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Resum— En aquest projecte es calculen i s’elaboren un 
conjunt de taules de diferents perfils estructurals d’acer, 
per als tres tipus d’acer mes comunament utilitzats en les 
estructures metàl·liques com són el S235, S275 i el S355, 
sotmesos a diferents sol·licitacions (tracció, compressió, 
flexió, tallant, així com alguna combinació de les 
mateixes), amb l’objectiu de poder oferir una eina de 
consulta per poder realitzar un predimensionat ràpid i 
eficaç de perfils estructurals d’acer segons el mètode de 
càlcul definit a l’Eurocodi 3 EN 1993-1-1, essent aquesta 
la Normativa Europea vigent pel càlcul i execució 
d’estructures d’acer. 
 
En estructures hiperestàtiques és necessari fer un càlcul 
previ “predimensionat” de cada perfil abans de poder 
calcular amb exactitud els elements de l’estructura. 
Aquest conjunt de taules elaborades segons la normativa 
vigent ens pot ajudar en la recerca del perfil adequat per 
iniciar els càlculs definitius. 
 
El mètode de càlcul que proposa l’Eurocodi 3, i 
òbviament tots els càlculs realitzats a les taules, contempla 
l’aparició de fenòmens d’inestabilitat elàstica (Pandeig, 
abonyegament, pandeig lateral, torsió) produïts a causa 
de les deformacions, així com la classificació de les 
seccions, que ens determinarà finalment el mètode de 
càlcul a utilitzar, factors que poden reduir 
considerablement la capacitat resistent del element i que 
en Normatives anteriors no eren contemplats en els 
càlculs d’elements estructurals i que poden portar al 
col·lapse de la secció per sota del seu límit elàstic. 
 
El sistema de classificació de l’Eurocodi 3 distingeix 4 
classes, segons el risc d’aparició prematura o tardana de 
fenòmens d’abonyegament en les parets comprimides de 
les seccions i que poden limitar la capacitat resistent de la 
secció. Per definir la classificació de les seccions s’han 
utilitzat les “Taules 5.3.1. de l’Eurocodi 3”. Aquestes 4 
classes son les següents: 

 Classe 1: Seccions Plàstiques 
 Classe 2: Seccions Compactes 
 Classe 3: Seccions Semi-Compactes 
 Classe 4: Seccions Esveltes   
S’ha de posar especial atenció a les seccions de classe 4 on 
a mes de l’aparició de fenòmens d’inestabilitat global, 
també apareixen fenòmens d’inestabilitat local, existint  

 
parts de la secció comprimida que veuen reduïda la seva 
resistència degut a l’abonyegament local, on  haurem de 
definir i calcular una secció eficaç o àrea efectiva, 
diferent i menor de la secció neta, pel mètode de càlcul on 
òbviament la resistència de la secció es veurà reduïda. 

 
Amb l’objectiu de poder justificar els càlculs obtinguts en 
les taules realitzades s’han incorporat a la memòria 
nombrosos exemples de diferents tipus de perfils i 
diferents sol·licitacions amb el procediment de càlcul 
utilitzat i definit a l’Eurocodi 3. En aquests exemples es 
pretén mostrar majoritàriament seccions amb risc 
d’inestabilitat global i local per tal de mostrar pas a pas 
els càlculs i procediment que defineix l’Eurocodi 3. 
 
Paraules Clau— Eurocodi 3, Predimensionat, 
Sol·licitació, Secció, Àrea eficaç, Capacitat resistent, 
Pandeig, Abonyegament, Esveltesa, Classificació. 
 

I. INTRODUCCIÓ 
 
bans del 1993 la concepció i càlcul d’estructures 
metàl·liques estaven definits per diferents normatives i 

reglamentacions. A partir del 1993, una nova i única 
normativa a nivell europeu, l’Eurocodi 3, entra en vigor per 
al càlcul i execució d’estructures metàl·liques de manera 
provisional durant 3 anys i de forma definitiva a partir del 
1996. 
 
La nova normativa tracta d’analitzar les estructures d’acer de 
la forma mes ajustada possible al seu comportament real, 
considerant els increments dels esforços produïts per causa de 
les deformacions i la necessitat d’ajustar la capacitat resistent 
de la secció a la seva classificació. 
 
El mètode de càlcul que proposa l’Eurocodi 3 contempla 
l’aparició de fenòmens d’inestabilitat elàstica (Pandeig, 
abonyegament, pandeig lateral) produïts a causa de les 
deformacions, que amplifiquen considerablement les tensions 
als elements, factors que poden reduir considerablement la 
capacitat resistent del element i que en Normatives anteriors 
no eren contemplats en els càlculs d’elements estructurals 
d’acer i que poden portar al col·lapse de la secció per sota del 
seu límit elàstic. 
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II. OBJECTIUS  I ABAST 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte es el càlcul i 
l’elaboració d’un conjunt de taules de diferents perfils 
estructurals d’acer, per als 3 tipus d’acer més comunament 
utilitzats en les estructures metàl·liques com son el acer 
S235, S275 i el S355, sotmesos a diferents sol·licitacions 
(tracció, compressió, flexió, tallant, així com alguna 
combinació de les mateixes), amb l'objectiu d’oferir, a 
enginyers, projectistes, calculistes d’estructures metàl·liques i 
estudiants, una eina de consulta rapida i eficaç per al 
predimensionat de perfils estructurals d’acer segons el 
mètode de càlcul definit a l’Eurocodi 3. 
 
Es pretén en el conjunt de càlculs, tal i com proposa la 
Normativa vigent, realitzar un anàlisi més exacte i per tant 
més segur i eficient dels elements estructurals que formen 
part d’una estructura (pilars, dintells, corretges, tirants, etc.) 
amb criteris que no eren contemplats anteriorment en les 
normatives de càlcul i podien ser objecte de fallada en els 
elements estructurals al no tenir en compte els fenòmens 
d’inestabilitat elàstica com el pandeig, l’abonyegament i el 
pandeig lateral que poden reduir considerablement la 
capacitat resistent de l’element, així com la classificació de 
les seccions que ens determinarà finalment el mètode de 
càlcul a utilitzar. 
 
Amb l’objectiu de poder justificar els càlculs i per ajudar a 
una millor comprensió dels mateixos, s’han incorporat 
nombrosos exemples amb el procediment de càlcul utilitzat 
segons l’Eurocodi 3 per cada tipus de perfil i sol·licitació per 
als 3 tipus d’acer mes comunament utilitzats en estructures 
metàl·liques com son el S235, S275 i el S355. 
 
En les diferents Taules es mostren les principals 
característiques geomètriques i mecàniques de cada secció o 
perfil i es calculen les resistències de les seccions així com la 
seva classificació d’acord a l’Eurocodi 3 EN 1993-1-1 i els 
seus annexes. 
 
A continuació es mostren els perfils analitzats amb les 
corresponents sol·licitacions. 
  

 
 

Taula 1. Perfils i sol·licitacions. Font: Pròpia 
 

III. CRITERIS Y BASES DE CÀLCUL 

SEGONS EC3 
 
1) SECCIONS SOL·LICITADES A TRACCIÓ 

(Taules 1, 3 i 6) 
 

Per la realització de les Taules de seccions sol·licitades a 
tracció, s’han calculat la resistència de càlcul a tracció que es 
pot aplicar a un element sol·licitat a esforç axil de tracció 
centrat per als acers S235, S275 i S355 d’acord a EN 1993-1-
1. 
 
Degut a la gran esveltesa que poden tenir les barres també 
s’ha tingut en compte la rigidesa i s’ha calculat la màxima 
longitud física de l’element per una relació d’esveltesa de 
λ=300, d’acord a         EN 1993-1-1 on, en bona practica, es 
limita l'esveltesa a 300 en elements principals i a 400 en 
elements secundaris. 
 
La resistència de càlcul a tracció i la màxima longitud física 
vindrà donada respectivament per les següents expressions:   

 

. ∙ 					; 		y						 ∙  

 
 

2) SECCIONS SOL·LICITADES A COMPRESSIÓ 
(Taules 2,4,7,8 i 11) 

 
En aquestes Taules es calcula la resistència de càlcul a 
pandeig que es pot aplicar a un element sol·licitat a esforç 
axil de compressió simple, per a diferents longitud de 
pandeig dels acers S235, S275 i S355, així com la seva 
classificació a compressió simple d’acord a EN 1993-1-1. 
 
Per realitzar els càlculs s’ha tingut en compte la classificació 
de la secció on, a compressió simple, les classes 1, 2 i 3 son 
una única Classe denominada Compacte i on per els càlculs 
podrem utilitzar sempre l’àrea bruta de la secció, i la Classe 4 
també denominada Esvelta on per als càlculs haurem de 
determinar l’àrea efectiva de la secció ja que degut a l’efecte 
del pandeig local hi ha parts comprimides de la secció que 
veuen reduïda la seva resistència degut a l’abonyegament 
local i es tenen que eliminar de l’àrea de la secció que 
treballa comprimida, utilitzant el mètode d’amples eficaços 
per elements comprimits segons les “Taules 5.3.2 i 5.3.3 de 
l’Eurocodi 3”. 
 
Per determinar el càlcul a pandeig de l’element comprimit 
s’han utilitzat les corbes de pandeig europees per a diferents 
seccions segons “Taula 5.5.3 de l’Eurocodi 3” (veure Taula 
2) per així poder determinar el coeficient d’imperfecció i 
calcular el coeficient de reducció χ del tipus de pandeig a 
considerar. 
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Taula 2. Corbes pandeig per diferents seccions. Font: 
Eurocodi 3 

També s’ha tingut en compte el risc de pandeig global de 
l’element on si l’esveltesa reduïda de l’element 	es 0,2, 
l’element es considera curt sense perill de pandeig global i el 
coeficient χ serà igual a 1 i on si l’esveltesa reduïda de 
l’element 	es 0,2, l’element té perill de pandeig global i 
s’haurà de calcular el coeficient de reducció χ corresponent al 
tipus de pandeig. 
 
La resistència de càlcul a pandeig d’un element comprimit es 
dedueix de la següent expressió: 
 

.
∙ ∙ ∙

 

 
on   βA=1            per a seccions de les classes 1, 2 o 3 
       βA=Aeff/A    per a seccions de Classe 4 
 
essent χ el coeficient de reducció del tipus de pandeig a 
considerar 
 
 
3) SECCIONS SOL·LICITADES A FLEXIÓ 

(Taules 5, 9 i 12) 
 
En aquestes Taules es calcula la resistència de càlcul a flexió 
(Moment resistent plàstic i moment resistent elàstic) d’un 
element sol·licitat a flexió simple, per al seu eix fort y-y, dels 
acers S235, S275 i S355, així com la classificació de cada un 
dels elements de la secció que ens determinarà la classificació 
global del perfil i el mètode de càlcul de les sol·licitacions i 
resistències del perfil, aplicant en cada cas un anàlisi plàstic o 
elàstic. 
També es calcula la resistència plàstica a esforç tallant del 
element per als 3 tipus d’acer d’acord a EN 1993-1-1. 

Per realitzar els càlculs s’ha tingut en compte la classificació 
de la secció on, a flexió simple, la Classe 1 es denominada 
Plàstica, la Classe 2 es denominada Compacta, la Classe 3 es 
denominada Semi-compacta i la Classe 4 es denominada 
Esvelta a la qual, per als càlculs, haurem de determinar l’àrea 
efectiva de la secció ja que degut a l’efecte del pandeig local 
hi ha parts comprimides de la secció que veuen reduïda la 
seva resistència degut a l’abonyegament local, i es tenen que 
eliminar del àrea de la secció que treballa comprimida, 
utilitzant el mètode dels amples eficaços per elements 
comprimits segons les “Taules 5.3.2 i 5.3.3 del Eurocodi 3” 
(veure Taula 3 i 4). 
 
En situacions en les que no hi hagi esforç tallant o sigui 
suficientment petit per poder menysprear la seva influencia 
sobre la resistència a flexió de la secció (l’Eurocodi 3 
estableix un valor del tallant del 50% de la resistència 
plàstica a tallant) la resistència de càlcul a flexió es 
determinarà tal i com s’indica a continuació: 
 
 Seccions de Classe 1 i 2 (Plàstiques i Compactes) 

. .
. ∙ 	

 

 Seccions de Classe 3 (Semi-Compactes) 

. .
. ∙ 	

 

 Seccions de Classe 4 (Esveltes) 

. .
. ∙

 

 
El valor de càlcul de la resistència plàstica a esforç tallant ve 
donada per la següent expressió: 
 

. .
∙ √3⁄

			 

 

   
 

Taula 3 i 4. Peces comprimides intermèdies i extremes. 
Font: Eurocodi 3 
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4) SECCIONS AMB INTERACCIÓ  FLECTOR I  
TALLANT 

(Taules 10 i 13) 
 

En aquestes Taules es calcula el moment resistent plàstic 
reduït degut a la interacció en seccions de Classe 1 i 2 
sol·licitades a esforços combinats de flexió simple i esforç 
tallant, per al seu eix fort y-y, dels acers S235, S275 i S355 
d’acord a EN 1993-1-1. 
 
Si l’esforç tallant supera el 50% del valor de càlcul de la 
resistència plàstica a esforç tallant, el moment resistent de la 
secció transversal s’ha de reduir per tenir en compte la 
interacció flector + tallant. 
 
El moment resistent plàstic d’una secció que ha de suportar 
un important esforç tallant combinat amb un moment flector, 
es calcula utilitzant un coeficient de reducció que depèn de la 
relació entre el valor de càlcul del esforç tallant i la 
resistència plàstica a esforç tallant. 
 
Per seccions amb ales iguals i flexió respecte l’eix fort y-y el 
càlcul ve donat per la següent expressió: 
 

. . .
∙
4 ∙

∙ 			 

 
On el coeficient de reducció ρ vindrà donat per la següent 
expressió: 

2 ∙

. .
1  

 
 
5) DINTELL IPE i HEB AMB CÀRREGA 
UNIFORME,  ARRIOSTRATS LATERALMENT 

(Taules 14 i 16) 
 
 
En aquestes Taules es calcula el valor màxim de càrrega 
uniformement repartida (qsd) que es pot aplicar a una biga 
IPE i HEB simplement recolzada (veure Fig.1), arriostrada 
lateralment, sol·licitada a flexió simple en el seu eix fort y-y, 
per als acers S235, S275 i S355 per a diferents llums (L), així 
com la classificació de cada un dels seus elements a flexió 
simple, que ens determinarà la classificació global del perfil 
d’acord a EN 1993-1-1. 
 
 

 
 

Figura 1. Dintell simplement recolzat amb càrrega uniforme. 
Font: Pròpia 

 
 

Les bigues arriostrades lateralment, degut a la seva restricció 
lateral, no es troben afectades per situacions de pandeig 
lateral i la seva resistència vindrà donada per esgotament a 
flector o tallant. 
Es calcula la màxima càrrega donada per esgotament a flector 
i la màxima càrrega per esgotament a tallant d’acord a EN 
1993-1-1 i escollirem la menor de les dues per determinar el 
valor de la màxima càrrega admissible. 
 
La resistència de càlcul a flexió i tallant venen donades 
respectivament per les següents expressions: 
 
 

. .
. ∙ 							y						 . .

∙ √3⁄
 

  
El moment flector i l’esforç tallant màxim per a una biga 
simplement recolzada amb càrrega uniformement repartida 
venen donades respectivament per les següents expressions: 
 
 

∙
8

								y							
∙
2

 

 
D’on podem deduir el valor de les càrregues: 
 
 

 (A flector) 		 . . ∙ 8
 

 

 (A cortante)		  . . ∙ 2
 

 
 
6) DINTELL IPE i HEB AMB CÀRREGA 
UNIFORME, NO ARRIOSTRATS LATERALMENT 

(Taules 15 i 17) 
 
 
En aquestes Taules es calcula el valor màxim de càrrega 
uniformement repartida (qsd), aplicada a l’ala superior, que es 
pot aplicar a una biga IPE i HEB simplement recolzada 
(veure Fig.1), no arriostrada lateralment, sol·licitada a flexió 
simple en el seu eix fort y-y, per als acers S235, S275 i S355 
per a diferents llums (L), inclòs el càlcul exacte del moment 
crític elàstic per pandeig lateral (veure Fig.2), l’esveltesa 
reduïda, així com la classificació de cada un dels seus 
elements a flexió simple, que ens determinarà la classificació 
global del perfil d’acord a EN 1993-1-1. 
No s’ha considerat la interacció M-V ja que el màxim 
moment flector s’obté al centre de la llum i la màxima força 
tallant s’obté en els recolzaments. 

 

Figura 2. Formula per càlcul del moment crític. Font: 
Eurocodi 3 
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Les bigues no arriostrades lateralment poden trobar-se 
afectades per situacions de pandeig lateral, si es així la seva 
resistència vindrà donada a flector pel moment crític. 
 
Si l’element te una esveltesa reduïda  > 0,4 s’haurà de 
considerar el pandeig lateral i la màxima càrrega vindrà 
donada a flector pel moment crític. 
Si l’esveltesa reduïda compleix la condició 	≤ 0,4 no serà 
necessari considerar el pandeig lateral i calcularem la 
màxima càrrega donada per esgotament a flector i la màxima 
càrrega per esgotament a tallant i escollirem la menor de les 
dues per determinar el valor de la màxima càrrega admissible 
segons criteris utilitzats en els càlculs de dintells amb càrrega 
uniforme arriostrats lateralment de les Taules 14 i 15. 
 
La resistència de càlcul a pandeig lateral de una biga no 
arriostrada lateralment vindrà donada per la següent 
expressió: 
 

. ∙ ∙ . ∙  

 

El moment flector màxim per a una biga simplement 
recolzada amb càrrega uniformement repartida vindrà donada 
per la següent expressió: 

∙
8

	

 

D’on podem deduir el valor de la càrrega: 
 

8 ∙ .
 

 

7) DINTELL IPE i HEB AMB CÀRREGA 
UNIFORME,             DEFORMACIÓ MÀXIMA 

(Taules 18 i 19) 
 

En aquestes Taules es calcula la relació entre la deformació 
màxima i la càrrega uniformement repartida (qsd) per a una 
biga IPE i HEB simplement recolzada (veure Fig.3), 
sol·licitada a flexió simple en el seu eix fort y-y, arriostrada 
lateralment, per diferents llums (L) d’acord a EN 1993-1-1. 

 

 

 

 

Figura 3. Deformació-Fletxa màxima. Font: Pròpia 
 

Aquesta relació es constant per a cada perfil i la seva longitud 
corresponent i ens permet calcular ràpidament la deformació 
màxima d’una biga un cop s’ha determinat la càrrega a la que 
estarà sol·licitada i també així poder verificar els límits per a 

fletxes verticals d’acord a EN 1993-1-1 segons “Taula 4.1. 
de l’Eurocodi 3” (veure Taula 5). 
 
La relació entre la deformació màxima i la càrrega es dedueix 
de la següent expressió: 
 

 

δ
q

5 ∙ L
384 ∙ E ∙ I

 

 

 

Taula 5. Valors límits fletxes verticals. Font: Eurocodi 3 
 

 

IV. NORMES ESPECIFIQUES 
 

La norma de referencia per el disseny i execució d’estructures 
d’acer, en la que estan basats els càlculs realitzats en aquest 
projecte,  essent la normativa vigent en vigor per als països 
de la Unió europea es el: 
 
“EUROCÓDIGO 3: Proyecto de estructuras de acero. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación” 
 
Aquesta normativa és la versió oficial en espanyol, de les 
Normes Europees EN 1993-1-1:2005, i són publicades a 
Espanya per l’organisme AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación). 
 
Aquestes Normes han estat desenvolupades, publicades i 
aprovades pel CEN (Comité Europeo de Normalización). 
 
 

V. CONCLUSIONS 
 
En aquest treball es posa de manifest la necessitat d’adaptar 
els càlculs d’elements estructurals d’acer a la nova normativa 
vigent Europea “l’Eurocodi 3” on es contemplen fenòmens 
d’inestabilitat elàstica com el pandeig, l’abonyegament, el 
pandeig lateral, la torsió, que no eren analitzats en els càlculs 
de normatives  anteriors i podien portar al col·lapse de la 
secció per sota del seu límit elàstic. 
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En estructures hiperestàtiques es necessari fer un càlcul previ 
“predimensionat” de cada perfil abans de poder calcular amb 
precisió els elements de l’estructura, es per això que aquest 
conjunt de Taules elaborades segons la Normativa vigent 
“Eurocodi 3” ens poden ajudar en la recerca del perfil 
adequat per iniciar els càlculs definitius dels elements d’una 
estructura, oferint una eina de consulta per a, enginyers, 
projectistes, calculistes i estudiants en el predimensionat de 
perfils estructurals, amb el que estalviarem temps en els 
càlculs previs i a la vegada reduirem els possibles errors en la 
realització dels mateixos, ja que en algun cas poden resultar 
llargs i enrevessats. 
 
 A nivell personal la realització d’aquestes Taules, amb tots 
els seus càlculs derivats,  m’ha permès conèixer la 
metodologia de càlcul que proposa l’Eurocodi 3, per al càlcul 
d’elements estructurals d’acer, per algunes sol·licitacions 
importants, a l’hora que comprendre i conèixer molts 
paràmetres importants que s’han de tenir en compte en el 
càlcul i execució d’estructures metàl·liques.  
  
La realització d’aquest projecte, amb el suport i 
acompanyament del meu tutor Joan Totusaus, ha resultat molt 
enriquidora ja que tant a nivell personal com a nivell 
professional el camp de les estructures metàl·liques sempre 
m’ha interessat molt, el que m’ha permès conèixer i ampliar 
els meus coneixements en aquest àmbit que a ven segur podré 
aplicar professionalment.  
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Data de consulta: Durant tot el TFG (Febrer-Juny 2014). 
 
[10] http://www.ascem.org 
Contingut: ASCEM es l’Associació per la Construcció 
d’Estructures Metàl·liques i va ser utilitzada per consultar 
exemples de càlcul de classificació de seccions segons 
l’Eurocodi 3. 
Data de consulta: (12 de Març 2014). 
 
[11] http://www.arcelormittal.com/sections/es 
Contingut: Web utilitzada per cercar dades mecàniques i 
geomètriques de perfils estructurals. 
Data de consulta: (De Febrer a Abril 2014). 
 
[12] http://www.celsa.com 
Contingut: Web utilitzada per cercar dades mecàniques i 
geomètriques dels perfils estructurals utilitzats a les Taules. 
Data de consulta: (De Febrer a Abril 2014).   


