les tensions resultants al pla de la gola 
de la soldadura a cada punt tensionat mitjançant la següent expressió, a partir de la que es 
podrà resoldre la tensió de comparació per a poder comprovar les soldadures: 

2
,

,
Ay

A

τ
σ =⊥  

2
,

,
Ay

A

τ
τ =⊥  

2
,Ax

a

τ
τ =

 

Tensions totals resultants segons l’eix “x” o “y”. 
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6.6.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.7 UNIÓ ARTICULADA SOLDADA MITJANÇANT RECOLZAMENT SOBRE ANGULAR 

 
Figura 6.13 – Unió articulada soldada mitjançant recolzament sobre angular 

6.7.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En aquesta unió, la biga recolza en un angular soldat al suport. Per facilitats d’execució es 
col·loca un angular al cap de la biga per evitar la possible bolcada en fase de muntatge. 
Aquest angular de muntatge ha de ser flexible per a que no impedeixi el gir. 

L’ample del casquet ha de sobresortir al menys 15 o 20 cm a cada costat de la biga per a 
facilitar la soldadura d’unió que no realitza cap funció resistent solament es de lligat i es 
dimensiona amb criteris constructius. 

La reacció VEd pot produir abonyegament a l’ànima de la biga i s’ha de verificar si es 
necessari rigiditzar-la.  

La càrrega vertical ha de ser absorbida per l’ala horitzontal de l’angular treballant a tallant i la 
seva soldadura amb el suport de longitud L tal i com mostra la figura 6.14 es considera 
admissible si el gruix de la gola es 0,7 vegades l’ample del ala de l’angular (t) (aquest cordó 
es suficient, encara que es solen col·locar també uns altres verticals). (Monfort. J 2006) 

Es comprovarà que l’ala de l’angular resisteix a l’esforç de tallant sol·licitat. (CTE SE A 8.8.7)  

 
Figura 6.14 – Esquema de la unió 

 

Per la flexibilitat del casquet de recolzament aquesta disposició solament és aplicable quan 
la càrrega a transmetre es petita. Aquesta flexibilitat origina una pèrdua parcial de contacte 
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de la biga traslladant la reacció que es suposa a l’extrem. (Aproximadament a 1 cm de la 
cara del pilar tal i com mostra la figura 6.14). 

 

6.7.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.3.2 (Unió 
articulada soldada). 

El càlcul dels cordons es realitza per a absorbir el tallant que transmet la unió, única 
sol·licitació en aquest cas, la validesa d’aquesta solució queda limitada per la capacitat 
resistent de la soldadura. 

 

A continuació s’expliquen les comprovacions que s’han de fer a l’ànima de la biga i a 
l’angular per tal que la unió funcioni: 

Comprovació d’abonyegament de l’ànima la biga 

Per a la comprovació de l’ànima de la biga front a l’esforç de compressió pel que queda 
sol·licitat, s’utilitza la següent fórmula de resistència de seccions a l’esforç de compressió 
(CTE DB A 6.2.5) 

Npl,Rd = A · fyd 

 

On: 

Npl,Rd  És la resistència de la secció a compressió 

A És l’àrea de la secció a compressió, en aquest cas s’agafa una secció 
orientativa. Es calcula fent 2,5 vegades més gran al producte de l’ample de 
l’ànima de la biga (tw) per la distància de la fibra d’inici de la zona 
d’arrodoniment de l’ànima del perfil a l’extrem inferior (k). (Argüelles R 2005 b) 

 A = 2,5 · k · tw 

fyd Resistència de càlcul de l’acer 

 

Per tant, comparant amb la reacció a la que queda sol·licitada: 

ydwEd ftkV ⋅⋅⋅≤ )5,2(           [3.13] 

 

Comprovació de la resistència a tallant de l’ala del angular 

Segons el CTE DB A 6.2.4, la fórmula per calcular seccions a tallant és: 

3

f
AV yd
vRdpl, ⋅=  

On: 

Rdpl,V   És la resistència de la secció a tallant 

Av És l’àrea de la secció sotmesa al tallant. En aquest cas, la secció a tallant de 
l’ala de l’angular segons la figura 6.14 és: L · t 
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Comparant amb la reacció a la que queda sol·licitada majorada per un coeficient d’1,5: 

3
5,1 yd

Ed

f
tLV ⋅⋅≤⋅         [3.14] 

 

A continuació s’enumeren una sèrie de consideracions per tal de calcular les components de 
la tensió referides al pla de la gola de la soldadura degudes a la sol·licitació de tallant. 

Per al càlcul de la soldadura d’aquest tipus d’unió es prendrà l’ample de la gola de soldadura 
tal i com recomana el CTE, 0,7 vegades l’ample de l’ala de l’angular, es a dir: 

a = 0,7 · t 

L’esforç de tallant (Ved) influeix sobre la soldadura (figura 6.15) provocant així una tensió 
tangencial ⊥t  paral·lela a una de les cares de la soldadura, aquesta tensió sobre el pla de la 
gola abatuda equival a les tensions ⊥σ  i ⊥τ  sobre el pla de la gola tal i com mostra la figura 
6.15. 

 

 
Figura 6.15 – Tensions de soldadura sobre el cordó que uneix l’angular amb el pilar 

 

Aquesta tensió tangencial ⊥t  que actua sobre el pla abatut de la gola de soldadura es 
calcula com: 

aL
V

A
Pt ed

⋅
==⊥  

On: 

L  Longitud de la soldadura (Figura 6.14) 

a  Gola de la soldadura 

 

Per tant, segons l’apartat 3.2.5 per passar de les tensions abatudes a les tensions del pla de 
la gola seguir el pas següent: 

2
nt=⊥σ  ; 

2
nt=⊥τ  

Ved 

⊥t  

⊥σ⊥τ
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6.7.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.8 UNIÓ ARTICULADA SOLDADA MITJANÇANT RECOLZAMENT SOBRE CARTEL.LA 

 
Figura 6.16 – Unió articulada soldada mitjançant recolzament sobre cartel·la 

6.8.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Aquesta unió és similar a la unió per recolzament sobre angular, però bastant més rígida a 
causa de la incorporació de la cartel·la. 

Si la unió es connecta a l’ànima del pilar, el recolzament s’ha de situar el més pròxim 
possible a l’eix del pilar, realitzant el recolzament directament sobre una xapa gruixuda per 
exemple (figura 17.a). Així s’eviten tensions a l’ànima del pilar. Una alternativa per tal 
d’evitar aquestes tensions és la que es mostra a la figura 17.b, en aquest cas, la càrrega es 
transmet a les ales a través de les plaques de reforç. (Argüelles R 2005 b) 

 
Figura 6.17 a i b– Diferents possiblitats d’executar la unió mitjançant recolzament sobre cartel·la 

(Argüelles R 2005 b) 

En aquesta unió no hi ha pèrdua de contacte entre la biga i el seu recolzament, però per la 
flexió de la biga, la reacció actua en la posició indicada a la següent figura 6.18.  
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Figura 6.18– Punt d’aplicació del tallant Vd. 

La xapa horitzontal de la cartel·la no realitza cap funció resistent (transmet la força a la 
cartel·la vertical) es dimensiona amb un gruix semblant al del cap de la biga. L’ample de la 
xapa, serà el mateix ample de la biga però fent sobresortir de 15 a 20 cm per banda per 
facilitar la soldadura de lligat sense funció resistent. Es considerarà que la biga queda 
separada aproximadament 1cm respecte la cara del pilar per efectuar els càlculs i que la 
distància de la reacció a la cara del suport (d) és la mateixa que l’ample de la cartel.la (L2). 
(Monfort. J 2006) 

La xapa vertical proporciona rigidesa i es dimensiona considerant com secció resistent la 
alçada C del triangle mostrat a la figura 6.19. La força de tallant VEd, origina una component 
horitzontal Vhd que ha de ser absorbida per la soldadura que uneix la xapa horitzontal amb la 
vertical de la cartel·la. La component obliqua Vvd, origina flexocompresió a les soldadures 
que uneixen la cartel·la amb el suport. 

 
Figura 6.19– Dimensions cartel·la 

S’ha efectuat el càlcul de la unió sobre cartel·la seguint la normativa EAE i els apunts de la 
Enginyeria de Camins Canals i Ports, ja que a la normativa actual no ho especifica. 

 

6.8.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.3.2 (Unió 
articulada soldada). 

A continuació s’expliquen les comprovacions que s’han de fer a l’ànima de la biga i a la 
cartel·la per tal que la unió funcioni:  

 

Comprovació d’abonyegament de l’ànima la biga 

Per a que la unió sigui segura, la reacció a transmetre VEd ha de ser menor o igual a la 
resistència del ànima de la biga a abonyegament. 

Aquest cas, és semblant a la comprovació d’abonyegament que s’ha fet a la unió recolzada 
sobre angular amb una excepció: 

El terme 2,5·k serà: 

• Si la distància del punt de pas de la reacció a l’extrem de la biga (d-10 mm) és 
inferior a 2,5 · k; es prendrà el valor: 2 · (d-10) (unitats en mm). 

• Si la distància és més gran que 2,5 · k, el valor del terme serà 5 · k 
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Per tant: 

ydwEd ftkV ⋅⋅⋅≤ )5(           [3.15]  

ydwEd ftdV ⋅⋅−≤ )10(          [3.16] 

 

Comprovació del rigiditzador a abonyegament 

Per tal que el rigiditzador no s’abonyegui, cal verificar que: 

d
M

cV Rdpl
EEd

,⋅≤
          

[3.17] 

 

On, segons la notació indicada a la figura 6.19: 

4

2

,
yd

Rdpl

fct
M

⋅⋅
=    Moment plàstic de la secció del rigiditzador. 

3,207,114,0
2

+⋅−⋅= λλEC  Coeficient d’escaire. On λ  és la esveltesa adimensional 
del rigiditzador i es calcula: 

 
E
f

t
c yd⋅⋅= 805,0λ  

d     Distància de la reacció VEd a la cara del suport (L2). 

VEd     Reacció vertical que sol·licita la unió. 

E     Mòdul de Young de l’acer (210000 N/mm2) 

 

Els següents passos mostren com trobar les components bàsiques del cordó de soldadura 
per tal de verificar la seva resistència comparant-la amb la tensió de comparació. 

Aquestes soldadures, es dimensionen per absorbir el tallant VEd i el moment (VEd · d) degut a 
la excentricitat de l’esforç. 

Per al càlcul de les soldadures es considerarà que tant el tallant com el moment produït per 
la excentricitat del tallant sobre la unió, queden resistits per la totalitat de les soldadures. 

 

1er Pas – Centre de gravetat:  

Un cop es sap el gruix de la gola de soldadura s’abaten les soldadures com a la figura 6.20 
indica i es procedeix a buscar el centre de gravetat (c.d.g, amb components xg i yg). 

total

ii
g A

Sx
x ∑ ⋅

=  ; 
total

ii
g A

Sy
y ∑ ⋅

=  

On: 

xi Distància de cada figura del seu centre de gravetat a l’eix de referència y. 

yi Distància de cada figura del seu centre de gravetat a l’eix de referència x. 

Si Superfície de cada figura. 
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Atotal Àrea de totes les figures. 

 
Figura 6.20 – Dimensions i eixos principals a la soldadura de la cartel·la amb el suport 

 

2n Pas – Moment d’Inèrcia Polar:  

Calcular la suma dels moments d’inèrcia principals Ix i Iy de cada figura respecte el c.d.g de 
la figura principal (figura 6.20) i a partir de la suma d’aquests s’obté el moment d’inèrcia 
polar (I0): 

∑= xix II  

∑= yiy II  

Yx0 III +=  

Per al càlcul dels moments d’inèrcia principals, s’utilitzarà el teorema de Steiner. Aquest, 
facilita el càlcul dels moments d’inèrcia allunyats dels eixos principals: 

2
gxgx ysII ⋅+=  

2
gygy xsII ⋅+=  

Tenint en compte que no es considerarà el terme xgI , (o bé ygI , segons el cas) quan la gola 
a sigui perpendicular a l’eix del que s’està fent referència. 

 

3er Pas – Tensions principals de soldadura:  

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, es considerarà que la totalitat de la figura resisteix el 
moment provocat per la excentricitat de la força i l’esforç tallant vertical. 
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• Comprovació dels cordons horitzontals: 

Es farà la comprovació pel cordó més sol·licitat, es a dir, el superior. Figura 6.21 – 
Alçat. 

 
Figura 6.21 – Detalls de la soldadura de la cartel·la amb el suport 

Aquests cordons queden sol·licitats a tracció pel 
moment provocat per l’excentricitat (d) de la reacció 
VEd i a més a la força vertical VEd deguda al tallant. 

Per tant, es determinen la tensió tangencial ⊥t al pla 
abatut deguda al tallant; i la tensió normal de 
tracció n, deguda al moment flector tal i com mostra 
la figura 6.22. 

g
Ed y
I

dVz
I

Mn ⋅
⋅

=⋅=
0

 

tot

Ed

A
V

A
Pt ==⊥   

A continuació es passen aquestes tensions al pla 
de la gola utilitzant les equivalències mostrades a 
l’apartat 3.2.5.  

2
1

2
1

2 0

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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⎝

⎛
⋅

⋅
=

+
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⊥
tot

Ed
g

Ed

A
Vy

I
dVtnσ

  
 

2
1

2
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⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅
−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−
= ⊥

⊥ g
Ed

tot

Ed y
I

dV
A
Vntτ  

Es verificarà la seva resistència comparant-les amb la tensió de comparació. 

Figura 6.22 – Detall A 
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• Comprovació dels cordons verticals: 

Es farà la comprovació de qualsevol dels dos cordons, a la zona inferior que és on té 
la tensió més gran deguda al moment flector. Figura 6.21. 

Aquests cordons queden sol·licitats a 
compressió pel moment provocat per 
l’excentricitat (d) de la reacció VEd. On 
arriben a la màxima tensió a la zona més 
baixa del cordó, a més a la força vertical 
VEd provoca una sol·licitació de tallant a 
tot el cordó . 

Per tant, es determinen la tensió 
tangencial at  paral·lela a la longitud del 
cordó deguda al tallant i la tensió normal 
de compressió n, deguda al moment 
flector tal i com mostra la figura 6.23. 

)(
0

gtotal
Ed yh
I

dVz
I

Mn −⋅
⋅

=⋅=  

tot

Ed
a A

V
A
Pt ==   

Així doncs, s’obtindran les tensions al pla de la gola de la mateixa manera que s’ha 
fet amb els cordons horitzontals. 

2
1

2 0

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅
==⊥ g

Ed y
I

dVnσ  

2
1

2 0

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅
−=

−
=⊥ g

Ed y
I

dVnτ  

tot

Ed
aa A

Vt ==τ  

Un cop obtingudes les tensions al pla de la gola, es procedirà a fer la comprovació 
amb la tensió de comparació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.23 – Detall B 
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6.8.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.9 UNIÓ RÍGIDA CARGOLADA MITJANÇANT XAPA A TESTA CARGOLADA – 

CARGOLS NORMALS  

 
Figura 6.24 – Unió rígida soldada mitjançant xapa a testa cargolada 
 

6.9.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

 

Aquesta solució evita realitzar soldadures en obra: la biga es presenta 
amb una xapa frontal soldada al taller amb penetració completa que es 
cargola al suport; els cargols (generalment pretensats – Unió 6.10) es 
dimensionen per a suportar l’esforç tallant i moment flector que transmet 
la unió. 

El moment es descompon en dues forces, tracció i compressió, sobre les 
ales de la biga, la tracció ha de ser absorbida pels quatre cargols de les 
dues files adjacents al cap corresponent (figura 6.25), i la compressió es 
transmet per contacte entre xapa i suport, sense necessitat de cargols en 
aquesta zona, el tallant és absorbit per fregament dels restants cargols 
de la unió. A més d’aquesta comprovació relativa als cargols s’ha de 
verificar també la resistència dels elements que formen la unió. 

 
 

 
 
 
 

6.9.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.4.2 (Unió rígida 
cargolada). 

A partir de les comprovacions sobre l’ànima del pilar es verificarà la necessitat d’incloure 
rigiditzadors a la unió ( Apartat 4.4.4 ). 

Figura 6.25 – Disposició dels 
cargols traccionats 
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6.9.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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6.10 UNIÓ RÍGIDA CARGOLADA MITJANÇANT XAPA A TESTA CARGOLADA – 

CARGOLS NORMALS  

6.10.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Es seguiran les mateixes consideracions que les esmentades a la unió 6.11 – Unió rígida 
cargolada mitjançant xapa a testa amb cargols normals. 
 

La unió es planteja amb una xapa enrasada per la part del cap inferior de la biga i que 
sobresurt per la part superior, per així disposar de més cargols que treballin a tracció i 
garantir la rigidesa de la unió. Figura 6.26. 

 
Figura 6.26 – Esquema de la unió 

 

S’ha de posar especial atenció a les superfícies que entren en contacte ja que el coeficient 
de fregament escollit és una de les característiques importants per a que la unió pretensada 
funcioni. 

6.10.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.4.2 (Unió rígida 
cargolada). 

A partir de les comprovacions sobre l’ànima del pilar es verificarà la necessitat d’incloure 
rigiditzadors a la unió ( Apartat 4.4.4 ). 
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6.10.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Anàlisi i Càlcul de la Unió Biga–Pilar en Estructura Metàl·lica    109 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



110    Anàlisi i Càlcul de la Unió Biga–Pilar en Estructura Metàl·lica     

 

 

 

 

 

 

 

 



Anàlisi i Càlcul de la Unió Biga–Pilar en Estructura Metàl·lica    111 

6.11 UNIÓ RÍGIDA SOLDADA MITJANÇANT SOLDADURA CONTÍNUA PERIMETRAL. 

 
Figura 6.27 – Unió rígida soldada mitjançant soldadura contínua perimetral 

6.11.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

En aquesta unió, la biga queda unida al suport per soldadura continua al llarg del perímetre, 
de forma que els cordons dels seus caps (ab) absorbeixen el moment (representat per un 
parell de forces horitzontals F, tracció i compressió en cada una de elles) i els de l’ànima 
(aw) (figura 6.28) resisteixen el tallant vertical, aquesta disposició no permet fer més gran la 
longitud del cordó i s’ha de recorre a una altra unió si no es verifiquen les condicions de 
resistència. (Monfort. J 2006) 

 
Figura 6.28 – Esquema de la unió rígida soldada 

6.11.2 CÀLCUL DE LA UNIÓ 

Per a realitzar el càlcul de la unió es seguirà el model de càlcul de l’apartat 4.4.3 (Unió rígida 
soldada). 

Les xapes que formen el suport han de tindre la rigidesa per evitar deformacions que originin 
gir relatiu entre les barres. 

A partir de les comprovacions sobre l’ànima del pilar es verificarà la necessitat d’incloure 
rigiditzadors a la unió ( Apartat 4.4.4 ). 
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6.11.3 EXEMPLE MITJANÇANT FULL DE CÀLCUL 
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

Les unions són parts importants de qualsevol estructura metàl·lica. Les propietats 
mecàniques de les unions influeixen molt en la resistència, rigidesa i estabilitat de la 
estructura del conjunt. 

A partir de la elaboració d’aquest document, en referència al tema que ens ocupa, les unions 
de biga amb pilar, s’enumeren alguns requisits funcionals generals que es recomana tindre 
en compte: 

• Les unions han de ser suficientment resistents per transmetre les càrregues 
previstes. Per aconseguir-ho, s’han de realitzar de forma que transmetin els esforços 
d’una barra a una altra. 

• Han de tindre la rigidesa prevista al projecte. 

• Els elements de la unió (xapes, angulars, etc) s’han de col·locar de forma que siguin 
accessibles per qualsevol reparació i proporcionin un correcte ajustament. 

Així doncs, seguint la normativa que ens ocupa per les unions en estructura metàl·lica en 
edificació, s’ha efectuat el càlcul de diferents tipologies d’unions. Aquest és un càlcul 
complexe i ple de comprovacions.  

Per això, avui en dia, i cada cop més, existeixen diversos programes per al càlcul 
d’estructures metàl·liques i disseny de les unions per tal de facilitar aquests càlculs al usuari. 
Aquests son de pagament per als professionals i alguns gratuïts amb limitacions per al 
personal docent o estudiants. 

Gràcies a la elaboració de la eina de càlcul a partir del programa d’office Excel, es crea un 
programa de lliure distribució. Aquest facilita els càlculs a vegades repetitius o a vegades 
molt complicats i amb aquesta eina es facilita aquest procés de càlcul disminuint també 
errors de càlcul que hom pot efectuar si realitza el càlcul a ma. 

És una eina molt pràctica per la comprovacions per al correcte funcionament de les unions 
biga-pilar. Totes aquestes comprovacions estan distribuïdes en diversos fulls de càlcul 
segons el tipus d’unió escollit i classificades en un índex inicial.  

A més, cada usuari pot anar modificant els paràmetres del full de càlcul segons les 
necessitats del moment: canvis de coeficients de seguretat o normativa. Així, el full de càlcul 
sempre estarà actualitzat. 

En definitiva, degut a aquests múltiples avantatges es recomana la possibilitat d’ampliar 
aquest full de càlcul. Es planteja crear aquesta ampliació on l’objectiu del full de càlcul sigui 
la proposta de solucions d’unions a partir dels elements a unir i els esforços que sol·liciten la 
unió, es a dir, que a partir d’unes sol·licitacions, el programa sigui capaç de donar una 
possible solució dels elements auxiliars a utilitzar per tal que la unió pugui resistir els 
esforços per la que ha estat dissenyada. 

Una altra possible ampliació, seria ampliar el camp d’elements a unir, es a dir, no limitar a 
biga-pilar el full de càlcul, si no fer les comprovacions també per les unions entre bigues o 
bases de pilars entre d’altres. 

Així doncs, aquest full de càlcul es planteja com a punt de partida de totes aquestes 
ampliacions futures. 
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