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3. Anàlisis Global elàstic de Pòrtics amb i sense n o linealitat 

geomètriques 

 

3.1 Anàlisi dels pòrtics. 

  
 Per tal d’intentar assolir el principal objectiu del treball,  relatiu al coneixement 
de l’afectació de les estructures per les imperfeccions globals i locals, cal veure quins 
són els diferents tipus d’anàlisi que aplicarem, en quines condicions cal realitzar-los i 
quines son les verificacions que cal fer sobre els diferents pòrtics a modelitzar per tal 
de poder-los comparar amb posterioritat. 
 
 Per fer aquesta definició, partim del diagrama de flux presentat en la Tesina 
d’especialitat d’Olga Pla Serra [3], recollit en la figura 2.6.1, en el que es troben 
recollits els diferents tipus d’anàlisi global de pòrtics possibles. 
  
 En ell es pot veure que, un cop establertes les combinacions de les accions a 
considerar, el primer que cal fer és una classificació de l’estructura en base a la relació 
entre forces verticals i horitzontals aplicades que permeti veure si estem enfront un 
cas de pòrtic traslacional o intraslacional, i en funció d’aquest primer resultat escollir 
dels diferents camins el tipus més adequat; ja sigui un anàlisi lineal traslacional, lineal 
intraslacional o bé no lineal amb la consideració de les imperfeccions globals o globals i 
locals. 
 
 De tots els possibles camins, els que optarem per aplicar als pòrtics modelitzats 
de cara el procés d’estudi són: 
 

- Camí 1: Anàlisi lineal per una estructura intraslacional 

- Camí 2: Anàlisi lineal per una estructura traslacional 
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- Camí 3: Anàlisi lineal considerant les imperfeccions globals 

- Camí 5: Anàlisi lineal considerant les imperfeccions globals i 

locals 

3.1.1. Anàlisis a realitzar 

  
 Per poder classificar el tipus de pòrtic a estudiar en cada cas, el primer pas a 
realitzar, com ja s’ha comentat, és la classificació de l’estructura en base al paràmetre 
o coeficient de traslacionalitat. 
 
 Per fer aquesta classificació,  prèviament caldrà definir les accions a considerar, 
així com les combinacions de les mateixes, sobre l’estructura segons el codi normatiu 
aplicable, en el nostre cas el Document DB-SE AE Accions en la Edificación del CTE. 
 
 Un cop fet això, per tal de fer la classificació, podem realitzar un anàlisi 
d’autovalors i prendre el primer valor obtingut com a coeficient de traslacionalitat, o 
bé aplicar el mètode simplificat per a estructures convencionals d’edificació descrit en 
l’apartat 2.2.2 d’aquest treball i corresponent a l’art. 23.2.1. de la E.A.E., que és 
l’escollit en aquest treball. 
 
 Per poder aplicar el mètode simplificat de classificació, cal realitzar un primer 
anàlisi elàstic de l’estructura, amb el que els passos  a seguir són: 
 

- Definir i modelitzar en un programa de càlcul (PowerFrame) la 
geometria del pòrtic, així com les propietats dels materials. 

- Introduir les accions segons el seu tipus per a poder generar les 
combinacions. 

- Realitzar l’anàlisi elàstic per a cadascuna de les combinacions d’accions. 
- Obtenció la resultant de les reaccions verticals i horitzontals als peus del 

pòrtic per a cadascuna de les combinacions d’accions. 
- Obtenció del desplaçament horitzontal relatiu entre el peu i el cap dels 

pilars per a cadascuna de les combinacions d’accions. 
- Càlcul del paràmetre de traslacionalitat per a cadascuna de les 

combinacions d’accions. 
- Classificació de l’estructura en traslacional o intraslacional segons el 

valor més desfavorable dels obtinguts. 
 
 Un cop classificada l’estructura, el següent pas a seguir en un procés de disseny 
normal seria escollir el tipus d’anàlisi a aplicar;  en el cas que ens ocupa,  de cara a 
obtenir el màxim d’informació possible es realitzen els quatre tipus d’anàlisi citats 
anteriorment, breument descrits a continuació. 
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3.1.1.1. Anàlisi lineal per una estructura intraslacional 

 Seria el corresponent al camí nº1 del diagrama de flux, aplicable a estructures 
no traslacionals, o el que és el mateix, amb un coeficient de traslacionalitat major a 10. 
 
 Els resultats del anàlisi previ realitzat per a la classificació de l’estructura ja 
serien adequats a nivell de les verificacions estructurals necessàries, ja que únicament 
cal un anàlisi lineal de primer ordre. 
 
 Els passos a seguir serien els següents: 
 

- Verificació del Estat Límit de Resistència, segons la combinació més 
desfavorable tenint en compte interacció d’esforços de flexió i 
compressió. 

- Obtenció de la Longitud de vinclament intraslacional 
- Verificació  del Estat Límit d’inestabilitat en base a la longitud de 

vinclament intraslacional 
  

3.1.1.2.  Anàlisi lineal per una estructura intraslacional 

 Seria el corresponent al camí nº2 del diagrama de flux, aplicable a estructures  
traslacionals, amb un coeficient de traslacionalitat inferior a 10, sempre que es 
poguessin classificar com a un dels casos bàsics. 
 
 Els resultats del anàlisi previ realitzat per a la classificació de l’estructura ja 
serien adequats a nivell de les verificacions estructurals necessàries, ja que amb un 
anàlisi en primer ordre seria suficient. 
 
 Els passos a seguir serien els següents: 
 

- Verificació del Estat Límit de Resistència, segons la combinació més 
desfavorable tenint en compte interacció d’esforços de flexió i 
compressió. 

- Obtenció de la Longitud de vinclament traslacional 
- Verificació  del Estat Límit d’inestabilitat en base a la longitud de 

vinclament traslacional 
 

3.1.1.3.  Anàlisi lineal considerant les imperfeccions globals. 

 Seria el corresponent al camí nº3 del diagrama de flux, aplicable a estructures  
traslacionals, amb un coeficient de traslacionalitat inferior a 10, quan no fos un dels 
casos bàsics 
 
 Els resultats del anàlisi previ realitzat per a la classificació de l’estructura, en 
aquest cas ja no serien adequats a nivell de les verificacions estructurals necessàries, al 
ser necessari considerar un anàlisi de segon ordre. 
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 Els passos a seguir serien els següents: 
 

- Realització de les verificacions relatives a la necessitat de considerar 
forces equivalents a  les imperfeccions globals (desplom), o les de les 
imperfeccions globals i locals en els elements comprimits.  

- Obtenció de les forces equivalents a les imperfeccions globals 
- Realització d’un anàlisi lineal de l’estructura considerant les 

imperfeccions 
- Verificació del Estat Límit de Resistència, segons la combinació més 

desfavorable tenint en compte interacció d’esforços de flexió i 
compressió, segons els esforços obtinguts per aquest segon anàlisi 

- Obtenció de la Longitud de vinclament intraslacional 
- Verificació  del Estat Límit d’inestabilitat en base a la longitud de 

vinclament intraslacional i els esforços obtinguts en l’anàlisi considerant 
les imperfeccions 
 

 El mètode recollit en el diagrama de flux per al camí 3 inclou la verificació de la 
necessitat de considerar en els elements comprimits les imperfeccions globals; tot i 
això,  en els casos estudiats, al realitzar-se posteriorment un  l’anàlisi considerant les 
imperfeccions locals en tots els elements, aquest opció del camí 3 no es considerarà, al 
ser més desfavorable la consideració de les imperfeccions locals en tots el elements. 
 

3.1.1.4. Anàlisi lineal considerant les imperfeccions globals i locals 

Seria el corresponent al camí nº5 del diagrama de flux, aplicable a estructures  
traslacionals, amb un coeficient de traslacionalitat inferior a 10, quan no fos un dels 
casos bàsics 
 
 Els resultats del anàlisi previ realitzat per a la classificació de l’estructura, en 
aquest cas ja no serien adequats a nivell de les verificacions estructurals necessàries, al 
ser necessari considerar un anàlisi de segon ordre. 
 
 Els passos a seguir serien els següents: 
 

- Obtenció de les forces equivalents a les imperfeccions globals 
- Obtenció de les forces equivalents a les imperfeccions locals 
- Realització d’un anàlisi lineal de l’estructura considerant totes les 

imperfeccions 
- Verificació del Estat Límit de Resistència, segons la combinació més 

desfavorable tenint en compte interacció d’esforços de flexió i 
compressió, segons els esforços obtinguts per aquest segon anàlisi 
 

 En aquest darrer tipus d’anàlisi, al considerar-se en l’obtenció dels esforços la 
globalitat de les imperfeccions, cosa que implica un anàlisi en segon ordre al complert, 
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amb la comprovació de la resistència seccional dels elements és suficient i no cal fer la 
verificació respecte l’estat límit d’inestabilitat. 
 
   

3.1.2. Motiu dels tipus d’anàlisi escollits 

 
 L’elecció del diferents camins o tipus d’anàlisi, té com a finalitat englobar les 
grans famílies de possibles resolucions a seguir en l’anàlisi del pòrtics i aplicar-les totes 
als diferents casos estudiats, per poder comparar resultats i estudiar la sensibilitat dels 
casos a la consideració de les imperfeccions. 
 
  Alhora, es podria intentar acotar els possibles casos bàsics, o en quins casos  
seria  convenient fer un anàlisi  considerant les imperfeccions en front un de tipus 
lineal, ja sigui per optimització de l’estructura o per criteris de seguretat estructural, i 
en quins casos no. 
  

3.1.3. Plantejament estructural 

 
 Per poder sistematitzar al màxim els diferents anàlisis a realitzar i de cara a 
poder avaluar els resultats obtinguts de manera ordenada, s’ha optat per fer un 
plantejament estructural repetitiu dels diferents pòrtics a estudiar,  de manera que 
catalogar els resultats, segons els tipus d’anàlisi definits, a posteriori  fos el màxim de 
simple i intuïtiu. 
 
 Per poder fer això s’han acotat les diferents variables que intervenen en la 
definició dels casos a estudiar, geometria, accions, unions entre elements,...de manera 
que el nombre de casos a estudiar pogués tenir una certa homogeneïtat sense que en 
resultés un nombre de pòrtics excessivament elevat que fes impracticable el 
tractament de les dades. 
 
 Amb aquesta premissa, a nivell de les accions aplicades, s’ha optat per 
mantenir les càrregues verticals aplicades,  tant permanents com sobrecàrregues, 
constant a nivell del seu valor per metre lineal, de manera que vari la càrrega total 
aplicada proporcionalment a la longitud del dintell. 
  
 Pel que fa les accions desestabilitzadores, s’ha optat per aplicar una acció de 
valor, direcció i sentit constant en tots els pòrtics, a nivell del node superior esquerra 
de cadascun dels pòrtics entenent-la en la generació de les combinacions d’accions 
com un sobrecàrrega de vent. 
 
 S’ha optat per l’aplicació de l’acció desestabilitzadora anteriorment comentada 
ja que, en el tipus d’estructura analitzada, aquesta es comporta de manera més 
sensible al vinclament quan la forma és antisimètrica al existir aquesta càrrega, que no 
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quan únicament es càrrega amb accions verticals simètriques respecte l’eix de simetria 
del pòrtic, donant-se un vinclament simètric. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.a: Vinclament simètric                     Figura 3.2.1.b: Vinclament antisimètric  

  

 En quant al tipus de perfils, s’ha optat per fer ús de pilars tipus HEB en els 
pilars, i tipus IPN en els dintells. La unió entre el dintell i els pilars s’ha considerat amb 
capacitat de transmetre esforços de flexió, mentre que l’entrega dels pilars a una 
hipotètica fonamentació es modelitza articulada de cara a que els pòrtics analitzats 
siguin més sensibles als problemes d’estabilitat. 
 
 A nivell de geometria, s’ha definit un pòrtic de partida de 2,75 m. d’alçada i 
llum de 5 m., de manera que es pugui considerar un element representatiu d’una 
estructura tipus d’edificació porticada.   
 
 A base d’increment de 0,25 metres en l’alçada dels pilars i de 1 m. en la llum es  
genera una matriu dels possibles pòrtics a estudiar de manera que sigui possible 
estudiar l’influencia de les dues variables, ja sigui per separat o de manera conjunta. 
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Taula 3.2.1: Matriu de casos possibles i casos analitzats. 

 Finalment, a aquests casos s’hi ha afegit un parell de pòrtics més, un de dues 
plantes per tal de veure les diferencies d’aplicació en els diferents anàlisis de les 
imperfeccions, i un amb càrregues puntuals sobre els pilars per tal de modelitzar un 
estat de càrrega diferent. 
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3.2 Modelització  pas a pas 

A fi de desenvolupar la sistemàtica anteriorment comentada i poder aplicar-la 
als diferents casos analitzats es passa a descriure pas a pas el procés utilitzat, 
descrivint-lo en detall per un dels casos analitzats (pòrtics d’una planta), i de forma 
complementaria les variacions que suposa l’aplicació del mètode en estructures 
porticades de dues o més plantes. 

 

3.2.1. Pòrtic Tipus 

Per a poder realitzar els anàlisis s’ha  definit una sèrie de paràmetres comuns a 
tots els casos per delimitar unes condicions de contorn comuns que permetin 
comparar els diferents resultats obtinguts . 
 
 Els paràmetres definits com a comuns en tots el  pòrtics han estat els següents: 

- Característiques dels materials 
- Coeficients de minoració de les propietats dels materials 
- Accions aplicades 
- Factors de majoració de les accions 
- Coeficients de combinació 
- Tipus d’unions 
- Tipus de perfils 
- Anàlisi en el pla 

 
Els material utilitzat  per a la modelització dels pòrtics tant per pilars com per 

dintells ha estat un Acer del tipus S275 amb un límit elàstic �� = 275 N/mm2,  un 

mòdul d’elasticitat E=210.000 N/mm2, coeficient de Poisson � = 0,3 , i una densitat de � = 7.850 kg/m3. 
 
En les comprovacions realitzades tant a nivell de resistència seccional com 

d’estabilitat al vinclament dels elements s’ha fet ús del coeficients recollits en la Taula 
15.3 de la instrucció tenint en compte l’excepció (1)  relativa a les toleràncies recollides 
a l’article 80º , les garanties addicional per a les propietats del material recollides en 
l’article 84º, i un control intens d’execució recollit en l’article 89º, que permeten tots 
ells fer ús d’uns valors menys estrictes. 

 ��� = 1,00 per a la resistència de les seccions transversals ��� = 1,00 per a la resistència dels elements a inestabilitat 

 
Les accions aplicades verticals aplicades, tant les permanents com les 

sobrecàrregues han estat extretes de les definides en el document bàsic SE-AE del codi 
tècnic de l’edificació. 

 
Per a les càrregues permanents s’ha considerat el pes propi dels perfils que 

conformen els diferents pòrtics segon els valors dels promptuaris normalitzats, i el 
corresponent a una hipotètica formació de forjats i paviments estimada en 3,5 kN/m2. 



 Capítol 3: Anàlisis Global Elàstic de Pòrtics amb i sense no linealitats geomètriques 

 
Pàgina - 35 

 

 
 Per a les sobrecàrregues d’ús s’han considerat les corresponents a zones 

comunes d’edificis amb caire residencial o zones d’accés públiques amb taules i cadires 
com poden ser unes oficines, amb un valor de 3 kN/m2. 

 
S’ha suposat que els pòrtics analitzats són el pòrtic tipus d’una estructura 

d’edificació i que reben les accions verticals aplicades sobre  una àrea tributària de 5 
m. d’ample de banda i una longitud igual a la llum dels diferents pòrtics.  

 
A nivell de les accions horitzontals, s’ha decidit considerar un acció de vent 

aplicada com una càrrega puntual a nivell del node superior esquerre dels pòrtics i 
amb un valor de 15 kN per planta, cosa que representaria una pressió mitja del vent 
pels diferents pòrtics al voltant de 1 kN/m2.  

 
Tot i ser un valor que es podria considerar elevat s’ha optat per aquest, degut a 

que és la única acció desestabilitzadora aplicada en els models. 
 
Finalment s’ha optat per no considerar accions de tipus accidental com poden 

ser el sisme o un incendi i accions de tipus dinàmic com les vibracions. 
 

 Per a la majoració de les diferents accions en les diferents combinacions 
d’accions possibles s’han fet servir els coeficients recollits en la Taula 12.1 de la EAE 
relatius a les accions aplicables a l’avaluació dels estats límits últims 
 �� = 1,35 per a les accions permanents �� = 1,5 per a les accions variables  

 

 Per a la generació de les diferents combinacions d’accions aplicades a cadascun 
dels pòrtics, de cara a obtenir el valor representatiu de cada acció, tal com es recull en 
l’article 11 de la instrucció EAE, s’han fet servir el coeficient de combinació recollits en 
la reglamentació per a les accions vigent, que son els recollits en la taula 4.2 del 
document bàsic SE. 

 �� = 0,7 , �� = 0,5, �� = 0,3 per a les sobrecàrregues d’ús 

�� = 0,6 , �� = 0,5, �� = 0,0 per a la sobrecàrrega de vent 

 
  

En la modelització de tots els pòrtics s’assumeix que les unions entre perfils 
metàl·lics es poden considerar rígides i que les unions dels suports amb el terreny són 
sempre articulades, al ser aquestes més sensibles als desplaçaments laterals. 

 
Els perfils escollits han estat de la sèrie IPE per al dintell dels pòrtics i de la sèrie 

HEB per als pilars, de manera que els perfils comprimits i amb risc de vinclament siguin 
de classe 1 i no calgui aplicar cap reducció de les capacitats resistents. 
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Finalment, s’ha restringit l’anàlisi dels pòrtics al propi pla, amb el que això 
comporta respecta a eliminar la consideració del possible vinclament dels suports en el 
pla perpendicular i el possible vinclament lateral. 

 

3.2.2. Pòrtic d’una planta 

Per a la descripció detallada del procés relatiu als pòrtics d’un alçada s’ha optat 
pel cas recollit en l’Annex V, corresponent a un pòrtic de H=3,25 m i L=5,00m. 
 

3.2.2.1. Definició geomètrica, accions aplicades i combinacions 

d’accions 
 

El pòrtic s’ha definit d’acord amb els paràmetres comuns per a tot els casos 
quedant la seva geometria i seccions com segueix: 

 
 

- Perfils d’acer S275:   Dintell IPE-360 
Pilars HEB-140 

- Suports Articulats 
- Alçada H=3,25m. I llum L=5,00 m. 
- Nodes:  Nus  x y 

1 0 3,25 

2 5  3,25 

3 0 0 

4 5 0 

          

Figura 3.2.3.1.a: Definició geomètrica pòrtic Annex V 

 

Per a la obtenció de les lleis d’esforços i càlculs de reaccions s’han entrat les 
diferents accions al model de pòrtic introduït al programa Powerframe , de manera 
que cadascuna segons la seva naturalesa ha estat entrada en el seu grup corresponent 
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de manera que el programa generi automàticament les diferents combinacions 
d’accions possibles. 

 
Per a les accions permanents es considera el pes propi, calculat de manera 

automàtica pel programa informàtic i una càrrega lineal de 17,5 kN/ml entrada al grup 
de càrregues permanents. 

 
 
                             

   
 

Figura 3.2.3.1.b: Accions permanents 

Per a les sobrecàrregues es considera una càrrega lineal de 15 kN/ml entrada al 
grup de sobrecàrregues per a zones residencials. 

 

   
 

Figura 3.2.3.1.c: sobrecàrregues d’ús 

 
Finalment s’han introduït les accions provinent del vent en forma de càrrega 

concentrada horitzontal aplicada al node nº1 dintre del grup d’accions del vent. 



TESINA DE MÀSTER 

Pàgina - 38 

 

   
 

Figura 3.2.3.1.d: sobrecàrregues del vent 

Un cop aplicades les accions del vent i escollits els coeficient de majoració i 
combinació d’accions segons el especificat com a comú per tots els casos , es generen 
automàticament totes les combinacions d’accions possibles, amb un total de 20 
combinacions possibles diferents. 

 

   

1 ELU CF 1 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

2 ELU CF 2 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

3 ELU CF 3 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0.00 0.00

4 ELU CF 4 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

5 ELU CF 5 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

6 ELU CF 6 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 0.00 0.00

7 ELU CF 7 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

8 ELU CF 8 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

9 ELU CF 9 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 0.00 0.00

10 ELU CF 10 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

11 ELU CF 11 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

12 ELU CF 12 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 0.00 0.00

13 ELU CF 13 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0.00 1,00 x 1,50

14 ELU CF 14 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 0.00 1,00 x 1,50

15 ELU CF 15 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 0.00 1,00 x 1,50

16 ELU CF 16 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 0.00 1,00 x 1,50

17 ELU CF 17 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0.00

18 ELU CF 18 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0.00

19 ELU CF 19 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 1,00 x 1,50 0.00

20 ELU CF 20 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 1,00 x 1,50 0.00

Carga zona 

residencial VientoNº

Nombre 

combinación

Carga 

permanenteTipo Peso propio

 

Taula 3.2.3.1.a: Combinacions d’accions generades automàticament 

 

Prenent en consideració que les imperfeccions geomètriques  venen a 
considerar defectes d’alineació dels pòrtics en base a un hipotètic desplaçament 
horitzontal en origen de part de l’estructura, es fa un filtrat de les combinacions 
d’accions de manera que totes aquelles en les  que l’acció del vent queda multiplicada 
per un factor de combinació igual a 0, queden eliminades, al ser més desfavorable la 
seva presència que no el fer que no actuï. 
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D’aquesta manera el total de les combinacions d’accions generades 
automàticament pel programa Powerframe queden reduïdes a les següents; 

 
 

   

1 ELU CF 1 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

2 ELU CF 2 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

4 ELU CF 4 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

5 ELU CF 5 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

7 ELU CF 7 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

8 ELU CF 8 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

10 ELU CF 10 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 1,00 x 1,50 0,60 x 1,50

11 ELU CF 11 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 0,70 x 1,50 1,00 x 1,50

13 ELU CF 13 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 1,35 0.00 1,00 x 1,50

14 ELU CF 14 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 1,35 0.00 1,00 x 1,50

15 ELU CF 15 ELU CF 1,00 x 1,35 1,00 x 0,80 0.00 1,00 x 1,50

16 ELU CF 16 ELU CF 1,00 x 0,80 1,00 x 0,80 0.00 1,00 x 1,50

Carga zona 

residencial VientoNº

Nombre 

combinación Tipo Peso propio

Carga 

permanente

 

Taula 3.2.3.1.b: Combinacions d’accions filtrades 

 

3.2.2.2. Longituds de vinclament i paràmetre K 
 

Per a la posterior realització de les comprovacions respecte al risc d’inestabilitat 
dels elements comprimits cal prèviament obtenir les longituds de vinclament dels 
elements en cas de ser una estructura traslacional o intraslacional. 

 
Segons la formulació recollida en la instrucció EAE en el seu Annex A.5 les 

longituds de vinclament per al mode intraslacional s’obtenen a partir de; 
 

� =  
��	� = 0,5 + 0,14��� + ��	 + 0,055��� + ��	� 

Fórmula  3.2.3.2.a: Relació entre ��� i L per al mode intraslacional 

mentre que per al mode de vinclament traslacional  s’obtindria a partir de; 

 

� =  
��	� =  
1 − 0,2��� + ��	 − 0,12��� ×  ��	

1 − 0,8��� + ��	 + 0,6��� ×  ��	
�

    

Fórmula  3.2.3.1.b: Relació entre ��� i L per al mode traslacional 

  

 Per a l’obtenció de les mateixes cal obtenir els coeficients de distribució ��i ��, 
s’ha aplicat el model teòric per a suport recollit en la figura A.5.2.C del mateix annex 
que correspon amb les següents; 
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 �� =  

�


��
���
��  ;            �� =  

�


��
���
��   

 

On els valors �� , fan referència al coeficient de rigidesa del suport I/L , i els 
coeficients ���  a la rigidesa de les bigues que puguin arribar als suports; en cas d’una 
articulació el coeficient de distribució es pren en valor unitat i en cas d’un 
empotrament perfecte, es prendria amb valor 0. 
  

 η� = 1 �articulació ; η� =  

� ���

� ��� ��,� ��
	�

 

 Numèricament pel pòrtic descrit, els diferents coeficients es concreten en els 
valors; 
    

η� = 1 ; η� =  0,0868 ;  

 

 cosa que permet obtenir els següents valors per a la longituds intraslacional 
 � =  

��

� = 0,5 + 0,14��� + ��	 + 0,055��� + ��	�  = 0,717   

��	 = � × � = 0,71 � 325 = 233,07 � 

 
 I per a la traslacionals;  
 
 

� =  
��	� =  
1 − 0,2��� + ��	 − 0,12��� ×  ��	

1 − 0,8��� + ��	 + 0,6��� ×  ��	
�

= 
 0,772

0,1826

�

= �4,228
�

= 2,056 

��	 = � × � = 2,056 � 325 = 668,30 � 

 

Paral·lelament s’obté el paràmetre k relatiu a la relació entre inèrcies i 
longituds dels pilars i el dintell tal com es defineix en els promptuaris per tal d’obtenir 
les lleis d’esforços de manera manual. 

 

Paràmetre K: 

k =  
I�
I�

x
h

l
= 7,006 
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Pilars HEB140    IPE360 

H =325cm    L =500 cm 

Iyy = 1509 cm4   Iyy = 16267 cm4 

 

 

3.2.2.3. Anàlisi lineal en primer ordre; càlcul del paràmetre de 

traslacionalitat 
 

Per poder fer una primera classificació del tipus d’estructura en quan a 
traslacionalitat i establir un punt de partida respecte el nivell de sol·licitació a que es 
troben d’inici els elements comprimits, fem un anàlisi lineal en primer ordre de 
l’estructura considerant totes les combinacions d’accions referides en la taula nº Taula 
3.2.3.1.b. 

 

Per a fer la classificació de l’estructura aplicarem el criteri del art.23.2 per a 
estructures quan es realitza un anàlisis global elàstic que marca el punt límit entre la 
traslacionalitat i intraslacionalitat al voltant de 10. 

 
El càlcul del paràmetre alfa crítica el realitzem segons el recollit en l’art.23.2.1 

de la instrucció, aplicable a estructures convencionals d’edificació. 
 
Tal i com recullen el  resultats de la taula 3.2.3.3.a, el pòrtic analitzat es pot 

considerar traslacional per a les combinacions d’accions nº1, 2, 4, 5, 7, i 10, mentre 
que per la resta de combinacions es pot considerar intraslacional. 

 
Com es pot observar en la mateixa taula, la combinació nº8, tindria una alfa 

crítica de valor 10,79,  que la faria intraslacional, però amb un valor molt proper al límit 
de la traslacionalitat. 

 
 

 

(kN) (kN) (mm) (mm)

1 ELU CF 1 237,430 13,4900 3250 26,131 7,07

2 ELU CF 2 203,670 22,5200 3250 43,559 8,25

4 ELU CF 4 234,650 13,4900 3250 26,131 7,15

5 ELU CF 5 200,910 22,4900 3250 43,559 8,35

7 ELU CF 7 189,310 13,4900 3250 26,133 8,86

8 ELU CF 8 155,550 22,4900 3250 43,56 10,79

10 ELU CF 10 186,530 13,4900 3250 26,133 8,99

11 ELU CF 11 152,770 22,4900 3250 43,56 10,98

13 ELU CF 13 124,930 22,4900 3250 43,561 13,43

14 ELU CF 14 122,160 22,5300 3250 43,562 13,76

15 ELU CF 15 76,810 22,4900 3250 43,563 21,84

16 ELU CF 16 74,030 22,4900 3250 43,563 22,66

Nº

Nom 

combinació

 

Taula 3.2.3.3.a: Alfa crítica en un anàlisis lineal de primer ordre 
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A nivell de les comprovacions realitzem les relatives a la resistència seccional i 
les relatives al risc d’inestabilitat. 

 
La comprovació de la resistència seccional es fa a partir de les sol·licitacions de 

la combinació d’accions combinades més desfavorables que es la ELU CF2 amb un  
N�� = 114,98 kN, i un M�,�� = 51,29 kNm. 

 
Al ésser un perfil tipus HEB140, sabem que la classe de la secció és de tipus 1. 
 
Resistència a esforç axil: 
 

N�,�� = A × f�/ γ�� = 42,96 cm2 x 275 N/mm2 = 1181,4 kN 

 

 
���

�,��
=  

���,��
����,� = 0,097 < 1 � verifica 

 

Resistència a moment flector: 
 

M�,�� = ���  × f�/ γ�� = 245,4 cm3 x 275 N/mm2 = 67,485 kNm 

��,���

��,�� =
��,��
��,��� = 0,760 < 1 � verifica 

 
Per a la verificació de la resistència a esforç axil i moment flector actuant de 

forma simultaniejada, primer cal verificar si existeix interacció entre esforços: 
  

Aquesta interacció d’esforços es dona al verificar-se la condició següent � ! > min ( 0,25 × �"�; 0,5 × ℎ#�#��);   

 
N�� = 114,98 kN >  min ( 0,25 × �"�; 0,5 × ℎ#�#��)  = 88,5 kN 

 
 

Cal  doncs calcular els paràmetres per a la reducció de la capacitat resistent 
plàstica  a flexió respecte l’eix y-y per presència del esforç axil segons es recull en l’art. 
34.7.2.1 de la instrucció. 

 

� =
���

���,��
= 0,0973;  � =

�������	
� = 0,2178 < 0,5 

Amb els paràmetre n i a coneguts obtenim la nova capacitat resistència  a flexió 

�$�,%! =  ��,%!�1 − �	/�1 − 0,5�	  = 68,31 kNm 

tenint en compte que sempre cal complir la condició de; 

�$�,%! =68,31 kNm ≤  �$,%! =67,485 kNm 

Al no donar-se aquesta condició es manté com a capacitat resistent el valor de  �$,%! i es fa la verificació de la resistència a flexió  amb interacció d’esforços. 
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�,�	



�,�
=

��,�
��,��� = 0,760 < 1 � verifica 

 
La verificació de l’estabilitat del element en front del risc de vinclament, la 

farem respecte a dues combinacions d’accions, de manera que verificarem amb ELU 
CF2  la combinació d’accions amb major risc de vinclament, i la ELU CF8 que es la 
primera combinació no traslacional. 

 
Per a elements sotmesos simultàniament a flexió i compressió cal verificar la 

condició recollida en l’art 35.3 de la instrucció. 
 

��
χ����

γ��

+ k��

�,�

χ����,��

γ��

   < 1  

 
La combinació d’accions ELU CF2, amb una α�&'( = 8,25, i unes sol·licitacions 

N�� = 114,98 kN, M�,�� = 51,29 kNm,  s’haurà de verificar al ser traslacional i en un 

anàlisi de primer ordre amb la longitud de vinclament traslacional; Lp= 668,30 cm. 
 
Primer obtenim les esvelteses del perfil, tant la pròpia com la adimensional 

 

Esveltesa del perfil; �� =
���,�
�� = 112, 7 

Esveltesa adimensional; ����� = � ���
���,�

�
=

���,�
��

�
�� = 1,30 

 
Un cop conegudes aquestes i segons la corba de vinclament associada al perfil, 

en aquest cas la b tal i com correspon per a perfils tipus doble T, amb una relació h/b ≤ 
1.2 i un gruix de les ales inferior als 100 mm; segons es recull en la taula 35.2.1.b de la 
EAE, obtenim el coeficient d’imperfecció � =0,34 de la taula 35.2.1.a. 

 

Φ� = 0,5 �1 + ������� − 0,2� + ���� � = 1,53 

 
 

�� =
�

��� ���
�������

= 0,43 

 

Al considerar únicament el risc de vinclament en el propi pla del pòrtic, el 

vinclament lateral queda restringit i directament tenim que ��� = 1 
  
Per obtenir el valor del paràmetre ���, fem servir el mètode 2 recollit en les 

taules 35.3.c(a),  35.3.c(b) i 35.3.c(c) que ens donen els valors; 
 �)� = 0,9 per a estructures traslacionals 
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��� = �)� �1 + 0,6����� $��

*�$��/+��
 ≤ �)� �1 + 0,8

$��

*�$��/+��
 ; ��� = 1,06 

 
Un cop coneguts tots els paràmetres necessaris realitzem la comprovació 
 

��
χ����

γ��

+ k��

�,�

χ����,��

γ��

  = 1,04  > 1 � No verifica 

 
Per a la combinació d’accions ELU CF8 amb una α�&'( = 10,79, i unes 

sol·licitacions N�� = 90,927  kN, M�,�� = 47,758 kNm,  fem la verificació amb la 

longitud de vinclament intraslacional Lp=233,07 cm. 
 
El procés per a l’obtenció dels diferents paràmetres necessaris es similar al 

anterior excepte pel  coeficient relatiu al moment equivalent uniforme �)� , que cal 

obtenir segons: 
 �)� = 0,6 + 0,4� ≥ 0,4  on  � = 0; �)� = 0,6 

 
 
D’aquesta manera els paràmetres necessaris són: 
 

�� =
���,�
�� = 32,31 

 

����� = � ���
���,�

�
=

���,�
��

�
�� = 0,45 

 
 
Corba de vinclament b;  � =0,34 
 

Φ� = 0,5 �1 + ������� − 0,2� + ���� � = 0,65 

�� =
�

��� ���
�������

= 0,9 

��� = 1 
 
 ��� = 0,61 

 
De manera que podem fer la comprovació; 
 

   
��

χ����

γ��

+ k��

�,�

χ����,��

γ��

  = 0,52  < 1 � Verifica 

Al fer les dues comprovacions podem observar que la mateixa estructura en un 
anàlisi de primer ordre pot o no complir els criteris de resistència i/o estabilitat segons 
sigui la seva verificació es faci com una estructura traslacional o intraslacional. 
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3.2.2.4. Imperfeccions globals. Forces equivalents 
 

Per poder dur a terme el anàlisi no lineal de l’estructura cal considerar les 
imperfeccions de tipus tant global com locals de la pròpia estructura. 

 
La norma preveu poder dur a terme la consideració d’aquestes imperfeccions 

geomètriques a base d’una sèrie de forces equivalents que en l’estructura podrien 
generar la deformació inicial deguda a les imperfeccions geomètriques. 

 
Les primeres que considerem seran les anomenades globals, recollides en 

l’art.22.3 de la EAE i que fan referència al defecte inicial de verticalitat de tota 
l’estructura, o el que es el mateix el possible desplom que la mateixa pugui tenir. 

 
En entramats porticats,  les imperfeccions globals les tindrem en consideració 

en les diferents combinacions d’accions sempre que no es compleixi la desigualtat: 
 ! ! ≥ 0,15 × " ! 

 
On ! !  és la resultant a la base del pòrtic de totes les accions horitzontals 

actuants i " ! la resultant de les accions verticals a la base del pòrtic. 
 
La resultant de les forces horitzontals correspon al valor de l’acció aplicada com 

a sobrecàrrega del vent; 
 ! , = 15 kN,  

mentre que la resultant de les forces verticals correspon a la suma de les 
reaccions verticals al peu de cada un dels pilars que formen el pòrtic. 

 
   V�� = 109,94+ 127,49 = 237,43kN 

 

Prenent aquest valors per fer la comprovació,veiem que en aquest cas no 
podem desestimar les imperfeccions globals. 

 
0,15" ! = 0,15 x 237,43= 35,61 kN > ! , =15kN 
 

 La imperfecció global es considera a través d’un defecte de verticalitat tal que 
respon a la formulació del art.22.3.1 
 

# =  $-  � $) � #� 

 On: 

Φ� =  1/200; es pren com a defecte de verticalitat de base 
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i   k. ,  k/ son dos coeficients reductors per l’alçada de l’estructura, i el nombre 
d’alineacions d’elements comprimits en el pla de vinclament considerats, 
respectivament. 

 

El valor per al coeficient reductor per l’alçada de l’estructura s’obté a partir de 
l’expressió  a sota recollida i té com a valor: 

 

k. =  
�
√.�   ;  sempre que   

�
1 ≤ k. ≤ 1; k. = 1 

 

k. =  
�
√.�  =  

�
√1,��� =  

�
�.���� = 1,109  ;  

�
1 ≤ k. ≤ 1; k. = 1 

 

El valor per al coeficient reductor per al nombre d’elements comprimits en el 
pla de vinclament considerar s’obté a partir de l’expressió  a sota recollida i té com a 
valor: 
 

k/ = 
0,5 x �1 +
1

m
 �

 

 

k/ = %0,5 x &1 +
�
/'�

= %0,5 x &1 +
�
�'�

= 0,866;   

 

Tenint en consideració el següent paràmetres m=2 ; on m correspon al nombre 
de pilars que s’estenen al llarg de tota l’estructura i que es troben sol·licitats per un 
valor de compressió tal que el seu   N�� es de valor superior al 50% de la compressió 
mitja de  tots els pilars.  

 � ! ≥50%Nmitja =59,35 kN 

 

Un cop coneguts els paràmetres bàsics podem obtenir el valor del defecte de 
verticalitat a partir del que obtindrem el valor de les forces equivalents. 
 

Φ =  k.  x k/ x Φ� = 0,00433  

 Les forces equivalents a les imperfeccions s’obtenen a partir de la formulació 
recollida en l’art.22.3.3 . 
 !2! = Φ� ! 
 
 Per a poder obtenir el valor de les imperfeccions globals de manera que 
posteriorment es pugui combinar amb cada tipus de càrrega la fracció de les 
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imperfeccions que li correspon,  i així continuïn sent vàlides les diferents combinacions 
d’accions amb que s’ha fet l’anàlisi de primer ordre,  s’obté per a cada tipus de càrrega 
el seu valor d’imperfecció. 
  
 Els valors numèrics s’obtenen de fer un anàlisi lineal de l’estructura aplicant 
cada cop únicament un tipus de càrrega amb un coeficient de majoració igual a 1, de 
manera que obtenim els diferents � !  per a cada pilar i tipus de càrrega, amb els que 
calculem els valors de les forces equivalents següents: 
 

 Per a les Accions permanents;    

  Pilar esquerre !2! = Φ� ! = 0,00433 × 46,27 = 0,200$�  

  Pilar dret !2! = Φ� ! = 0,00433 × 46,27 = 0,200$�   

Per a les Sobrecàrregues verticals; 

   Pilar esquerre; !2! = Φ� ! = 0,00433 × 37,5 = 0,162$� 

   Pilar dret; !2! = Φ� ! = 0,00433 × 37,5 = 0,162$� 

Per a la Sobrecàrrega del vent;  

Pilar dret  !2! = Φ� ! = 0,00433 × 9,75 = 0,0422$�  

 
 

3.2.2.5. Imperfeccions locals . Curvatures inicials equivalents 
 

Les imperfeccions locals són aquelles que recullen possibles defectes de  
planeïtat dels propis elements degudes al propi procés de fabricació, execució o 
muntatge. 

 
Aquestes han de ser considerades segons el que es recull en l’art.22.3.2 de la 

instrucció en els elements comprimits d’aquelles estructures  en les que es donin les 
següents condicions: 

1. Quan un dels nusos extremes de cada element comprimit no pugui ser 
considerat una articulació 

2. Quan la esveltesa adimensional en el pla de vinclament considerat, 
calculada com una barra biarticulada sigui tal que: 
 

�� ≥ 0,5%3×4�
$��

�
  

 
En base a aquestes dues condicions s’estableixen l’aplicació o no d’unes 

curvatures inicials equivalents funció del tipus de corba de vinclament del perfil, la 
seva longitud i del tipus d’anàlisi global que es vulgui dur a  terme segons sigui elàstic o 
plàstic. 
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Aquestes curvatures, de forma parabòlica de segon grau, poden obtenir-se 
directament de la taula recollida en l’art.22.3.2 de la instrucció o en cas de necessitar-
se més precisió segons la formulació recollida en l’article 22.3.5 de la instruccció. 

  
En el cas descrit en el que l’estructura porticada s’ha considerat articulada en 

els punts de suport i amb nusos rígids en les unions pilar-dintell la primera condició 
veiem que es compleix de forma directa. 
 
 Pel que fa la comprovació de la segona condició tenim que la longitud crítica del 
element considerat biarticulat és la pròpia del element cosa que ens permet obtenir la 
esveltesa adimensional com segueix; 
 ��	 = 3,25;   �� =

��	 (�) =54,83;  �� = 5�
5� = 0,631   

Si calculem el segon paràmetre de la desigualtat a validar per a cadascun dels 
pilars del pòrtic  obtenim els valors: 

 

Pilar esquerre:  0,5%3×4�
$��

�
= 1,639 

Pilar dret:  0,5%3×4�
$��

�
= 1,522 

 
 D’aquesta manera veiem que en cap dels dos pilars es compleix la desigualtat 
que donaria com a vàlida la segona condició necessària per haver d’aplicar les 
curvatures inicials al càlcul del pòrtic en cas d’un anàlisi de segon ordre amb 
imperfeccions, amb el que estrictament no caldria considerar-les; de totes maneres de 
cara a estudiar la sensibilitat de les estructures a les imperfeccions geomètriques es 
decideix obtenir les forces equivalents a aquestes imperfeccions i aplicar-les segons es 
recull en la norma. 
  

Les forces equivalents a les imperfeccions locals s’obtenen a partir de la 
formulació recollida en l’art.22.3.3 apartat b) on en base un sistema autoequilibrat de 
forces format per una càrrega repartida aplicada al llarg dels pilar i un parell de forces 
puntuals de signe contrari aplicades en cadascun dels nodes extrems del mateix 
s’intenta reproduir la deformació de la curvatura inicial. 

 !2! =
�×$��×6�

�  ;      *2! =
�×$��×6�

��  

 
Per a un perfil tipus HEB situat en els pilars amb una corba de vinclament tipus 

b, i realitzant un anàlisi elàstic tenim un curvatura inicial de; 
 +� =

�
��� =13 mm 

  
Fent servir la mateixa idea que per a les forces equivalents a les imperfeccions 

globals, calculem per a cada tipus d’acció la seva força equivalents de cara a facilitar la 
posterior aplicació dels coeficients de majoració i combinació de les accions. 
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Per a les Accions permanents;    

  Pilar esquerre:          � ! = 46,27 kN 

!2! =
�×$��×6�

� = 0,740 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,455 kN/m 

  Pilar dret:               � ! = 46,27 kN 

!2! =
�×$��×6�

� = 0,740 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,455 kN/m 

Per a les Sobrecàrregues verticals; 

Pilar esquerre:             � ! = 37,5 kN 

!2! =
�×$��×6�

� = 0,60 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,369 kN/m 

Pilar dret:               � ! = 37,5 kN 

!2! =
�×$��×6�

� = 0,60 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,369 kN/m 

Per a la Sobrecàrrega del vent;  

Pilar esquerre:             � ! = 9,75 kN 

!2! =
�×$��×6�

� = 0,156 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,096 kN/m 

 

 

3.2.2.6. Anàlisi lineal  en primer ordre amb Imperfeccions globals. 

Paràmetre de traslacionalitat i comprobacions dels ELU.  
 

Un cop hem calculat les forces equivalents als dos tipus d’imperfeccions 
geomètriques existents, i tal com hem descrit en l’apartat relatiu a la metodologia 
utilitzada, realitzem un segon anàlisi en primer ordre. 

 
En aquest anàlisi aplicarem les mateixes accions que ja teníem alhora que  

afegim en els diferents grups de tipus d’accions les forces equivalents al desplom que 
en cada cas correspongui. 
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Degut a que en general les estructures metàl·liques acostumen a ser sensibles 
als problemes d’inestabilitat, apliquem les accions de manera que s’afavoreixi la 
desestabilització, o el que és el mateix en el mateix sentit de l’única acció horitzontal 
aplicada en origen que és la del vent. 

 
La norma remarca que les forces equivalents a les imperfeccions, al aplicar-les, 

elles mateixes han de formar un sistema autoequilibrat de resultant nul·la, això es  
tradueix en que per cada força en un nus superior de un pilar, en el seu peu  apliquem 
un força de valor igual i sentit contrari. 

 
Un cop realitzat l’anàlisi en primer ordre, de manera directa obtenim unes 

noves sol·licitacions que fan necessari tornar a comprovar tant la resistència seccional 
com a la resistència al vinclament en la nova situació,  alhora que en permeten 
recalcular el paràmetre de traslacioanlitat de l’estructura. 

 
 

kN kN mm mm

1 ELU CF 1 237,43 13,4900 3250 28,194 6,55

2 ELU CF 2 203,68 22,4900 3250 45,38 7,91

4 ELU CF 4 234,65 13,4900 3250 28,194 6,63

5 ELU CF 5 200,9 22,4900 3250 45,38 8,02

7 ELU CF 7 189,31 13,4900 3250 27,76 8,34

8 ELU CF 8 155,55 22,4900 3250 44,963 10,45

10 ELU CF 10 186,53 13,4900 3250 27,769 8,46

11 ELU CF 11 152,77 22,4900 3250 44,963 10,64

13 ELU CF 13 124,93 22,4900 3250 44,73 13,08

14 ELU CF 14 122,15 22,4900 3250 44,73 13,38

15 ELU CF 15 76,81 22,4900 3250 44,306 21,48

16 ELU CF 16 74,03 22,5240 3250 44,306 22,32

Nº

Nom 

combinació

 
 

Taula 3.2.3.6.a: Alfa crítica en un anàlisis lineal de primer ordre amb les forces                                         
equivalents a les imperfeccions globals  

 
 
  
 
La comprovació de la resistència seccional la fem amb les sol·licitacions de la 

combinació d’accions més desfavorable que és, la ELU CF2 amb un   N�� = 115,6 kN, i 
un M�,�� = 52,82 kNm, corresponent al nus superior del pilar dret. 

 
Pilars en base a perfil tipus HEB140, de secció tipus classe  1. 
 
Resistència a esforç axil: 
 

N�,�� = A × f�/ γ�� = 42,96 cm2 x 275 N/mm2 = 1181,4 kN 

 

 
���

�,��
=  

����,�
����,� = 0,097 < 1 � verifica 
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Resistència a moment flector: 
 

M�,�� = ���  × f�/ γ�� = 245,4 cm3 x 275 N/mm2 = 67,485 kNm 

��,���

��,�� =
��,��
��,��� = 0,782 < 1 � verifica 

 
Resistència en cas d’existir interacció d’esforços: 
 
Verifiquem si cal reduir la capacitat resistent plàstica a flexió per presència de la 

flexió;  
  

N�� = 115,6 kN >  min ( 0,25 × �"�; 0,5 × ℎ#�#��)  = 88,5 kN 

 
Obtenim els nous paràmetres en base a la necessitat de reducció de la capacitat 

resistent segons  l’art. 34.7.2.1 de la instrucció. 
 

� =
���

���,��
= 0,097;  � =

�������	
� = 0,217 < 0,5 

Amb els paràmetre n i a coneguts obtenim la nova capacitat resistència  a flexió 

�$�,%! =  ��,%!�1 − �	/�1 − 0,5�	  = 68,31 kNm 

tenint en compte que sempre cal complir la condició de; 

�$�,%! =68,31 kNm ≤  �$,%! =67,485 kNm  

 
Al no complir-se aquesta condició es manté com a capacitat resistent el valor 

de  �$,%! i es fa la verificació de la resistència a flexió  amb interacció d’esforços. 
 


�,�	



�,�
=

��,��
��,��� = 0,782 < 1 � verifica 

 
Realitzem la comprovació de la resistència al vinclament respecte les 

sol·licitacions de dues combinacions d’accions, la de major risc de desequilibri que 
correspon a la combinació ELU2 i la primera combinació amb un α�&'( > 10 o sigui 
intraslacional, que correspon a la combinació ELU8. 

 
En el cas de que l’estructura sigui traslacional la verificació al vinclament la 

farem amb la Lp intralslacional, ja que al considerar-se un tipus d’imperfecció tal com 
el desplom ja estem fent un anàlisi de segon ordre. 

 
Les sol·licitacions de la combinació d’accions més desfavorables, corresponents 

a la ELU2, són  N�� = 115,6 kN, i un M�,�� = 52,82 kNm, una  α�&'( = 7,91 i una Lp= 

233,07 cm. 
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De manera similar al fet en el punt 3.2.2.3 d’aquest capítol, obtenim els 
paràmetres necessaris per poder dur a terme la  comprovació per al vinclament en el 
cas d’elements sotmesos simultàniament a flexió i compressió. 

 

  
��

χ����

γ��

+ k��

�,�

χ����,��

γ��

   < 1  

 
Obtenim les esvelteses del perfil, tant la pròpia com la adimensional 

 

Esveltesa del perfil; �� =
���,�
�� = 32,31 

Esveltesa adimensional; ����� = � ���
���,�

�
=

���,�
��

�
�� = 0,45 

 
Un cop conegudes aquestes, i tenint que per un perfil HEB140 amb una corba 

de vinclament tipus b, el valor del coeficient d’imperfecció es de  � =0,34, podem 

obtenir ��; 

 

Φ� = 0,5 �1 + ������� − 0,2� + ���� � = 0,65 

 
 

�� =
�

��� ���
�������

= 0,90 

 

Al considerar únicament el risc de vinclament en el propi pla del pòrtic, el 

vinclament lateral queda restringit i directament tenim que ��� = 1 
  
Calculem el ���, fent servir el mètode 2 de la EAE;  

 �)� = 0,9 per a estructures traslacionals 

 

��� = �)� �1 + 0,6����� $��

*�$��/+��
 ≤ �)� �1 + 0,8

$��

*�$��/+��
 ; ��� = 1,06 

 
Un cop coneguts tots els paràmetres necessaris realitzem la comprovació 
 

��
χ����

γ��

+ k��

�,�

χ����,��

γ��

  = 0,83  < 1 � Verifica 

 
Per a la combinació d’accions ELU CF8 amb una α�&'( = 10,45, i unes 

sol·licitacions N�� = 102,50  kN, M�,�� = 36,99 kNm,  fem la verificació fent servir la 

longitud de vinclament intraslacional Lp=233,07 cm, al estar considerant ja un tipus 
d’imeprfeccions. 
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El procés per a l’obtenció dels diferents paràmetres necessaris es similar al 
anterior excepte pel  coeficient relatiu al moment equivalent uniforme �)� , que cal 

obtenir segons: 
 �)� = 0,6 + 0,4� ≥ 0,4  on  � = 0; �)� = 0,6 

 
 
D’aquesta manera els paràmetres necessaris són: 
 

�� =
���,�
�� = 32,31 

 

����� = � ���
���,�

�
=

���,�
��

�
�� = 0,45 

 
 
Corba de vinclament b;  � =0,34 
 

Φ� = 0,5 �1 + ������� − 0,2� + ���� � = 0,65 

�� =
�

��� ���
�������

= 0,9 

��� = 1 
 
 ��� = 0,61 

 
Realitzem  la comprovació; 
 

   
��

χ����

γ��

+ k��

�,�

χ����,��

γ��

  = 0,45  < 1 � Verifica 

 
 
 
Un cop fetes les comprovacions veiem que tant si es verifiquem l’estructura 

considerant la combinació traslacional més desfavorable com la primera de les 
intraslacionals, en ambdós casos compleix; probablement això sigui degut al fet que 
tot i que augmenten una mica les sol·licitacions en valor al aplicar les imperfeccions 
globals, la longitud de vinclament es pren en ambdós com a intraslacional, molt més 
petita que la traslacional,  al estar-se  fent un anàlisi on ja es consideren part de les 
imperfeccions. 
 

3.2.2.7. Anàlisi lineal  en primer ordre amb Imperfeccions globals i 

locals seguint la deformada del 1er mode de vinclament .  
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El següent pas seguit en el procés d’anàlisi dels pòrtics consisteix en aplicar les 
forces equivalents a les curvatures inicials; aquestes, tal i com s’indica en l’art.22.3. de 
la norma E.A.E. cal aplicar-les de manera que el seu efecte sigui el més desfavorable 
possible. 

 
De forma generalitzada, la configuració de forces més desfavorable sòl ser la 

que correspon a una deformada similar a la del primer mode de vinclament de 
l’estructura, de manera que les càrregues s’han d’aplicar de manera que el seu efecte 
afavoreixi la deformació de l’estructura cap aquesta geometria. 

 
Fent un anàlisi de d’autovalors de l’estructura amb les càrregues aplicades 

obtenim que la deformada del primer mode de vinclament és la representada en la 
figura  3.2.3.7.a. 

 

                        
    

Figura 3.2.3.7.a: Geometria del primer mode de vinclament 

D’aquesta manera, podem veure que per afavorir una deformació d’aquest 
estil, cal aplicar les forces equivalents a les imperfeccions corresponents a les 
curvatures inicial de la següent manera; la càrrega repartida actuant sobre el pilar en 
sentit d’esquerra a dreta i les forces puntuals que equilibren el sistema de forces, 
actuant a la base i al cap de cada pilar en sentit contrari, o sigui de dreta a esquerra. 

 

           

Htd

Htd

Htd

Htd

qtd qtd

  
Figura 3.2.3.7.b: Aplicació de les forces equivalents a favor de la                                                                             

deformada del primer mode de vinclament 

Un cop aplicades les forces equivalents segons aquesta configuració, realitzem 
un anàlisi de primer ordre de l’estructura considerant les càrregues inicials, les forces 
equivalents als desplom i les forces equivalents a les curvatures inicials. 
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Amb els resultats de l’anàlisi obtenim unes noves sol·licitacions que ens 
permeten recalcular el paràmetre de traslacionalitat de l’estructura i posteriorment fer 
la comprovació relativa a la resistència de l’estructura. 

 

   

kN kN mm mm

1 ELU CF 1 237,71 13,3000 3250 29,715 6,12

2 ELU CF 2 204,14 22,1100 3250 46,484 7,57

4 ELU CF 4 234,93 13,2900 3250 29,715 6,19

5 ELU CF 5 201,37 22,1000 3250 46,484 7,67

7 ELU CF 7 189,59 13,2600 3250 28,89 7,87

8 ELU CF 8 156,02 22,0800 3250 45,659 10,07

10 ELU CF 10 186,81 13,2600 3250 28,89 7,99

11 ELU CF 11 153,24 22,0700 3250 45,659 10,25

13 ELU CF 13 125,4 22,1100 3250 45,26 12,66

14 ELU CF 14 122,62 22,1100 3250 45,26 12,95

15 ELU CF 15 77,27 23,0800 3250 44,435 21,85

16 ELU CF 16 74,5 22,0700 3250 44,435 21,67

Nº

Nom 

combinació

 
 

  Taula 3.2.3.7.a: Alfa crítica en un anàlisis lineal de primer ordre amb  les                                             
curvatures inicials a favor del 1er mode de vinclament 

 
Si comparem els valors obtinguts del paràmetre de traslacionalitat de les 

diferents combinacions al considerar les curvatures inicials amb els que únicament 
tenien les càrregues i les forces equivalents al desplom podem veure que de forma 
generalitzada els valors s’han fet més petits, o sigui que tenim una estructura amb un 
grau de traslacionalitat més gran tal i com era d’esperar. 

 
De cara a la validació de l’estructura, en aquest cas resta únicament fer la 

comprovació resistent segons els esforços de la combinació d’accions més 
desfavorable, ja que al considerar-se les imperfeccions tant globals com locals no cal 
fer les verificacions relatives a l’estabilitat. 

  
 
La combinació d’accions més desfavorable amb les accions considerades és la 

ELU CF2,  amb una sol·licitació axial N�� = 114,47 kN, i un flector de M�,�� = 52,48 

kNm. 
 
Pilars en base a perfil tipus HEB140, de secció tipus classe  1. 
 
Resistència a esforç axil: 
 

N�,�� = A × f�/ γ�� = 42,96 cm2 x 275 N/mm2 = 1181,4 kN 

 

 
���

�,��
=  

���,��
����,� = 0,096 < 1 � verifica 

 

Resistència a moment flector: 
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M�,�� = ���  × f�/ γ�� = 245,4 cm3 x 275 N/mm2 = 67,485 kNm 

��,���

��,�� =
��,��
��,��� = 0,777 < 1 � verifica 

 
Resistència en cas d’existir interacció d’esforços: 
 
Verifiquem si cal reduir la capacitat resistent plàstica a flexió per presència de la 

flexió;  
  

N�� = 114,47 kN >  min ( 0,25 × �"�; 0,5 × ℎ#�#��)  = 88,5 kN 

 
Obtenim els nous paràmetres en base a la necessitat de reducció de la capacitat 

resistent segons  l’art. 34.7.2.1 de la instrucció. 
 

� =
���

���,��
= 0,096;   � =

�������	
� = 0,217 < 0,5 

Amb els paràmetre n i a coneguts obtenim la nova capacitat resistència  a flexió 

�$�,%! =  ��,%!�1 − �	/�1 − 0,5�	  = 68,31 kNm 

tenint en compte que sempre cal complir la condició de; 

�$�,%! =68,31 kNm ≤  �$,%! =67,485 kNm  

 
Al no complir-se aquesta condició es manté com a capacitat resistent el valor 

de  �$,%! i es fa la verificació de la resistència a flexió  amb interacció d’esforços. 
 


�,�	



�,�
=

��,��
��,��� = 0,777 < 1 � verifica 

 
Amb les verificacions resistents realitzades es pot observar que el pòrtic sota 

els efectes de les imperfeccions globals i locals és resistent i estable. 
 

3.2.2.8. Anàlisi lineal  en primer ordre amb Imperfeccions globals i 

locals en contra la deformada del 1er mode de vinclament .  
 

De manera similar al descrit en l’apartat anterior, fem un anàlisi en el que 
considerem com accions les forces equivalents al desplom, i les equivalents a les 
curvatures inicials que en aquest cas apliquem de forma simètrica a com havíem 
aplicat en l’apartat 3.2.3.7., i segons el que es recull en la figura 3.2.3.8.a de manera 
que en lloc d’afavorir la deformada del primer mode de vinclament semblaria que ens 
hi oposem. 
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Htd

Htd

Htd

Htd

qtd qtd

 
 

Figura 3.2.3.8.a.: Aplicació de les forces equivalents en contra de la                                                                              
deformada del primer mode de vinclament 

 
Amb la nova configuració de càrregues realitzem un nou anàlisi de l’estuctura 

que ens permet obtenir unes noves sol·licitacions i uns nous valors per als paràmetres 
de traslacionalitat. 

 

kN kN mm mm

1 ELU CF 1 237,150 13,6900 3250 26,689 7,03

2 ELU CF 2 203,210 22,8900 3250 44,306 8,26

4 ELU CF 4 234,370 13,7000 3250 26,689 7,12

5 ELU CF 5 200,440 22,8600 3250 44,306 8,37

7 ELU CF 7 188,860 13,7700 3250 26,658 8,89

8 ELU CF 8 155,090 22,9100 3250 44,276 10,84

10 ELU CF 10 186,250 13,7200 3250 26,658 8,98

11 ELU CF 11 152,310 22,9200 3250 44,276 11,05

13 ELU CF 13 124,460 22,6200 3250 44,216 13,36

14 ELU CF 14 121,680 22,8800 3250 44,216 13,82

15 ELU CF 15 76,330 22,9100 3250 44,186 22,08

16 ELU CF 16 73,580 22,9100 3250 44,186 22,90

Nº

Nom 

combinació

 
 

Taula 3.2.3.8.a: Alfa crítica en un anàlisis lineal de primer ordre                                                                                     
amb  les  curvatures inicials en contra del 1er mode de vinclament 

 
De manera ràpida podem observar que segons aquesta configuració d’accions 

l’estructura resultant té un grau de traslacionalitat menor respecte a la configuració 
anterior. 

 
De cara a comprovar la validesa de l’estructura, resta verificar la resistència 

seccions segons la combinació d’accions més desfavorable, que correspon a la ELU 
CF2, amb un esforç axial de  N�� = 115,73 kN i un flector de M�,�� = 53,18 kNm. 

 
Tenim que la secció del pilars correspon a perfils tipus HEB140, de secció tipus 

classe  1. 
 
Resistència a esforç axil: 
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N�,�� = A × f�/ γ�� = 42,96 cm2 x 275 N/mm2 = 1181,4 kN 

 

 
���

�,��
=  

���,�1
����,� = 0,0976 < 1 � verifica 

 

Resistència a moment flector: 
 

M�,�� = ���  × f�/ γ�� = 245,4 cm3 x 275 N/mm2 = 67,485 kNm 

��,���

��,�� =
�1,��
��,��� = 0,799 < 1 � verifica 

 
Resistència en cas d’existir interacció d’esforços: 
 
Verifiquem si cal reduir la capacitat resistent plàstica a flexió per presència de la 

flexió;  
  

N�� = 115,73 kN >  min ( 0,25 × �"�; 0,5 × ℎ#�#��)  = 88,5 kN 

 
Obtenim els nous paràmetres en base a la necessitat de reducció de la capacitat 

resistent segons  l’art. 34.7.2.1 de la instrucció. 
 

� =
���

���,��
= 0,0979;  � =

�������	
� = 0,217 < 0,5 

Amb els paràmetre n i a coneguts obtenim la nova capacitat resistència  a flexió 

�$�,%! =  ��,%!�1 − �	/�1 − 0,5�	  = 68,31 kNm 

tenint en compte que sempre cal complir la condició de; 

�$�,%! =68,31 kNm ≤  �$,%! =67,485 kNm  

 
Al no complir-se aquesta condició es manté com a capacitat resistent el valor 

de  �$,%! i es fa la verificació de la resistència a flexió  amb interacció d’esforços. 

 

�,�	



�,�
=

��,��
��,��� = 0,788 < 1 � verifica 

Amb les verificacions resistents realitzades es pot observar que el pòrtic sota 
els efectes de les imperfeccions globals i locals aplicades en sentit contrari a la 
deformada del primer mode de vinclament és resistent i estable. 

  

3.2.2.9. Resum de Dades obtingudes .  
 

En base als diferents tipus d’anàlisi realitzats en 1er. Ordre, ja sigui sense 
aplicar imperfeccions o aplicant les forces equivalents a  les imperfeccions globals i les 
curvatures inicials s’han obtingut els següents valors per al paràmetre que determina 
la traslacionalitat de l’estructura. 
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1 ELU CF 1 7,07 6,55 6,12 7,03

2 ELU CF 2 8,25 7,91 7,57 8,26

4 ELU CF 4 7,15 6,63 6,19 7,12

5 ELU CF 5 8,35 8,02 7,67 8,37

7 ELU CF 7 8,86 8,34 7,87 8,89

8 ELU CF 8 10,79 10,45 10,07 10,84

10 ELU CF 10 8,99 8,46 7,99 8,98

11 ELU CF 11 10,98 10,64 10,25 11,05

13 ELU CF 13 13,43 13,08 12,66 13,36

14 ELU CF 14 13,76 13,38 12,95 13,82

15 ELU CF 15 21,84 21,48 21,85 22,08

16 ELU CF 16 22,66 22,32 21,67 22,90

A.Desplom 

+ O.BNº

Nom 

combinació
A.Desplom

A.desplom 

+ O.A
1er Ordre

 
 

Taula 3.2.3.9.a: Resum dels valors per Alfa crítica obtinguts en els diferents tipus d’anàlisi 

Podem observar que el grau de traslacionalitat augmenta al anar considerant 
en els diferents anàlisis primer les imperfeccions globals i posteriorment les 
imperfeccions locals en sentit favorable a la deformada del primer mode de 
vinclament, mentre que al aplicar les darreres en sentit oposat a la deformada del 
primer mode de vinclament el grau de traslacionalitat disminueix fins a valors 
semblants als del anàlisi fet sense imperfeccions. 

  
A nivell de les comprovacions de resistència i estabilitat els diferents valors 

obtinguts segons les diferents configuracions d’accions analitzades al considerar les 
imperfeccions o no, han  estat els següents; 

 
 
 

   

Com. % Res Com. % Util ització

ELU CF 2 0,760 ELU CF 8 0,517

N/A ELU CF 2 1,04

ELU CF 2 0,782 ELU CF 8 0,450

N/A ELU CF 2 0,83

ELU CF 2 0,777 ELU CF 2 N/A

ELU CF 2 0,788 ELU CF 2 N/A1er  Desplom + Locals O.B.

Resistència Com.Estab

1er Ordre  (Tras)

1er O.  Desplom (InTras)

1er  Desplom + Locals O.A.

1er Ordre  (InTrans)

1er O. Desplom (Tras)

 
 

Taula 3.2.3.9.b: Resum dels valors per Alfa crítica obtinguts en els diferents tipus d’anàlisi 

A nivell de resistència totes les configuracions de l’estructura són aptes; a nivell 
de vinclament en el cas de considerar un anàlisi en primer ordre sense imperfeccions 
amb una configuració traslacional resulta no apte mentre que en la resta de casos 
queda dintre dels marges de seguretat. 

3.2.3. Pòrtic de dues plantes  

 En la pràctica totalitat dels casos estudiats la geometria analitzada ha estat la 
dels pòrtics d’una planta; de manera complementaria, s’ha fet un anàlisi d’un pòrtic de 
dues plantes per tal de poder veure les possibles diferencies no tant a nivell de 
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resultats i comprovacions de capacitat resistent o de vinclament, com de metodologia 
alhora d’obtenir i aplicar les forces equivalents a les diferents imperfeccions en 
estructures d’una i dues plantes. 

 
Per aquest motiu únicament es descriurà aquelles parts del procés d’anàlisi del 

pòrtic de dues plantes que presenti alguna singularitat respecte el seguit amb els d’una 
planta, entenent que la resta del procés és igual al descrit anteriorment per als pòrtics 
d’una única planta. 
 

3.2.3.1. Geometria i accions .  
 
El pòrtic s’ha definit d’acord amb els paràmetres comuns per a tot els casos 

quedant la seva geometria i seccions com segueix; tot suposant que el pòrtic forma 
part d’un conjunt d’elements separats cada 5m. 

 
- Perfils d’acer S275:   Dintells IPE-450 

Pilars HEB-180 
- Suports Articulats al peu dels pillars inferiors 
- Alçada entre plantes H=4,00 m.  llum L=6,00 m. 

                                     

Figura 3.2.4.1.a: Geometria del pòrtic de dues plantes analitzat 

Les accions aplicades han estat per a cada dintell les mateixes que les fetes 
servir per als pòrtics d’una sola planta; 
 

Accions permanents:   pes propi   
     c.permanents  = 3,5 x 5 = 17,5kN/ml 

s.c.u:  3 x 5 = 15 kN/ml 
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 A nivell de les accions horitzontal, considerem una sobrecàrrega de vent de 15 
kN aplicada de dreta esquerra en cadascun dels dintell, tenint el seu punt d’aplicació 
en els nodes comuns entre els dintells i els pilars de l’esquerra. 
 
 De resultes de fer un anàlisi en primer ordre de l’estructura, s’obtenen els 
valors recollits en la taula 3.2.4.1.a per al paràmetre alfa crítica α�&, on es pot observar 
que per a aproximadament la meitat de les combinacions d’accions l’estructura es pot 
classificar com a traslacional, amb el que caldria prendre en consideració la necessitat 
o no d’incloure els efectes de les imperfeccions en el seu estudi. 
 

 

 

 

     

(kN) (kN) (mm) (mm)

1 ELU CF 1 575,306 27,0000 8000 49,159 7,64

2 ELU CF 2 494,306 45,0000 8000 81,97 8,88

4 ELU CF 4 566,423 27,0000 8000 49,159 7,76

5 ELU CF 5 485,422 45,0000 8000 81,97 9,05

7 ELU CF 7 459,806 28,0000 8000 49,169 9,91

8 ELU CF 8 378,806 45,0000 8000 81,979 11,59

10 ELU CF 10 450,922 26,9910 8000 49,169 9,74

11 ELU CF 11 369,922 45,0000 8000 81,979 11,87

13 ELU CF 13 305,306 45,0000 8000 81,985 14,38

14 ELU CF 14 296,422 45,0000 8000 81,985 14,81

15 ELU CF 15 189,806 45,0000 8000 81,985 23,13

16 ELU CF 16 180,922 45,0000 8000 81,985 24,27

Nº

Nom 

combinació

 

Taula 3.2.4.1.a: Alfa crítica en un anàlisis lineal de primer ordre                                                                                     
per a pòrtic de dues plantes 

 

 

3.2.3.2. Obtenció forces equivalents a les imperfeccions globals .  
 
De la mateixa manera que amb els pòrtics simples, avanç d’obtenir les forces 

equivalents a les imperfeccions globals, cal verificar-ne la necessitat de la seva 
aplicació tot verificant la desigualtat utilitzada en l’apartat 3.2.3.4 relativa a la 
proporció entre accions verticals i horitzontals, que resta com;  
  

! , ≥ 0,15" !  

 L’única diferencia entre els pòrtics d’una i dues plantes, bàsicament serà a nivell 
de les magnitud a considerar; la força horitzontal resultarà de la suma de l’aplicació de 
deus càrregues de vent de 15 kN aplicades a cada planta, la resultant vertical de les 
accions derivades de tenir dos dintells, l’alçada total serà la de les dues plantes i així 
successivament. 
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H�7 = 15 + 15 = 30 kN,    V�� = 269 + 314,65 = 583,65 kN,  

0,15V�� = 0,15 x 583,65 = 87,547 kN > H�7 � no es poden obviar els 

efectes del desplom 

  

 Obtenim el defecte de verticalitat com un pòrtic d’una planta; 

Φ� =  1/200 

H= h1 + h2 = 4 +4 = 8 

k. =  
�
√.�  =  

�
√�� =  

�
�,��� = 0,707  ;  

�
1 ≤ k. ≤ 1; k. = 0,707 

k/ = %0,5 x &1 +
�
/'�

= %0,5 x &1 +
�
�'�

= 0,866;  m=2 ; 

Φ =  k.  x k/ x Φ� = 0,00306 

 

El valor de les diferents forces equivalents a aplicar s’obté amb la mateixa 
formulació emprada en pòrtics d’una planta, !2! = Φ. 

 
Caldrà calcular la força equivalent per cadascú dels trams de pilar existents, dos 

de superiors (del primer al segon dintell) i dos d’inferiors (de la base al primer dintell). 
 
El valor � !  a utilitzar en cada cas serà el més desfavorable per a cada tram i 

cada tipus d’acció aplicada. 
 
Forces equivalents per als pilars Inferiors: 

 Accions permanents;    

Pilar esquerre !2!86� = Φ� ! = 0,00306 × 113,076 = 0,346$�  

Pilar dret !2! = Φ� ! = 0,00306 × 113,076 = 0,346$�  

 Sobrecàrregues verticals;   

     Pilar esquerre;!2! = Φ� ! = 0,00306 × 90 = 0,275$� 

     Pilar dret; !2! = Φ� ! = 0,00306 × 90 = 0,275$� 

 Sobrecàrrega del vent;  

     Pilar dret  !2! = Φ� ! = 0,00306 × 30 = 0,0918$�  

 

 Forces equivalents per als pilars Superior: 

 Accions permanents; 

    Pilar esquerre !2! = Φ� ! = 0,00306 × 54,489 = 0,166$�  
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    Pilar dret !2! = Φ� ! = 0,00306 × 54,489 = 0,166$�  

 Sobrecàrregues verticals;   

    Pilar esquerre;!2! = Φ� ! = 0,00306 × 45 = 0,137$  

    Pilar dret; !2! = Φ� ! = 0,00306 × 45 = 0,137$� 

 Sobrecàrrega del vent;  

    Pilar dret  !2! = Φ� ! = 0,00306 × 5,76 = 0,0176$�  

 

3.2.3.3. Obtenció forces equivalents a les imperfeccions locals .  
 

Pel que fa a les forces equivalents a les curvatures inicials de cara a veure si cal 
o no considerar-les, cal fer les mateixes verificacions en el cas dels pòrtics de dues que 
en els d’una; amb l’única diferència que per als de dues plantes cal fer les 
comprovacions per a quatre trams de pilars tal com passava amb les imperfeccions 
globals. 

 
Les verificacions són els recollides en l’ art:22.3.2 EAE; de les que ràpidament es 

pot veure que la relativa a que un dels nusos del tram no pugui ser considerat una 
articulació es compleix en tots els casos. 

 
 Pel que fa a la condició relativa a la esveltesa adimensional, verifiquem els dos 
trams del pilar dret que és el més sol·licitat;  

�9!) > 0,5%3×4�
$��

�
  ? 

�� =
��	 (�) =52,2   ; �9!) =

5�
5� = 0,565; 

 considerant  ��	 = 4,00 (element biarticulat) 

 Pilar Superior:  0,5%3×4�
$��

�
= 0,5% 3×4�

���,��
�

=  1,731 �  �9!) ≯ 0,5%3×4�
$��

�
 

 Pilar Inferior:  0,5%3×4�
$��

�
= 0,5% 3×4�

11�,��
�

= 1,161 �  �9!) ≯ 0,5%3×4�
$��

�
 

 

 En cap dels dos trams es verifica la condició establerta, pel que tal com passava 
en els casos dels pòrtics d’una planta, estrictament no caldria considerar les forces 
equivalents a les curvatures equivalents, tot i que tal com s’ha fet en els casos d’una 
planta per tal de completar l’estudi s’obtenen i s’apliquen per veure’n l’influencia. 
 
 Fletxa màxima art.22.3.2 EAE 

 Corba de vinclament – b ; anàlisis elàstic, +� =
�
��� =16 mm. 
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 Imperfeccions locals per als pilars inferiors: 

 Accions permanents;    

  Pilar esquerre:  !2! =
�×$��×6�

� = 1,809 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,904 kN/ 

Pilar dret:    !2! =
�×$��×6�

� = 1,809 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,904 kN/m 

 Sobrecàrregues verticals;       

  Pilar esquerre:  !2! =
�×$��×6�

� = 1,44 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,72 kN/m 

Pilar dret:   !2! =
�×$��×6�

� = 1,44 kN 

 *2! =
�×$��×6�

��  = 0,72 kN/m 

 Sobrecàrrega del vent;           

  Pilar esquerre:  !2! =
�×$��×6�

� = 0,48 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,24 kN/m 

 

 Imperfeccions locals per als pilars superiors: 

 Accions permanents;    

  Pilar esquerre:  !2! =
�×$��×6�

� = 0,871 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,435 kN/m 

 Pilar dret:   !2! =
�×$��×6�

� = 0,871 kN 

  *2! =
�×$��×6�

��  =0,435 kN/m  

 Sobrecàrregues verticals;       

  Pilar esquerre:  !2! =
�×$��×6�

� = 0,72 kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,36 kN/m 

Pilar dret:   !2! =
�×$��×6�

� = 0,72 kN 

 *2! =
�×$��×6�

��  = 0,36 kN/m 

 Sobrecàrrega del vent;           
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  Pilar esquerre:  !2! =
�×$��×6�

� = 0,092kN 

*2! =
�×$��×6�

��  =0,046 kN/m 

 

3.2.3.4. Aplicació de les forces equivalents  a les imperfeccions 

globals.  
 

 En l’aplicació de les forces equivalents a les imperfeccions globals en els pòrtics 
de dues plantes cal seguir tenint en compte que el sistema de les forces equivalents 
aplicades ha de ser autoequilibrat, o sigui, de resultant nul·la; això implica que al peu 
de cada pilar inferior la força a aplicar serà la suma de les dues aplicades a nivell dels 
nodes del dintell en sentit contrari, tal com mostra la figura 3.2.4.4.a. 
  
 Les forces a nivell dels dintells les apliquem a favor de la desestabilització del 
pòrtic, o sigui en el mateix sentit que la sobrecàrrega de vent. 

                 

Hte2

Hte1 + Hte2

Hte1 Htd1

Htd2

Htd1 + Htd2

 
Figura 3.2.4.4.a: Aplicació de forces equivalents a les imperfeccions                                                                            

globals en un sistema autoequilibrat 

 
 

3.2.3.5. Aplicació de les forces equivalents a les  imperfeccions locals.  
 
 En els pòrtics de dues plantes tal com passa en els pòrtics d’una única planta les 
forces equivalents a les curvatures inicials cal disposar-les de manera que el seu efecte 
afavoreixi els efectes desestabilitzadors; per saber quina és aquesta configuració cal o 
bé fer un anàlisi de buckle per conèixer quina és la forma de la deformada del primer 
mode de vinclament o bè estudiar les dues possibles configuracions i veure quina de 
les dues resulta més desfavorable. 
 
 Les dues possibles configuracions per a les forces equivalents a les curvatures 
inicials són les que es mostren en les figures 3.2.4.5.a i 3.2.4.5.b on es pot veure que la 
principal diferencia, tal com en passava en els pòrtics d’una planta, és el sentit 
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d’aplicació de les forces; les que en l’opció A van d’esquerra a dreta  en l’opció B van 
de dreta a esquerra. 

                   

qtd(3)

qtd(1)

qtd(4)

qtd(2)

Htd(1)

Htd(1)

Htd(2)

Htd(2)Htd(3)

Htd(3) Htd(4)

Htd(4)

 
                 

Figura 3.2.4.5.a: Aplicació de forces equivalents a les imperfeccions                                                                        
locals segons l’opció A 

                      

qtd(3)

qtd(1)

qtd(4)

qtd(2)

Htd(1)

Htd(1)

Htd(2)

Htd(2)
Htd(3)

Htd(3) Htd(4)

Htd(4)

 
Figura 3.2.4.5.b: Aplicació de forces equivalents a les imperfeccions                                                                            

locals segons l’opció B 

 
 

3.2.3.6. Valors del paràmetre de traslacionalitat.  
 
 Un cop definides les diferents accions equivalents a les imperfeccions, tant 
globals com locals,  podem realitzar l’anàlisi de les diferents configuracions de cara  a 
poder obtenir per cadascuna d’elles els valors per al paràmetre de traslacionalitat i 
establir en quin dels casos l’estructura es mostra més traslacional. 
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 En el cas de considerar únicament els efectes del desplom, obtindríem els 
resultat recollits en la taula 3.2.4.6.a. . 

                

kN kN mm mm

1 ELU CF 1 575,305 26,8150 8000 53,867 6,92

2 ELU CF 2 494,297 45,0000 8000 86,139 8,46

4 ELU CF 4 566,417 27,0000 8000 53,867 7,08

5 ELU CF 5 485,422 45,0000 8000 86,14 8,61

7 ELU CF 7 459,805 27,0000 8000 52,899 8,88

8 ELU CF 8 378,79 45,0000 8000 85,172 11,16

10 ELU CF 10 450,917 27,0000 8000 52,9 9,06

11 ELU CF 11 369,922 45,0000 8000 85,172 11,43

13 ELU CF 13 305,305 45,0000 8000 84,65 13,93

14 ELU CF 14 296,421 45,0000 8000 64,651 18,79

15 ELU CF 15 189,804 45,0000 8000 83,683 22,67

16 ELU CF 16 180,922 45,0000 8000 83,683 23,78

Nº

Nom 

combinació

 
 

Taula 3.2.4.6.a: Alfa crítica en un anàlisis lineal de primer ordre                                                                                     
per a pòrtic de dues plantes considerant les imperfeccions globals 

 Pel que fa a la consideració de les imperfeccions locals, en les dues 
configuracions definides anteriorment, els resultats obtinguts per al paràmetre de 
traslacionalitat són els recollits en les taules 3.2.4.6.b. i 3.2.4.6.c. respectivament. 
 

                

kN kN mm mm

1 ELU CF 1 575,306 29,4420 8000 55,846 7,33

2 ELU CF 2 494,302 47,4430 8000 88,438 8,68

4 ELU CF 4 566,422 29,4420 8000 55,846 7,45

5 ELU CF 5 485,421 47,4420 8000 88,438 8,84

7 ELU CF 7 459,79 28,4300 8000 53,454 9,25

8 ELU CF 8 378,79 46,4400 8000 86,045 11,40

10 ELU CF 10 450,91 28,4100 8000 53,454 9,43

11 ELU CF 11 369,91 46,4470 8000 86,045 11,67

13 ELU CF 13 305,306 47,4410 8000 87,913 14,14

14 ELU CF 14 296,41 47,4300 8000 87,914 14,56

15 ELU CF 15 189,79 46,4470 8000 85,521 22,89

16 ELU CF 16 180,921 46,4470 8000 85,521 24,02

Nº

Nom 

combinació

 
 

Taula 3.2.4.6.b: Alfa crítica per a pòrtic de dues plantes considerant les imperfeccions globals                                  
i les imperfeccions locals aplicades segons l’opció A. 

 
 Comparant de manera ràpida els resultats obtinguts en les tres casos podem 
veure, que l’opció  més desfavorable, o sigui la que es consideraria més traslacional, és 
la que té en consideració les imperfeccions globals i les locals segons l’opció B, mentre 
que la que pren en consideració les  forces equivalents a les curvatures inicials segons 
la configuració de l’opció A, és menys intraslacional inclús que la configuració en la que 
únicament es té en compte els efectes del desplom. 
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kN kN mm mm

1 ELU CF 1 575,305 29,4420 8000 62,013 6,60

2 ELU CF 2 494,305 47,4420 8000 93,966 8,17

4 ELU CF 4 566,422 29,4420 8000 62,013 6,71

5 ELU CF 5 485,422 47,4420 8000 93,966 8,32

7 ELU CF 7 459,806 28,4480 8000 58,345 8,48

8 ELU CF 8 378,805 46,4480 8000 90,299 10,86

10 ELU CF 10 450,922 28,4470 8000 58,345 8,65

11 ELU CF 11 369,921 46,4470 8000 90,299 11,12

13 ELU CF 13 305,305 47,4420 8000 91,513 13,58

14 ELU CF 14 296,422 47,4420 8000 91,513 13,99

15 ELU CF 15 189,806 46,4470 8000 87,845 22,29

16 ELU CF 16 180,922 46,4280 8000 87,846 23,37

Nº

Nom 

combinació

 
 

Taula 3.2.4.6.c: Alfa crítica per a pòrtic de dues plantes considerant les imperfeccions globals                                  
i les imperfeccions locals aplicades segons l’opció B. 

 
 

3.2.3.7. Resistència i estabilitat.  
 
 A nivell de comprovacions resistents i d’estabilitat del pòrtic de dues plantes no 
hi ha cap diferencia a ressaltar respecte al procediment seguit en el cas de pòrtics 
d’una sola planta; la resistència es verifica respecte la secció més desfavorable del pilar 
més sol·licitat, i el vinclament respecte al pilar més sol·licitat. 
 
 La única particularitat a considerar és la manera de calcular els coeficients de 
distribució necessaris per a l’obtenció de les longituds de vinclament dels diferents 
trams de pilar, ja que cal utilitzar la formulació per a trams d’estructures planes de 
vàries plantes amb suports continus. 
 
 Coeficients de distribució �� i  �� per al pilar inferior: 

   η� = 1 �articulació 

η� =  
k� +  k�

k� +  k� + k��
= 0,185 

k� =
�
�� =9,577 ; k� =

�
�� =9,577 ; k�� = 1,5 ×

�
�� =84,365 ;  

 
 

Les comprovacions a fer són les mateixes que les necessàries per als pòrtics 
d’una planta; o sigui,  en el cas de no considerar imperfeccions cal verificar resistència i 
estabilitat amb les longituds de vinclament traslacional o intraslacional segons 
correspongui a les diferents combinacions d’accions. 

 
Al considerar les imperfeccions globals, cal verificar resistència i estabilitat 

considerant sempre les longituds de vinclament intraslacional , i en el moment en que 
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es considerin tant les imperfeccions globals com els locals, únicament cal verificar la 
resistència del element. 

 
Les diferents comprovacions fetes per a cadascun dels anàlisis considerats 

queden recollides en la taula 4.2.4.7.a. 
 

Com. % Res Com. % Util ització

ELU CF 2 0,882 ELU CF 8 0,64

N/A ELU CF2 1,36

ELU CF 2 0,921 ELU CF 8 0,920

N/A ELU CF 2 0,962

ELU CF 2 0,965 ELU CF 2 N/A

ELU CF 2 0,960 ELU CF 2 N/A1er  Desplom + Locals O.B.

Resistència Com.Estab

1er Ordre  (Tras)

1er O.  Desplom (InTras)

1er  Desplom + Locals O.A.

1er Ordre  (InTrans)

1er O. Desplom (Tras)

 
 

Taula 3.2.4.7.a: Comprovacions resistents i d’estabilitat per al pòrtic de dues plantes 

 

3.3 Dubtes i qüestions plantejades al llarg del procés. 

  
 Al llarg de la modelització dels diferents pòrtics estudiats, al anar avançant en el 
procés  han sorgit alguns dubtes relatius al mètode que es considera interessant, si 
menys no, deixar-ne constància. 
 
 Un dels primers dubtes sorgits, era relatiu al tipus d’anàlisi a utilitzar en el 
programari informàtic a partir del moment en que es consideraven les forces 
equivalents a les diferents imperfeccions. 
 
 És clar que en el cas d’un anàlisi lineal en primer ordre,  el tipus d’anàlisi és el 
que és i prou, ara bé, a partir del moment en que es consideren les imperfeccions, sigui 
quina sigui, estem fent un anàlisi de segon ordre, amb el que el dubte era si calia 
seleccionar aquest tipus d’anàlisi en el programa, ja que aquest ho permetia. 
 
 La consideració que es va fer per trobar una  resposta a aquesta incògnita,  va 
ser sobre la mateixa idea de forces equivalents i en el fet de que únicament s’estava 
estudiant no linealitat geomètriques i no dels materials. 
  
 Les forces “equivalents“ intenten servir per reproduir els efectes de les 
imperfeccions, que generalment són desplaçaments relatius que augmenten els valors 
de les sol·licitacions  amb els termes de 2on ordre; al introduir les forces equivalents 
en forma d’un sistema autoequilibrat ja estavem introduint aquest desplaçament 
sense modificar l’estat global de les sol·licitacions, amb el que aleshores un anàlisi 
lineal ja serveix. 
 
 Al anar-se aplicant successivament per a tots els casos cadascuna de les 
imperfeccions, i realitzant el procés de verificació dels estats límits, junt amb el fet de 
que en alguna de les combinacions d’accions el paràmetre de traslacionalitat estava 
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proper al límit, va dur a pensar si no caldria recalcular també el valor del paràmetre de 
traslacionalitat amb els resultats dels anàlisi considerant les imperfeccions, no fos cas 
que en primer moment l’estructura no fos traslacional per poc i al no considerar-se 
aleshores les imperfeccions es pogués arribar a un dimensionat del  costat de la 
inseguretat. 
  
 Per intentar veure una mica més clar aquest punt, es va decidir recalcular cada 
vegada el valor del paràmetre de traslacionalitat a mesura que es realitzava un nou 
anàlisi aplicant les diferents imperfeccions per fer posteriorment una avaluació de la 
seva variabilitat.  
 
 En el moment de considerar les imperfeccions degudes al desplom, i poder  
mantenir les combinacions d’accions fetes en el primer anàlisi lineal com a vàlides,  es 
va optar per introduir per cadascun d’aquest tipus d’acció  el conjunt de forces 
equivalents a les imperfeccions globals. Per tal de fer això calia fer diferents anàlisis del 
pòrtic considerant en cada cas un únic tipus d’acció per tal de poder calcular les forces 
equivalents. 
 
 En el moment de fer-ho amb les accions degudes al vent, el resultat obtingut 
indica que el pilar del costat on s’aplica la força del vent (esquerra) es troba traccionat, 
mentre que el oposat (dreta) és troba comprimit, en aquest punt es va generar el 
següent dubte, si les forces equivalents al desplom cal aplicar-les en els pilars 
comprimits i globalment el pilar esquerra es troba comprimit, com es considera 
aquesta component que genera traccions? 
 
 Les opcions plantejades van ser dues, la primera consistent a calcular les 
corresponents forces equivalent i aplicar-les en sentit contrari a les dels pilars 
comprimits, i la segona la de no aplicar les forces equivalents en els pilars traccionats  
al considerar que els efectes de segon ordre són significatius respecte l’estabilitat dels 
elements comprimits. 
  
 La opció que s’ha aplicat és la de no considerar forces equivalents derivades 
d’elements traccionats, considerant la segona opció plantejada i tenint en compte 
alhora que la consideració d’unes forces equivalents en sentit contrari, en la globalitat 
de les forces equivalents el que faria seria reduir la resultant de les forces horitzontals 
causants dels desplaçaments laterals, amb el que la seva no consideració donaria un 
desplaçament sempre una mica més gran i per tant sempre serà una opció més 
restrictiva i ens deixa del costat de la seguretat. 
 
 En el cas de les  accions equivalents a les curvatures locals, es produïa el mateix 
fet i s’ha optat pel mateix criteri. 
 
 Finalment, per aplicar les forces equivalents a les curvatures locals, segons es 
descriu en la E.A.E, i com es  fa amb les imperfeccions globals cal aplicar-les de manera 
que els seu efecte sigui el més desfavorable respecte al risc d’inestabilitat. 
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 Per això cal saber quina seria la forma del primer mode  de vinclament, per al 
que caldria fer una anàlisi de l’estructura amb un programa que permetés fer anàlisi 
tipus “buckle” i veure quina és la geometria del primer autovalor obtingut;  de totes 
maneres  al ser una estructura prou senzilla i poder descartar el vinclament simètric, 
només hi ha dues maneres d’aplicar les forces equivalents, de manera que s’ha optat 
per considerar les dues i avaluat quin efecte tindria sobre els resultats tindria 
cadascuna d’elles.  


