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5. Conclusions 

 

 En aquest apartat es presentaran  les conclusions més rellevants a les que ha 

portat la realització del treball referit en aquesta tesina de màster, estructurades en 

tres apartats, el primer referit al procés de classificació de les estructures en 

traslacionals o intraslacionals,  el segon relatiu a les verificacions dels estats límits 

últims en funció del tipus d’anàlisi realitzat i finalment en el tercer bloc es proposaran 

camins per aprofundir en l’estudi de la traslacionalitat i el vinclament de les 

estructures d’acer. 

 

 Cal destacar de manera generalitzada que el nombre de casos modelitzats, fa 

que les conclusions extretes calgui mantenir-les lligades al conjunt de dades i tipus 

d’estructures que han servit de base per aquest treball, de manera que en cap cas 

s’haurien  d’ extrapolar a altres tipus d’estructures o situacions sense un estudi acurat 

que permetés validar-les 

 

5.1. Conclusions relatives a l’obtenció del paràmetre de 

traslacionalitat 
 

 

Pel que fa a l’obtenció del paràmetre de traslacionalitat segons el mètode 

simplificat recollit dins la E.A.E , els resultats obtinguts porten a pensar que per 

classificar una estructura en traslacional o intraslacional els resultats de l’anàlisi en 

primer ordre de la mateixa ja són generalment suficients. 

 

El fet d’afegir les forces equivalents a les imperfeccions ja siguin globals o de les 

curvatures pròpies dels elements, el que fa és augmentar el nombre de combinacions 

d’accions que tindrien una alfa crítica traslacional, i el grau de traslacionalitat de les 
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mateixes, però no han variat la classificació degut a que en tots els casos ja des de un 

primer moment els pòrtics han resultat traslacionals. 

 

De totes maneres, estudiant el grau de variació del paràmetre de 

traslacionalitat, s’ha vist que en cas de tenir valors propers al establert com a límit per 

a la classificació en un anàlisi lineal, seria recomanable aplicar un cert marge de 

tolerància, ja que la consideració de les imperfeccions podria fer variar la classificació 

de l’estructura i per tant els criteris de verificació, sobretot els relatius a la inestabilitat, 

de la mateixa.. 

 

Per tant, i partint de que les estructures no són totalment intraslacionals i a 

partir d’un moment  passen a ser totalment traslacionals, es pot concloure que fora 

recomanable per estructures properes al límit de la traslacionalitat,  aplicar el criteri 

amb un cert marge, proposat en un 10%, de manera que en  cas de trobar-se dins 

d’aquest rang es cobrís la possibilitat de fer com a mínim la verificació d’inestabilitat 

segons criteris traslacionals o aplicant les imperfeccions geomètriques. 

 

Finalment, i a nivell de complement o alternativa,del criteri de classificació 

establert en la norma, s’ha presentat una sèrie d’alternatives que podrien ajudar a 

acotar aquest zona propera al límit de traslacionalitat comentada anteriorment. 

 

De tots els criteris presentats, les diferents valoracions porten a concloure que 

aquells que impliquen en la seva obtenció el grau d’aprofitament de la capacitat 

resistent dels pilars, ja sigui obtenint la càrrega crítica amb la longitud real o la longitud 

crítica traslacional són els que donen resultats més acurats i poden ajudar a obtenir 

una primera classificació de l’estructura de manera més ràpida o ser un complement 

de cara a poder triar la possibilitat d’aplicar el criteri simplificat amb alguna de les 

imperfeccions ja en un primer moment. 

 

5.2.  Conclusions relatives a les comprovacions dels estat límits últims 

 Relatiu al estat límit últim resistent, la principal conclusió que es pot extreure 

dels resultats presentats, és que l’aplicació de les forces equivalents a les diferents 

imperfeccions tot i tenir una repercussió en forma d’augment de les sol·licitacions de 

disseny dels elements, aquesta es concentra en una variació inferior al 5% dels 

esforços obtinguts en l’anàlisi lineal, amb el que es pot considerar poc important i en 

cas de que les verificacions fetes amb valors lineals no donin resultats molt propers a 

1, es podrien deixar en un segon terme. 

 

 Tot i això no és negligible el fet que puntualment les variacions dels esforços 

hagin estat força superiors, cosa que porta a pensar que tot i no ser tant crític a nivell 

seccional la consideració en els esforços de les imperfeccions en la verificació de les 

seccions, tampoc cal negligir-la. 

 

 Pel que fa a la verificació de l’estat límit d’inestabilitat realitzada segons els 

diferents tipus d’anàlisi, els resulten porten a poder extreure les següents condicions. 
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 El fet de considerar les imperfeccions geomètriques millora els resultats a nivell 

de la resposta respecte les comprovacions a vinclament, fent que elements que en un 

principi no eren vàlids, si que ho siguin, amb el que això comporta d’una certa manera, 

l’optimització de les estructures. 

 

 Els resultats de verificar estructures traslacionals segons el mètode tradicional, 

consistent en un anàlisi de primer ordre i la verificació del vinclament segons les 

longituds de vinclament traslacionals, s’ha mostrat  sempre més restrictiu que els 

anàlisi de segon ordre considerant les imperfeccions geomètriques, pel que el seu ús, 

tot i  donar com a resultat estructures potser no tant optimitzades,ens deixa del costat 

de la seguretat. 

 

  

5.3. Perspectives futures 

 

 En base al treball fet en el transcurs d’aquesta tesina es  proposen diferents 

vies per continuar i aprofundir en el coneixement de les estructures metàl·liques i la 

seva relació amb els riscos d’ientabilitat. 

 

 El primer que es proposa, és la continuació més directa del treball fet, en base a 

fer un nombre major de pòrtics de la mateixa tipologia per poder tenir major precisió i 

dades de cara a valorar les propostes fetes i les conclusions presentades. 

 

 Seguidament, estendre l’estudi fet a un major nombre de tipologies, ja sigui pel 

que fa al tipus de càrregues aplicades (puntuals, repartides no simètriques,...), la 

pròpia geometria dels models (dintells inclinats, a dues aigües, amb vàries alçades i 

“vanos”) i amb diferents tipus de vinculació a la base dels pilars (encastat – encastat, 

articulat – encastat) . 

 

 En un segon pas, seria interessant estendre l’estudi considerant la plasticitat 

dels materials, així com les no linealitats dels propis materials. 

 

 Un darrer camí d’ampliació dintre del camp normatiu  i conceptual que 

emmarca el treball, seria el de plantejar la possibilitat del vinclament fora del pla, que 

ampliaria l’estudi a la modelització i verificació d’elements d’arriostrament. 

  

 Finalment unes darreres propostes d’estudi series, incloure la possibilitat de 

modelitzar el comportament real de les unions entres els diferents elements que 

formen els pòrtics i veure com aquesta rigidesa rotacional podria afectar al 

comportament de les estructures i a la sensibilitat en front dels efectes de segon 

ordre, i la possibilitat de fer les comprovacions relatives al vinclament amb un mètode 

alternatiu al de les longituds efectives. 

  


