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RESUM DEL PFC 
 

El següent projecte tracta a grans trets del disseny, projecció i execució 

d’una nau industrial d’estructura metàl·lica de 46 m de llum.  

 

Les dimensions de la nau són de 46 m de façana per 114 m de profunditat, 

obtenint una superfície útil d’ocupació de 5244 m2 sense pilars amb una alçada 

útil de 8 m. 

 

L’objectiu és construir una nau ecològica i econòmica alhora emprant el 

mínim material possible. Per complir l’objectiu s’ha realitzat un estudi 

comparatiu d’estructura metàl·lica per tal de determinar la més adient.     

Aquest estudi compara l’estructura encavallada amb el pòrtic metàl·lic.  

 

L’estructura més ecològica serà la de menor pes,  ja que l’acer és el 

material base per la construcció de la nau en qüestió i el pes de la mateixa 

determinarà el preu d’aquesta. 

 

Per la realització de l’estudi comparatiu s’ha emprat un programa de càlcul 

d’estructures anomenat WinEva, per tal d’agilitzar els càlculs, tot i que 

l’estructura encavallada ha sigut calculada prèviament a mà pel mètode 

tradicional de Cremona per tal de tenir una guia alhora de fer anar el programa. 

 

Per calcular les dues estructures en qüestió hem partit d’una hipòtesi de 

càrrega inicial de 125 kg/ m2.  

 

El nostre estudi comparatiu conclou dient que les dues estructures són 

capaces de suportar la hipòtesi de càrrega imposada, però la més ecològica és 

sens dubte la de menor pes, que en el nostre cas és l’estructura encavallada. 

 

En el quadre següent podem veure els pesos unitaris i de tota la estructura i 

l’estalvi econòmic obtingut: 
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Estructura Pes unitari kg Cost unitari € Pes total kg Cost total € 

Encavallada 4887.31 6109.14 97746.2 122182.75 

Pòrtic 12123.65 15154.5625 242473 303091.25 

    180908.5 

 

 

Com podem observar l’estructura isostàtica és molt més econòmica que 

l’hiperestàtica directament en la quantitat d’acer  emprat.  

 

Indirectament, també obtenim un estalvi important en maquinària 

d’excavació, ja que els fonaments de l’estructura hiperestàtica haurien de quasi 

tres vegades majors ja que el considerable pes de l’estructura provoca majors 

moments flectors a paliar. Amb això podem dir també que l’estalvi en 

maquinària és directament proporcional amb l’estalvi de CO2 . 

 

Així doncs, com ha quedat demostrat, l’estructura isostàtica és molt 
més econòmica i ecològica alhora. 


