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Annex A. Plànol de la prestatgeria 

Aquest annex inclou el plànol de la prestatgeria amb les seves cotes més significatives, les 

que permeten fer-se una idea de l’espai que ocupa. Les cotes més especifiques, com ara les 

separacions de les diagonals, no s’han incorporat per tal de aconseguir una visió més 

simplificada de la prestatgeria. A l’annex C, a l’hora de definir la geometria de la prestatgeria, 

es mostra el conjunt de cotes necessàries i imprescindibles per a la seva construcció. 
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Annex B. Model per elements finits 

A continuació es mostra un recull d’imatges de les diferents vistes del model per elements 

finits de la prestatgeria compacta DTR. 

A més a més, també es mostra (Fig B. 6) les condicions de contorn imposades sobre una de 

les files de bastidors que formen la prestatgeria. 

 

Fig B. 1. Vista lateral de la prestatgeria. 
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Fig B. 2. Vista frontal. 

Fig B. 3. Vista superior 
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Fig B. 4. Perspectiva 1. 

Fig B. 5. Perspectiva 2. 
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Fig B. 6. Detall de les condicions de contorn d'un fila de bastidors.  
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Annex C. Macros d’ANSYS 

A continuació es mostren totes les macros creades durant aquest projecte pe tal de facilitar 

la simulació per elements finits. 

C.1 Geometria de la prestatgeria 

En primer lloc es necessari editar la geometria de la prestatgeria, amb la creació de les línies 

les quals representen els diferents elements que la componen. 

Com es pot comprovar, s’ha ideat un model altament flexible, és a dir, que permet crear una 

gran varietat de models de prestatgeria modificant els diferents paràmetres variables. Això 

s’ha fet així per facilitar futurs estudis d’aquestes prestatgeries, ja que normalment es varia 

la geometria, adaptant-se a les necessitats dels diferents clients. 

/prep7 

*ask,h,altura bastidor,6650 

*ask,hc,separacio entre nivell de carrega,1650 

*ask,ab,amplada bastidor,800 

*ask,d,distancia entre diagonals,1200 

*ask,nb,numero de bastidors,3 

*ask,nc,numero de carrils,10 

*ask,ac,amplada carril,1472 

*ask,db,distancia entre bastidors,900 
 

!puntal 

k,1,0,0 

k,2,0,160 

k,3,0,160+d/2 

k,4,0,hc 

k,5,0,160+3*d/2 

k,6,0,160+5*d/2 

k,7,0,2*hc 

k,8,0,160+7*d/2 

k,9,0,3*hc 

k,10,0,160+9*d/2 

k,11,0,h-240 

k,12,0,h 

k,13,-ab,0 
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k,14,-ab,160 

k,15,-ab,160+d 

k,16,-ab,hc 

k,17,-ab,160+2*d 

k,18,-ab,2*hc 

k,19,-ab,160+3*d 

k,20,-ab,3*hc 

k,21,-ab,160+4*d 

k,22,-ab,160+5*d 

k,23,-ab,h-240 

k,24,-ab,h 
 

!diagonals 

k,25,0,160 

k,26,-ab,160 

k,27,-ab,160 

k,28,0,160+d/2 

k,29,0,160+d/2 

k,30,-ab,160+d 

k,31,-ab,160+d 

k,32,0,160+3*d/2 

k,33,0,160+3*d/2 

k,34,-ab,160+2*d 

k,35,-ab,160+2*d 

k,36,0,160+5*d/2 

k,37,0,160+5*d/2 

k,38,-ab,160+3*d 

k,39,-ab,160+3*d 

k,40,0,160+7*d/2 

k,41,0,160+7*d/2 

k,42,-ab,160+4*d 

k,43,-ab,160+4*d 

k,44,0,160+9*d/2 

k,45,0,160+9*d/2 

k,46,-ab,160+5*d 

k,47,0,h-240 

k,48,-ab,h-240 
 

!guies 

k,49,0,hc 
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k,50,-ab,hc 

k,51,0,2*hc 

k,52,-ab,2*hc 

k,53,0,3*hc 

k,54,-ab,3*hc 
 

!llarguers 

k,55,0,h 

k,56,0,h 

k,57,-ab,h 

k,58,-ab,h 
 

*get,kmax,kp,,num,max 

kgen,nb,1,kmax,1,-(db+ab),0,0,100,1 

*get,kmax,kp,,num,max 

kgen,nc+1,1,kmax,1,0,0,-ac,nb*100,1 
 

!Puntals 

*do,j,0,nc,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,1,11,1 

l,i+k*100+j*nb*100,i+1+k*100+(j*nb*100) 

*enddo 

*enddo 

*enddo 
 

*do,j,0,nc,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,13,23,1 

l,i+k*100+j*nb*100,i+1+k*100+(j*nb*100) 

*enddo 

*enddo 

*enddo 
 

!Diagonals 

*do,j,0,nc,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,25,47,2 

l,i+k*100+j*nb*100,i+1+k*100+(j*nb*100) 

*enddo 

*enddo 
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*enddo 
 

!llarguers 

ksel,s,loc,y,h 

ksel,r,loc,x,0 

ksel,r,loc,z,0 

*get,ksup,kp,,num,max 

allsel 
 

*do,j,0,nc-1,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,ksup,ksup+2,2 

l,i-1+k*100+j*nb*100,i+k*100+nb*100+j*nb*100 

*enddo 

*enddo 

*enddo 

lplot 
 

!guies 

ksel,none 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,j,0,nc,1 

ksel,a,kp,,49+k*100+j*nb*100,54+k*100+j*nb*100,1 

*enddo 

*enddo 

kgen,2,all,,,0,0,-180,20,1 

allsel 
 

ksel,none 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,j,0,nc,1 

ksel,a,kp,,49+k*100+j*nb*100,54+k*100+j*nb*100,1 

*enddo 

*enddo 

kgen,2,all,,,0,0,180,40,1 

allsel 
 

ksel,none 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,j,0,nc,1 

ksel,a,kp,,49+k*100+j*nb*100,54+k*100+j*nb*100,1 



Comparació de mètodes d’anàlisi estructural d’una prestatgeria “DRIVE-THROUGH” Pág. 13 

 

*enddo 

*enddo 

kgen,2,all,,,0,0,0,30,1 

allsel 

 

*do,j,0,nc-1,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,49,54,1 

l,i+k*100+j*nb*100,i+20+k*100+j*nb*100 

*enddo 

*enddo 

*enddo 
 

*do,j,0,nc-1,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,379,384,1 

l,i+k*100+j*nb*100,i+10+k*100+j*nb*100 

*enddo 

*enddo 

*enddo 
 

!*get,lmax,line,,num,max 

*do,j,0,nc-1,1 

*do,i,69,73,2 

l,i+j*nb*100,i+1+j*nb*100 

l,i+1+j*nb*100,i+100+j*nb*100 

l,i+100+j*nb*100,i+101+j*nb*100 

l,i+101+j*nb*100,i+200+j*nb*100 

l,i+200+j*nb*100,i+201+j*nb*100 

*enddo 

*enddo 
 

*do,j,0,nc-1,1 

*do,i,389,393,2 

l,i+j*nb*100,i+1+j*nb*100 

l,i+1+j*nb*100,i+100+j*nb*100 

l,i+100+j*nb*100,i+101+j*nb*100 

l,i+101+j*nb*100,i+200+j*nb*100 

l,i+200+j*nb*100,i+201+j*nb*100 

*enddo 
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*enddo 
 

!arriostrat 

k,10000,0,h 

k,10001,0,h 

k,10002,-ab,h 

k,10003,-ab,h 

*get,kmax,kp,,num,max 

kgen,nb,10000,kmax,1,-(db+ab),0,0,10,1 

*get,kmax,kp,,num,max 

kgen,nc+1,10000,kmax,1,0,0,-ac,nb*10,1 
 

*ask,c,carril arriostrat,5 

*do,j,0,nc-1,nc-1 

*do,k,0,nb-1,1 

l,10001+k*10+j*nb*10,10032+k*10+j*nb*10 

l,10031+k*10+j*nb*10,10002+k*10+j*nb*10 

*enddo 

*enddo 
 

*do,j,0,nc-1,nc-1 

*do,k,0,nb-2,1 

l,10033+k*10+j*nb*10,10010+k*10+j*nb*10 

l,10003+k*10+j*nb*10,10040+k*10+j*nb*10 

*enddo 

*enddo 
 

*do,k,0,nb-1,1 

l,10001+k*10+(c-1)*nb*10,10032+k*10+(c-1)*nb*10 

l,10031+k*10+(c-1)*nb*10,10002+k*10+(c-1)*nb*10 

*enddo 
 

*do,k,0,nb-2,1 

l,10033+k*10+(c-1)*nb*10,10010+k*10+(c-1)*nb*10 

l,10003+k*10+(c-1)*nb*10,10040+k*10+(c-1)*nb*10 

*enddo 

C.2 Mallat dels diferents elements 

Tot seguit, cal mallar cada línia segons l’element que li correspon i les seves propietats. 

/prep7 
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et,1,4 
 

!puntals 

mp,ex,1,210000 

mp,nuxy,1,0.3 

tb,biso,1,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,355,2100 

mat,1 

r,1,647,346866,1438159,20,10 

rmore,,1495 

real,1 

lsel,s,line,,1,726,1 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 
 

!Diagonals 

mp,ex,2,210000 

mp,nuxy,2,0.3 

tb,biso,2,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,280,2100 

mat,2 

r,2,174,47509,27886,5,10 

rmore,,119 

real,2 

lsel,s,line,,727,1122,1 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 
 

!Travassers 

mp,ex,3,210000 

mp,nuxy,3,0.3 

tb,biso,3,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,275,2100 

mat,3 

r,3,594,616300,230400,5,15 
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rmore,,512512 

real,3 

lsel,s,line,,1123,1182,1 

k,500000,1000,h,0 

latt,3,3,1,,500000 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 
 

!Suport carrils 

mp,ex,4,210000 

mp,nuxy,4,0.3 

tb,biso,4,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,420,2100 

mat,4 

r,4,402,301366,47258,10,20 

rmore,,1206 

real,4 

*do,i,1,3,1 

lsel,s,line,,1183,1542,1 

lsel,r,loc,y,hc*i 

k,500000+i,1000,i*hc,0 

latt,4,4,1,,500000+i 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 

*enddo 
 

!Carrils 

mp,ex,5,210000 

mp,nuxy,5,0.3 

tb,biso,5,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,350,2100 

mat,5 

et,2,188 

sectype,2,beam,mesh 

secoffset,shrc 

secread,carril,sect,,mesh 
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secn,2 

type,2 

real,5 
 

*do,i,0,nc-1,1 

k,100000+i,0,10000,-180-ac*i 

lsel,s,loc,z,-180-ac*i 

latt,5,5,2,,100000+i 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 

*enddo 

eplot 
 

sectype,3,beam,mesh 

secoffset,shrc 

secread,carril1,sect,,mesh 

secn,3 
 

*do,i,1,nc,1 

k,110000+i,0,10000,+180-ac*i 

lsel,s,loc,z,+180-ac*i 

latt,5,5,2,,110000+i 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 

*enddo 

eplot 

allsel 
 

!Arriostrat 

mp,ex,6,210000 

mp,nuxy,6,0.3 

tb,biso,6,1 

tbtemp,0 

tbdata,1,280,2100 

mat,6 

type,1 

r,6,93,1026,18687,10,5, 

rmore,,59 

real,6 
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lsel,s,line,,1843,1872,1 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 

C.3 Condicions de contorn 

C.3.1 Incorporació del pes propi 

/prep7 

et,1,4 
 

!puntals 

mp,dens,1,7.85e-9 
 

!Diagonals 

mp,dens,2,7.85e-9 
 

!Travassers 

mp,dens,3,7.85e-9 
 

!Suport carrils 

mp,dens,4,7.85e-9 
 

!Carrils 

mp,dens,5,7.85e-9 
 

!Arriostrat 

mp,dens,6,7.85e-9 
 

/solu 

acel,0,9810,0 

C.3.2 Accions dels palets 

En aquest cas es mostra la macro utilitzada per l’Estat Límit de Servei. Per a l’Estat Límit 

Últim, únicament cal modificar el valor de les forces aplicades, multiplicant-les per 1,4 que és 

el coeficient de majoració. 

/prep7 
 

nsel,s,loc,y,0 

ngen,2,100000,all 

allsel 
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nsel,s,loc,x,-50 

nsel,a,loc,x,-750 

nsel,a,loc,x,-900 

nsel,a,loc,x,-1600 

nsel,a,loc,x,-1750 

nsel,a,loc,x,-2450 

nsel,a,loc,x,-2600 

nsel,a,loc,x,-3300 

nsel,a,loc,x,-3450 

nsel,a,loc,x,-4150 

esel,s,real,,5 

nsle,r,all 

nsel,u,loc,y,h 

f,all,fy,-1250 

allsel 

eplot 
 

nsel,s,loc,x,-400 

nsel,a,loc,x,-1250 

nsel,a,loc,x,-2100 

nsel,a,loc,x,-2950 

nsel,a,loc,x,-3800 

esel,s,real,,5 

nsle,r,all 

nsel,u,loc,y,h 

f,all,fy,-2500 

allsel 

eplot 

C.3.3 Unió entre el puntal i els arriostraments lat eral i superior 

/prep7 
 

!Puntal-arriostrament lateral i superior 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,2 

nsle,all 

nslk,r 

cpintf,ux 

cpintf,uy 
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cpintf,uz 

cpintf,rotx 

cpintf,roty 

allsel 
 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,6 

nsle,all 

nslk,r 

cpintf,rotx 

allsel 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,3 

esel,a,real,,6 

nsle,all 

nslk,r 

cpintf,ux 

cpintf,uy 

cpintf,uz 

cpintf,rotz 

allsel 

C.3.4 Unió entre el puntal i el travesser 

/prep7 

et,3,39 

keyopt,3,3,4 

!Molla puntal-travesser esquerra 

r,7,0,0,1279830/84012000,1279830,1,1279830 

type,3 

real,7 

secn,1 

*do,j,0,nc-1,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,0,1,1 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,3 

nsle,all 

nslk,r 

nsel,r,loc,y,h 
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nsel,r,loc,x,-i*ab-k*(db+ab) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

*enddo 

*enddo 

allsel 
 

!Molla puntal-travesser dreta 

type,3   

real,7 

*do,j,1,nc-1,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,0,1,1 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,3 

nsle,all 

nslk,r 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,x,-i*ab-k*(db+ab) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

nsel,u,node,,nsup 

*get,nsup,node,,num,max 

e,ninf,nsup 

*enddo 

*enddo 

*enddo 

allsel 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,0,1,1 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,3 

nsle,all 

nslk,r 

nsel,r,loc,y,h 
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nsel,r,loc,x,-i*ab-k*(db+ab) 

nsel,r,loc,z,-nc*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

*enddo 

allsel 

C.3.5 Unió entre el puntal i la cartel·la 

/prep7 

!Puntal-cartela 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,4 

nsle,all 

nslk,r 

cpintf,ux 

cpintf,uy 

cpintf,uz 

!cpintf,rotx 

cpintf,roty 

cpintf,rotz 

allsel 

 

!Molla puntal-cartela 

type,3 

r,8,0,0,0.02597526,1638000,1,1638000 

real,8 

*do,j,1,nc-1,1 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,0,1,1 

*do,p,1,3,1 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,4 

nsle,all 

nslk,r 

nsel,r,loc,y,p*hc 

nsel,r,loc,x,-i*ab-k*(db+ab) 
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nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

nsel,u,node,,nsup 

*get,nsup,node,,num,max 

e,ninf,nsup 

*enddo 

*enddo 

*enddo 

*enddo 

allsel 
 

type,3 

real,8 

*do,j,0,nc,nc 

*do,k,0,nb-1,1 

*do,i,0,1,1 

*do,p,1,3,1 

esel,s,real,,1 

esel,a,real,,4 

nsle,all 

nslk,r 

nsel,r,loc,y,p*hc 

nsel,r,loc,x,-i*ab-k*(db+ab) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

*enddo 

*enddo 

*enddo 

allsel 
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C.3.6 Unió entre el puntal, el peu i el terra 

En aquest cas també s’introdueixen les rigideses de les unions puntal-peu-terra 

corresponents a l’Estat Límit de Servei. Per crear el model per l’Estat Límit Últim s’ha de 

desactivar una RealConstant i activar l’altre, tal i com s’indica. 

/prep7 

type,3 
 

!Molla central puntal-terra (1r i 3r bastidor) 

!M122 ELS 

r,9,0,0,0.00341336,1722511,1,1722511 

!M122 MITJANA 

!r,9,0,0,0.00324017,1918766,1,1918766 

real,9 

*do,j,1,nc-1,1 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-ab 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(ab+db+ab+db) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

allsel 
 

!Molla central puntal-terra (2n bastidor) 

!M122 ELS 

r,10,0,0,0.00324699,1907859,1,1907859 

!M122 MITJANA 

!r,10,0,0,0.00314709,2147983,1,2147983 

real,10 

*do,j,1,nc-1,1 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(ab+db) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 
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*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(ab+db+ab) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

allsel 
 

!Molla frontal puntal-terra 

!M122 ELS 

r,11,0,0,0.00372706,1539909,1,1539909 

!M122 MITJANA 

!r,11,0,0,0.00345103,1693122,1,1693122 

real,11 

*do,j,1,nc-1,1 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(nb*ab+(nb-1)*db) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

allsel 
 

!Molla lateral puntal-terra (1r i 3r bastidor) 

!M122 ELS 

r,12,0,0,0.00503176,1261279,1,1261279 

!M122 MITJANA 

!r,12,0,0,0.00441441,1350007,1,1350007 

real,12 
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*do,j,0,nc,nc 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-ab 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(ab+db+ab+db) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

allsel 
 

!Molla lateral puntal-terra (2n bastidor) 

!M122 ELS 

r,13,0,0,0.00442681,1347736,1,1347736 

!M122 MITJANA 

!r,13,0,0,0.00396205,1456242,1,1456242 

real,13 

*do,j,0,nc,nc 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(ab+db) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(ab+db+ab) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

allsel 
 

!Molla cantonades puntal-terra 

!M122 ELS 
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r,14,0,0,0.00596562,1181655,1,1181655 

!M122 MITJANA 

!r,14,0,0,0.00511266,1252423,1,1252423 

real,14 

*do,j,0,nc,nc 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,0 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

nsel,s,loc,y,0 

nsel,r,loc,x,-(nb*ab+(nb-1)*db) 

nsel,r,loc,z,-j*ac 

*get,nsup,node,,num,max 

*get,ninf,node,,num,min 

e,ninf,nsup 

*enddo 

allsel 
 

nsel,s,node,,100001,110000,1 

d,all,all 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,0 

d,all,ux 

d,all,uy 

d,all,uz 

allsel 

C.4 Imperfecció global 

Un cop creat el model, s’aplica aquest macro per obtenir la geometria amb la imperfecció 

que indica la normativa i sobre la qual s’analitza cada mètode. 

/prep7 
 

fdele,all 

esel,s,real,,1 

nsle,all 
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nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,z,0 

d,all,uz,-1 

allsel 

C.5 Càlcul de la rigidesa C global  

Aquesta macro permet col·locar les forces en el pla de l’arriostrament superior, tal i com es 

descriu en el codi FEM 10.2.07, per tal de calcular la rigidesa Cglobal. 

/prep7 
 

!Centrals 

fdele,all 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

f,all,fz,-1 

allsel 

 

 

!Laterals 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,z,0 

fdele,all 

f,all,fz,-1/2 

allsel 
 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,x,0 

fdele,all 

f,all,fz,-1/2 

allsel 
 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 
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nsel,r,loc,z,-nc*ac 

fdele,all 

f,all,fz,-1/2 

allsel 
 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,x,-(nb*ab+(nb-1)*db) 

fdele,all 

f,all,fz,-1/2 

allsel 
 

!Cantonades 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,0 

fdele,all 

f,all,fz,-1/4 

allsel 
 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,z,-nc*ac 

nsel,r,loc,x,0 

fdele,all 

f,all,fz,-1/4 

allsel 
 

esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,z,-nc*ac 

nsel,r,loc,x,-(nb*ab+(nb-1)*db) 

fdele,all 

f,all,fz,-1/4 

allsel 
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esel,s,real,,1 

nsle,all 

nsel,r,loc,y,h 

nsel,r,loc,z,0 

nsel,r,loc,x,-(nb*ab+(nb-1)*db) 

fdele,all 

f,all,fz,-1/4 

allsel 

C.6 Càlcul de la càrrega crítica a flexió del punta l 

Aquest macro és independent de la resta ja que el que es vol aconseguir es modelar un 

puntal sol, amb les condicions de contorn que li pertoquen, per tal d’obtenir la pròpia càrrega 

crítica a flexió en cada un dels eixos. 

/prep7 
 

*ask,h,altura bastidor,6650 

*ask,hc,separacio entre nivell de carrega,1650 

*ask,d,distancia entre diagonals,1200 
 

!puntal 

k,1,0,0 

k,2,0,hc 

k,3,0,2*hc 

k,4,0,3*hc 

k,5,0,h 
 

!Puntals 

l,1,2 

l,2,3 

l,3,4 

l,4,5 
 

!malla 

et,1,4 
 

!puntals 

mp,ex,1,210000 

mp,nuxy,1,0.3 

tb,biso,1,1 

tbtemp,0 
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tbdata,1,355,2100 

mat,1 

r,1,647,346866,1438159,20,10 

rmore,,1495 

real,1 

lsel,s,line,,1,4,1 

lesize,all,50 

lmesh,all 

allsel 
 

!Forces 

nsel,s,loc,y,hc 

nsel,a,loc,y,2*hc 

nsel,a,loc,y,3*hc 

f,all,fy,-(10000/3) 

allsel 

eplot 
 

!Connexions 

et,3,39 

keyopt,3,3,4 

type,3 
 

!Molles extrems 

n,1000,0,h 

n,1001,0,0,0 

r,4,0,0,1,144941668 

real,4 

e,1000,101 

d,1000,all 

d,101,uy 

d,101,uz 
 

r,5,0,0,0.00324699,1907859,1,1907859 

real,5 

e,1001,1 

d,1001,all 

d,1,ux 

d,1,uy 

d,1,uz 
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!Cglobal 

et,2,39 

keyopt,2,3,3 

r,6,0,0,100,745.717716 

e,1000,101 
 

!Arriostrament lateral 

nsel,s,loc,y,150 

nsel,a,loc,y,150+d 

nsel,a,loc,y,150+2*d 

nsel,a,loc,y,150+3*d 

nsel,a,loc,y,150+4*d 

nsel,a,loc,y,150+5*d 

nsel,a,loc,y,h-250 

d,all,ux 

allsel 
 

/solu 

antype,static 

pstress,on 

solve 

fini 
 

!calcul de valors propis 

allsel 

fini 
 

*ask,modess,numero de modes?,5 
 

/solu 

antype,buckle, 

bucopt,subs,modess 

solve 

fini 
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Annex D. Comprovació de la resta de puntals 

En aquest annex es recullen les verificacions dels diferents puntals que formen la 

prestatgeria metàl·lica, els quals presenten uns valors d’esforços aplicats diferents als que 

actuen sobre el puntal que s’analitza en el projecte, i que per tant, també és necessari fer-ne 

la comprovació. 

El procediment per a la verificació és el mateix, amb algunes particularitats que ja es van 

comentant al llarg de l’annex. 

D.1 Mètode 2 

D.1.1 Puntal 1 esquerra 

El puntal número 1 és el que correspon a les cantonades de la prestatgeria. Cal diferenciar 

entre els d’un extrem i els de l’altre ja que, degut a la no simetria de càrregues, apareixen 

uns moments canviats de signe que modifiquen els diferents diagrames i per tant els 

esforços que actuen sobre el puntal. Per diferenciar-los, se’ls nombra amb esquerra i dreta, 

respecte la part frontal de la prestatgeria, tal i com es mostra en el plànol, amb l’eix X 

perpendicular, l’eix Y vertical cap amunt i l’eix Z horitzontal cap a l’esquerra. 

Així doncs, el primer que cal és realitzar un anàlisi de modes de vinclament per tal de trobar 

la càrrega crítica a flexió per cada un dels dos eixos, per finalment obtenir la capacitat 

resistent del puntal. En aquest cas, és necessari repetir aquest anàlisi amb les noves 

condicions de contorn a la base del puntal, amb el canvi de la rigidesa de la unió puntal-peu-

terra degut a la disminució de l’esforç normal al perfil. 

Una altre diferència és la incorporació dels moments que es generen al puntal degut a la 

asimetria de les càrregues. En aquest cas, però, no s’hi incorporen, ja que l’element utilitzat 

per fer el model (BEAM4), no té en compte els moments, només els esforços axials, a l’hora 

de calcular la matriu de rigidesa geomètrica. 

Entre el model del puntal sol i la posterior aplicació de la normativa, s’obté les diferents 

càrregues crítiques (Taula D. 1), de les quals la més crítica s’utilitza per calcular la capacitat 

resistent del puntal (Taula D. 2). 
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Tipus de càrrega crítica Càrrega crítica de vinclament (N) 

Flexió eix de simetria (Ncr,y) 879318 

Flexió eix de no simetria (Ncr,z) 1944020 

Torsió (Ncr,T) 765584 

Flexo-torsió (Ncr,FT) 489012 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 181893 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 1), moment respecte l’eix X (Fig. D. 2) i moment respecte l’eix Z (Fig. 

D. 3). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 3). 

Taula D. 1. Valors de les diferents càrregues críti ques de vinclament (Puntal 1e). 

Taula D. 2. Capacitat resistent del puntal 1 esquer re. 
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Fig. D. 1. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 1e).  

Fig. D. 2. Diagrama de moments respecte l'eix globa l X (Puntal 1e). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 15504 N 

Moment eix X -669062 Nmm 588245 Nmm 

Moment eix Z -58810 Nmm 101815 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 4): 

 Verificació  

 0,23 ≤ 1        

Fig. D. 3. Diagrama de moments respecte l'eix globa l Z (Puntal 1e). 

Taula D. 3. Esforços que rep el puntal 1e. 

Taula D. 4. Comprovació de la resistència del punta l 1e. 
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D.1.2 Puntal 1 dreta 

La verificació d’aquest puntal, corresponent a les cantonades de l’extrem dret, és molt similar 

a l’anterior: El càlcul de la capacitat resistent del puntal (Taula D. 5) és el mateix i la única 

diferència rau en la distribució dels esforços que rep el puntal, a causa de la generació d’un 

moment respecte l’eix global X de signe contrari que en el cas del puntal anterior. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 181893 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 4), moment respecte l’eix X (Fig. D. 5) i moment respecte l’eix Z (Fig. 

D. 6). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 6). 

 

Taula D. 5. Capacitat resistent del puntal 1 dreta.  

Fig. D. 4. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 1d).  



Pág. 38  Annexes 

 

 

 

Fig. D. 5. Diagrama de moments respecte l'eix globa l X (Puntal 1d). 

Fig. D. 6. Diagrama de moments respecte l'eix globa l Z (Puntal 1d). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 15504 N 

Moment eix X -278351 Nmm 429412 Nmm 

Moment eix Z -63449 Nmm 106353 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 7): 

 Verificació  

 0,19 ≤ 1        

D.1.3 Puntal 2 esquerre 

En aquest cas, s’ha de tornar a calcular de nou les càrregues crítiques de vinclament a flexió 

per la mateixa raó, el canvi d’una de les condicions d’enllaç del puntal, corresponent a la 

unió puntal-peu-terra. 

A continuació es mostren les noves càrregues crítiques (Taula D. 8) i la capacitat resistent 

del puntal 2 esquerra (Taula D. 9), calculada amb la mínima de les anteriors. 

Tipus de càrrega crítica Càrrega crítica de vinclament (N) 

Flexió eix de simetria (Ncr,y) 947916 

Flexió eix de no simetria (Ncr,z) 1944020 

Torsió (Ncr,T) 765584 

Flexo-torsió (Ncr,FT) 505255 

Taula D. 6. Esforços que rep el puntal 1d. 

Taula D. 7. Comprovació de la resistència del punta l 1d. 

Taula D. 8. Valor de les diferents càrregues crítiq ues de vinclament (Puntal 2e). 
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 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 183302 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 7), moment respecte l’eix X (Fig. D. 8) i moment respecte l’eix Z (Fig. 

D. 9). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 10). 

 

Taula D. 9. Capacitat resistent del puntal 2 esquer re. 

Fig. D. 7. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 2e).  
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Fig. D. 8. Diagrama de moments respecte l'eix globa l X (Puntal 2e). 

Fig. D. 9. Diagrama de moments respecte l'eix globa l Z (Puntal 2e). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 18723 N 

Moment eix X -969982 Nmm 1060000 Nmm 

Moment eix Z -40695 Nmm 95028 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 11): 

 Verificació  

 0,30 ≤ 1        

D.1.4 Puntal 2 dreta 

Per aquest puntal, la capacitat resistent (Taula D. 12) és la mateixa que per el puntal 2 

esquerra i la única diferència és en els esforços que es modifiquen degut a la asimetria de 

càrregues. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 183302 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 10), moment respecte l’eix X (Fig. D. 11) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 12). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 13). 

Taula D. 10. Esforços que rep el puntal 2e. 

Taula D. 11. Comprovació de la resistència del punt al 2e. 

Taula D. 12. Capacitat resistent del puntal 2 dreta . 
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Fig. D. 10. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 2d) . 

Fig. D. 11. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 2d). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 18723 N 

Moment eix X -561137 Nmm 643556 Nmm 

Moment eix Z -41045 Nmm 94127 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 14): 

 Verificació  

 0,23 ≤ 1        

Fig. D. 12. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 2d). 

Taula D. 13. Esforços que rep el puntal 2d. 

Taula D. 14. Comprovació de la resistència del punt al 2d. 
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D.1.5 Puntal 3 esquerre 

En aquest cas, s’ha de tornar a calcular de nou les càrregues crítiques de vinclament a flexió 

per la mateixa raó, el canvi d’una de les condicions d’enllaç del puntal, corresponent a la 

unió puntal-peu-terra. 

A continuació es mostren les noves càrregues crítiques (Taula D. 15) i la capacitat resistent 

del puntal 3 esquerra (Taula D. 16), calculada amb la mínima de les anteriors. 

Tipus de càrrega crítica Càrrega crítica de vinclament (N) 

Flexió eix de simetria (Ncr,y) 1008710 

Flexió eix de no simetria (Ncr,z) 1944020 

Torsió (Ncr,T) 765584 

Flexo-torsió (Ncr,FT) 518304 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 184374 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 13), moment respecte l’eix X (Fig. D. 14) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 15). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 17). 

Taula D. 15. Valor de les diferents càrregues críti ques de vinclament (Puntal 3e). 

Taula D. 16. Capacitat resistent del puntal 3 esque rre. 
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Fig. D. 13. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 3e) . 

Fig. D. 14. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 3e). 



Comparació de mètodes d’anàlisi estructural d’una prestatgeria “DRIVE-THROUGH” Pág. 47 

 

 

Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 21668 N 

Moment eix X -1090000 Nmm 1090000 Nmm 

Moment eix Z -38020 Nmm 36068 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 18): 

 Verificació  

 0,31 ≤ 1        

Fig. D. 15. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 3e). 

Taula D. 17. Esforços que rep el puntal 3e. 

Taula D. 18. Comprovació de la resistència del punt al 3e. 
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D.1.6 Puntal 3 dreta 

Per aquest puntal, la capacitat resistent (Taula D. 19) és la mateixa que per el puntal 3 

esquerra i la única diferència és en els esforços que es modifiquen degut a la asimetria de 

càrregues. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 184374 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 16), moment respecte l’eix X (Fig. D. 17) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 18). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 20). 

 

Taula D. 19. Capacitat resistent del puntal 3 dreta . 

Fig. D. 16. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 3d) . 
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Fig. D. 17. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 3d). 

Fig. D. 18. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 3d). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 22153 N 

Moment eix X -652567 Nmm 788290 Nmm 

Moment eix Z -38980 Nmm 38248 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 21): 

 Verificació  

 0,26 ≤ 1        

D.1.7 Puntal 4 

Per aquest tipus de puntal, també s’ha de tornar a calcular de nou les càrregues crítiques de 

vinclament a flexió, degut a la modificació d’una de les condicions d’enllaç del puntal, 

corresponent a la unió puntal-peu-terra. En canvi, no al distingir entre esquerra i dreta ja que 

la càrrega d’aquest puntal és simètrica i per tant tots es comporten igual. 

A continuació es mostren les noves càrregues crítiques (Taula D. 22) i la capacitat resistent 

del puntal 3 esquerra (Taula D. 23), calculada amb la mínima de les anteriors. 

Tipus de càrrega crítica Càrrega crítica de vinclament (N) 

Flexió eix de simetria (Ncr,y) 1108750 

Flexió eix de no simetria (Ncr,z) 1944020 

Torsió (Ncr,T) 765584 

Flexo-torsió (Ncr,FT) 537404 

Taula D. 20. Esforços que rep el puntal 3d. 

Taula D. 21. Comprovació de la resistència del punt al 3d. 

Taula D. 22. Valor de les diferents càrregues críti ques de vinclament (Puntal 4). 
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 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 185854 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 19), moment respecte l’eix X (Fig. D. 20) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 21). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 24). 

 

Taula D. 23. Capacitat resistent del puntal 4. 

Fig. D. 19. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 4).  
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Fig. D. 20. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 4). 

Fig. D. 21. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 4). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 28424 N 

Moment eix X -277703 Nmm 578313 Nmm 

Moment eix Z -48959 Nmm 109842 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 25): 

 Verificació  

 0,27 ≤ 1        

D.1.8 Puntal 5 

Repetint la operativa desenvolupada per el puntal 4, amb els valors corresponents 

d’esforços, s’obté la verificació de l’últim puntal del mètode 2. Cal recordar que el puntal 6 és 

el que es verifica a la memòria del projecte. 

A continuació es mostren les noves càrregues crítiques (Taula D. 26) i la capacitat resistent 

del puntal 3 esquerra (Taula D. 27), calculada amb la mínima de les anteriors. 

Tipus de càrrega crítica Càrrega crítica de vinclament (N) 

Flexió eix de simetria (Ncr,y) 1174840 

Flexió eix de no simetria (Ncr,z) 1944020 

Torsió (Ncr,T) 765584 

Flexo-torsió (Ncr,FT) 548619 

Taula D. 24. Esforços que rep el puntal 4. 

Taula D. 25. Comprovació de la resistència del punt al 4. 

Taula D. 26. Valor de les diferents càrregues críti ques de vinclament (Puntal 5). 
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 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 186677 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 22), moment respecte l’eix X (Fig. D. 23) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 24). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 28). 

 

Taula D. 27. Capacitat resistent del puntal 5. 

Fig. D. 22. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 5).  
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Fig. D. 23. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 5). 

Fig. D. 24. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 5). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 35180 N 

Moment eix X -282665 Nmm 628377 Nmm 

Moment eix Z -56074 Nmm 91708 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 29): 

 Verificació  

 0,32 ≤ 1        

D.2 Mètode 3 

En aquesta secció es repeteix exactament el procediment desenvolupat al llarg de l’apartat 

D.1, amb la diferència de la no necessitat de calcular de nou les càrregues crítiques de 

vinclament a flexió de cada puntal ja que són les mateixes, respectivament. 

D.2.1 Puntal 1 esquerra 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 1 esquerra (Taula D. 30), 

calculada a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 181893 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 25), moment respecte l’eix X (Fig. D. 26) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 27). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 31). 

Taula D. 28. Esforços que rep el puntal 5. 

Taula D. 29. Comprovació de la resistència del punt al 5. 

Taula D. 30. Capacitat resistent del puntal 1 esque rra. 
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Fig. D. 25. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 1 e squerra). 

Fig. D. 26. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 1 esquerra). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 14673 N 

Moment eix X -757901 Nmm 752762 Nmm 

Moment eix Z -37770 Nmm 95097 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 32): 

 Verificació  

 0,24 ≤ 1        

Fig. D. 27. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 1 esquerre). 

Taula D. 31. Esforços que rep el puntal 1 esquerre.  

Taula D. 32. Comprovació de la resistència del punt al 1 esquerre. 
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D.2.2 Puntal 1 dreta 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 1 dreta (Taula D. 33), 

calculada a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 181893 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 28), moment respecte l’eix X (Fig. D. 29) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 30). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 34). 

 

Taula D. 33. Capacitat resistent del puntal 1 dreta . 

Fig. D. 28. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 1 d reta). 
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Fig. D. 29. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 1 dreta). 

Fig. D. 30. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 1 dreta). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 15815 N 

Moment eix X -439228 Nmm 714140 Nmm 

Moment eix Z -66646 Nmm 110712 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D.35): 

 Verificació  

 0,22 ≤ 1        

D.2.3 Puntal 2 esquerre 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 2 esquerre (Taula D. 36), 

calculada a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 183302 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 31), moment respecte l’eix X (Fig. D. 32) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 33). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 37). 

Taula D. 34. Esforços que rep el puntal 1 dreta. 

Taula D. 35. Comprovació de la resistència del punt al 1 dreta. 

Taula D. 36. Capacitat resistent del puntal 2 esque rre. 
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Fig. D. 31. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 2 e squerre). 

Fig. D. 32. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 2 esquerre). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 18398 N 

Moment eix X -1090000 Nmm 1230000 Nmm 

Moment eix Z -37770 Nmm 95097 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 38): 

 Verificació  

 0,33 ≤ 1        

Fig. D. 33. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 2 esquerre). 

Taula D. 37. Esforços que rep el puntal 2 esquerre.  

Taula D. 38. Comprovació de la resistència del punt al 2 esquerre. 
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D.2.4 Puntal 2 dreta 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 2 dreta (Taula D. 39), 

calculada a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 183302 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 34), moment respecte l’eix X (Fig. D. 35) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 36). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 40). 

 

Taula D. 39. Capacitat resistent del puntal 2 dreta . 

Fig. D. 34. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 2 d reta). 
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Fig. D. 35. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 2 dreta). 

Fig. D. 36. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 2 dreta). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 18784 N 

Moment eix X -693484 Nmm 1010000 Nmm 

Moment eix Z -41053 Nmm 95374 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 41): 

 Verificació  

 0,29 ≤ 1        

D.2.5 Puntal 3 esquerra 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 3 esquerre (Taula D. 42), 

calculada a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 184374 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 37), moment respecte l’eix X (Fig. D. 38) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 39). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 43). 

Taula D. 40. Esforços que rep el puntal 2 dreta. 

Taula D. 41. Comprovació de la resistència del punt al 2 dreta. 

Taula D. 42. Capacitat resistent del puntal 3 esque rre. 
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Fig. D. 37. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 3 e squerre). 

Fig. D. 38. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 3 esquerre). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 21435 N 

Moment eix X -1200000 Nmm 1260000 Nmm 

Moment eix Z -36086 Nmm 35491 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 44): 

 Verificació  

 0,34 ≤ 1        

Fig. D. 39. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 3 esquerre). 

Taula D. 43. Esforços que rep el puntal 3 esquerre.  

Taula D. 44. Comprovació de la resistència del punt al 3 esquerre. 
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D.2.6 Puntal 3 dreta 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 3 dreta (Taula D. 45), 

calculada a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 184374 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 40), moment respecte l’eix X (Fig. D. 41) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 42). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 46). 

 

Taula D. 45. Capacitat resistent del puntal 3 dreta . 

Fig. D. 40. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 3 d reta). 
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Fig. D. 41. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 3 dreta). 

Fig. D. 42. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 3 dreta). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 22354 N 

Moment eix X -659678 Nmm 1110000 Nmm 

Moment eix Z -40904 Nmm 39594 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 47): 

 Verificació  

 0,31 ≤ 1        

D.2.7 Puntal 4 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 4 (Taula D. 48), calculada 

a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 185854 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 43), moment respecte l’eix X (Fig. D. 44) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 45). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 49). 

Taula D. 46. Esforços que rep el puntal 3 dreta. 

Taula D. 47. Comprovació de la resistència del punt al 3 dreta. 

Taula D. 48. Capacitat resistent del puntal 4. 
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Fig. D. 43. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 4).  

Fig. D. 44. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 4). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 28474 N 

Moment eix X -504625 Nmm 1010000 Nmm 

Moment eix Z -48111 Nmm 108369 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 50): 

 Verificació  

 0,34 ≤ 1        

Fig. D. 45. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 4). 

Taula D. 49. Esforços que rep el puntal 4. 

Taula D. 50. Comprovació de la resistència del punt al 4. 
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D.2.8 Puntal 5 

Tot seguit, es mostra, directament, la capacitat resistent del puntal 5 (Taula D. 51), calculada 

a partir de la mínima càrrega crítica de vinclament. 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 186677 

A continuació es mostren les principals sol·licitacions obtingudes a partir d’aquest càlcul: 

l’esforç normal (Fig. D. 46), moment respecte l’eix X (Fig. D. 47) i moment respecte l’eix Z 

(Fig. D. 48). També una taula on es resumeixen els valors màxims i mínims (Taula D. 52). 

 

Taula D. 51. Capacitat resistent del puntal 5. 

Fig. D. 46. Diagrama de l'esforç normal (Puntal 5).  
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Fig. D. 47. Diagrama de moments respecte l'eix glob al X (Puntal 5). 

Fig. D. 48. Diagrama de moments respecte l'eix glob al Z (Puntal 5). 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 35240 N 

Moment eix X -513817 Nmm 1100000 Nmm 

Moment eix Z -55043 Nmm 92325 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula D. 53): 

 Verificació  

 0,40 ≤ 1        

  

Taula D. 52. Esforços que rep el puntal 5. 

Taula D. 53. Comprovació de la resistència del punt al 5. 
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Annex E. Verificació amb càrrega accidental 

E.1 Mètode 2 

E.1.1 Puntal 4 

A continuació es verifica el puntal 4, tenint en compte un possible impacte en la direcció 

transversal de 1250 N. La capacitat resistent és la mateixa que s’ha calculat anteriorment 

(Taula E. 1) i únicament varien els moments respecte l’eix X (Fig E. 1). 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 185854 

 

Taula E. 1. Capacitat resistent del puntal4. 

Fig E. 1. Diagrama de moments respecte l'eix global  X amb càrrega accidental. 
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A la següent taula (Taula E. 2), es resumeixen els nous esforços del puntal. 
 

Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 28424 N 

Moment eix X -275490 Nmm 852831 Nmm 

Moment eix Z -48959 Nmm 109842 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula E. 3): 

 Verificació  

 0,33 ≤ 1        

També es comprova la resistència de la unió puntal-peu-terra, ja que el moment a la base 

del puntal s’ha modificat. A continuació (Taula E. 4) es mostra el nou moment de la unió 

enfront el moment màxim que es permet. Com es pot observar, la unió continua estant dins 

del límit permès, i per tant queda comprovat el seu bon funcionament. 
 

 Verificació  

 M = 852831 ≤ 1693122 = Mmàx       

Taula E. 2. Esforços que rep el puntal 4. 

Taula E. 3. Comprovació de la resistència del punta l 4 amb càrrega accidental. 

Taula E. 4. Verificació de la unió amb càrrega acci dental. 
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E.2 Mètode 3 

E.2.1 Puntal 4 

De la mateixa manera que a l’apartat E.1 d’aquest annex, es verifica el puntal 4, tenint en 

compte un possible impacte en la direcció transversal de 1250 N. La capacitat resistent és la 

mateixa que s’ha calculat anteriorment (Taula E. 5) i únicament varien els moments respecte 

l’eix X (Fig E. 2). 
 

 Capacitat resistent del puntal (N) 

Nb,Rd 185854 

 

A la següent taula (Taula E. 6), es resumeixen els nous esforços del puntal. 

Taula E. 5. Capacitat resistent del puntal 4. 

Fig E. 2. Diagrama de moments respecte l'eix global  X amb càrrega accidental. 
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Esforç Mínim Màxim 

Normal (Compressió) 0 N 28474 N 

Moment eix X -503770 Nmm 1270000 Nmm 

Moment eix Z -48111 Nmm 108369 Nmm 

Aplicant les fórmules de verificació, amb el càlcul respectiu dels seus paràmetres, s’obté el 

següent (Taula E. 7): 

 Verificació  

 0,40 ≤ 1        

Per últim, es comprova la resistència de la unió puntal-peu-terra, ja que el moment a la base 

del puntal s’ha modificat. A continuació (Taula E. 8) es mostra el nou moment de la unió 

enfront el moment màxim que es permet. Com es pot observar, la unió continua estant dins 

del límit permès, i per tant queda comprovat el seu bon funcionament. 
 

 Verificació  

 M = 1270000 ≤ 1693122 = Mmàx       

Taula E. 6. Esforços que rep el puntal 4. 

Taula E. 7. Comprovació de la resistència del punta l 4 amb càrrega accidental. 

Taula E. 8. Verificació de la unió amb càrrega acci dental. 


