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RESUM 

 
El projecte consisteix en el disseny i càlcul 
amb el suport dels programes d’ús 
professional Cype Ingenieros, Power 
Connect i Teckla, d’una nau industrial 
metàl·lica, amb perfils de secció variable  
(PVS) per tal de reduir el seu pes. 
S’inclouen els plànols de totes les barres 
per a la seva compra, fabricació en taller i 
muntatge en obra. 
 
Per al càlcul de l’estructura s’han tingut en 
compte les carregues permanents (pes 
propi dels elements de l’estructura i dels 
tancaments), sobrecarrega d’us, vent i neu 
segons la localització de la nau i la 
normativa de l’acer Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE). També es calculen les 
fonamentacions, el recobriment dels perfils 
per a la resistència al foc i es comproven les 
unions més crítiques. 
 
També es realitza un pressupost per la 
estructura metàl·lica que inclou compra de 
material, fabricació a taller, transport a obra i 
muntatge. Aquest pressupost ascendeix a 
89767,23€. 
 
Finalment, en les conclusions, es compara 
el cost de la nostre estructura amb una 
estructura tipus calculada amb perfils 
comercials i es comprova que amb perfils de 
secció variable, per naus de grans llums, 
s’aconsegueix una reducció important de 
cost, en el nostre cas de 7080.77€. 
 
 

OBJECTIUS 
 

L’objectiu principal del projecte es el càlcul 
de l’estructura metàl·lica d’una nau industrial 
d’us general de grans dimensions de llum i 
dibuix de tota l’estructura metàl·lica, des de 
els plànols d’especejament de cada peça 
fins als plànols necessaris per al muntatge, 
passant per la fabricació a taller. 
 

 
 
 
Finalment es compararà el cost de la nau 
calculada amb el preu teòric de la mateixa 
nau dissenyada amb perfils comercials 
 
 

MEMORIA 
 

Degut a la gran llum de la nau (22m) i la 
gran profunditat (63m) s’opta per dissenyar 
la nau amb perfils de secció variable. 
s’escull aquesta opció de disseny per que 
en principi amb aquest tipus de perfils 
podrem espaiar mes els pilars entre ells i 
evitar encavallades en els pòrtics, per tal 
d’aprofitar el total de l’alçada disponible i 
així aconseguir un espai lo mes diàfan 
possible per tal de fer la nau mes útil per a 
diferents propòsits.  
 
Per tal d’aconseguir perfils el mes reduïts 
possibles s’escull per als pilars i pòrtics 
principals realitzar-los amb acer S355JR i 
per a la resta de perfils arriostraments, 
pòrtics axials, creus de Sant Andreu, etc, 
s’escull acer S275JR. 
 
Els tancaments es preveuen de panell 
metàl·lic autoportant per la seva senzillesa 
de muntatge i bon aïllament per una nau 
industrial. 
 
 

MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 

El càlcul de barres de l’estructura s’ha 
realitzat amb el suport de l’eina informàtica 
CYPE 2011. Els nusos s’han realitzat amb 
l’eina informàtica POWERCONNECT, 
excepte els nusos articulats de les bases 
dels pilars centrals i els de les creus de Sant 
Andreu que s’han realitzat de forma manual. 
 
Per a la realització dels càlculs s’han seguit 
les especificacions i condicions establertes 
en el vigent codi tècnic de la edificació en el 
seu document bàsic DB-SE-AE “Seguretat 
estructural”, Accions en la edificació (CTE). 
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Per a la comprovació de l’estructura a 
accions sísmiques s’ha pres en consideració 
la norma NCSE-02. 
 
 Per al càlcul de l’estructura s’han tingut en 
compte les carregues permanents (pes 
propi dels elements de l’estructura i dels 
tancaments), sobrecarrega d’us, vent i neu 
segons la localització de la nau i la 
normativa de l’acer Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE). 
 
La base de càlcul establerta es el mètode 
dels estats límits, que consisteix en reduir a 
un valor suficientment baix la possibilitat de 
que s’aconsegueixin els estats límits. 
Aquests estats límits son: 
Estats Límits Últims: Que provoquen el 
colapse de l’estructura. 
Estats Límits de servei: Que deixen fora 
d’us l’estructura per raons de durabilitat, 
funcionals o estètiques.  
 
Es considera que la tipologia de la nau és 
normal amb obertures davant les accions 
del vent. 
 
Per realitzar els diferents càlculs s’ha 
considerat que tenim un terreny argilós 
semidur per al que s’ha considerat una 
tensió admissible de 200kN/m2. 
 
Els coeficients de ponderació i minorització, 
aplicats en l’execució de tot el projecte son: 
 
Formigó 
 
Estats Límits Últims: 
 
Acer    γs = 1.15 
 
Formigó   γc = 1.50  
 
Accions: segons la taula següent 
 
Tipus 
d’acció 

Acció 
Desfavorable 

Acció 
Favorable 

Acció 
Permanent 

1.50 1.00 

Acció 
Variable 

1.60 0.00 

 
 
 

Estats Límits de Servei: 
 
Minoració formigó  γc = 1.00 

 
Minoració Acer   γm = 1.00 
 
Ponderació accions: 
 
Accions favorables variables γf = 0.00 
 
Altres accions   γm = 1.00 
 
Elements Metàl·lics 
 
Al utilitzar acers amb límit elàstic garantitzat 
pel fabricant, el coeficient de minoració γf 
adoptat per l’acer es de 1.00 
 
S’utilitzaran els coeficients de ponderació 
previstos pel Codi Tècnic de la edificació en 
el document DB-SE de Seguritat Estructural 
 

 
Les hipòtesis de carrega que tingut en 
compte, segons si son per els estats límits 
últims o de servei son: 
 
S’han considerat les següents hipòtesis de 
carga per als estats límits últims: 
 
Situacions amb una sola acció variable 
 

  11 kkjj QQGG   

 
Situacions amb dos o mes accions variables 
 

   kjjkjj QQGG  9.0  

 

Verificació Acció Desfavorable Favorable 

Resitència 

Perman
ent 

Pes Propi 1.35 
Emp.Ter. 1.35 
Pres Aigua 
1.20 

0.80            
0.70           
0.90 

Variable 1.50 0 

Estabilitat 

 Desestabilitza
dora 

Estabilitza
dora 

Perman
ent 

Pes Propi 1.10 
Emp.Ter. 1.35 
Pres Aigua 
1.05 

0.90           
0.80            
0.90 

Variable 1.50 0 
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Situacions sísmiques 
 

   EkAkjjkjj AQQGG  8.0  

 
Per als estats límits de servei es consideren 
les següents hipòtesis de carrega 
 
Situacions amb una sola acció variable 
 

  11 kkjj QQGG   

 
Situacions amb dos o mes accions variables 
 

   kjjkjj QQGG  9.0  

 
Situacions sísmiques 
 

   kjjkjj QQGG  6.0  

 
Per al càlcul de l’estructura s’han utilitzat 
dos tipus d’acer, S275JR i S355JR, les 
característiques mecàniques dels quals es: 
 
Mòdul d’Elasticitat E:...........210.000 N/mm2 

 
Mòdul de Rigidesa G:............81.000 N/mm2 

 
Coeficient de Poisson ν:.........................0.3 

 
Coef. de dilatació tèrmica α: ......1.2·10-5 ºC-1 

 
Densitat ρ:.................................7.850 kg/m3 

 
A efectes de càlcul s’han considerat els 
nusos principals dels pòrtics com a 
empotraments, excepte els de unió dels 
pilars amb les sabates de fonamentació que 
son articulats, la resta de nusos, creus de 
Sant Andreu, arriostraments, etc... son 
articulats. 

 
A l’hora de calcular el perfil de cada barra 
s’ha pres en consideració de igualar en lo 
possible els perfils segons la seva 
semblança de i treball en l’obra. S’ha pres 
aquesta consideració per una simplicitat de 
fabricació a taller i muntatge en obra. Tot i 
que això ens pugui incrementar el cost en 
material, aconseguirem una fiabilitat i 
evitació d’errors en el procés de muntatge 
que agrairem mes tard. 
 

PRESUPOST 
 

 
 

CONCLUSIONS 
 

Per a aquests tipus de naus amb llums molt 
grans veurem que comparant aquesta 
estructura de perfils de secció variable amb 
una d’estendard calculada amb perfils de 
secció constant aconseguim un estalvi 
econòmic important. 
 
Per una nau de perfils comercials el ràtio de 
kg/m2 de superfície acostuma a anar sobre 
els 60-65 kg/m2. Aquesta diferencia de kg 
ve donada per que hi ha el doble de pòrtics i 
amb uns perfils que per donar resultats de 
resistència òptims en la seva secció mes 
sol·licitada, hem de mantenir aquesta secció 
en tota la seva longitud encara que pugui 
resultar amb unes seccions molt mes 
petites. 
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Es veritat que la fabricació dels perfils de 
secció variable es mes cara que per als 
perfils comercials, però aquest increment es 
veu reduït pel fet de que hem de fabricar la 
meitat de pòrtics, per tant si que hi haurà un 
increment en el preu de fabricació, però 
aquest increment no serà tant gran i la resta 
d’increment queda compensat per un cost 
inferior en material, transport i muntatge 
(hem de transportar i muntar menys pòrtics). 
A mes a mes tenim els avantatges de que hi 
haurà menys controls de soldadures i 
estarem menys temps a obra, reduït així 
imponderables com dies de pluja, etc.. que 
poden acabar repercutint en el plaç 
d’entrega i els costos. 

 
Podem fer una comparació de costos 
aproximada si sabem que el ràtio de kg per 
m2 d’una nau en perfils comercials 
d’aquestes dimensions (1386m2) es de 
60kg/m2 tindrem un pes d’estructura de 
83160kg i a un preu mig de 1.16€/kg ens 
dona un cost total de 96848€, contra els 
89767,23€ que hem obtingut amb la nau de 
pòrtics de secció variable. 
 
En conclusió: es cert que el preu/kg de nau 
en perfils de secció variable es mes gran, 
però amb la reducció de kg al final el cost 
total es menor. 
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