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DISSENY I CÀLCUL 
D’UNA ESTRUCTURA 
METÀL·LICA PER A UN 
EDIFICI 
D’EXPOSICIONS. 
 
1. Necessitat. 

 

La creació d’aquest projecte ha 

estat impulsada per la  manca d’un 

edifici d’aquestes característiques a la 

zona. On poder donar a conèixer els 

productes elaborats en el marc agrari 

d’aquestes terres. Dedicades 

històricament al món de la pagesia, on 

aquesta sempre ha estat el motor 

econòmic de la comarca. I on els 

darrers anys ha patit una forta regressió, 

però hem de ser conscients que 

continua sent la base econòmica de la 

zona.  

 

Aquesta circumstància ha vingut 

donada pel fet que la gent jove ha sortit 

a estudiar fora dels pobles i quan s’han 

vist amb uns estudis universitaris a les 

seves mans han desvalorat el que tenen 

a les seves cases. Mirant-se el treball 

del camp com a unes feines de gent de 

segona classe. Amb un esforç físic molt 

gran i moltes vegades sense veure 

recompensats els seus esforços. Ja sigui 

per: anys amb males collites, per motius 

meteorològics, per preus de mercat molt 

per sota dels costos de producció o per  

 

infinitats de problemes que comporta 

treballar el camp com ho feien els 

nostres avis i pares sense adequar les 

explotacions agràries als temps que 

estem vivint.  

 

Aquesta sèrie de factors 

comporta que el jovent segueixi el camí 

més fàcil, anar a treballar d’assalariats 

sense tenir cap preocupació, més del 

que comporta llevar-te pel matí i anar a 

passar el dia a la feina. Tirant pel terra 

tots els esforços dels seus avantpassats.  

 

Donades aquestes circumstàncies 

provoca que la zona es vagi despoblant 

i ens trobem amb unes mitges d’edat 

del habitants molts elevades i cada any 

que passa el problema s’agreuja més 

ràpidament. On els joves que no poden 

optar a la sortida dels estudis, és troben  

que les feines del camp no els hi són 

rentables per poder subsistir i han 

d’anar a buscar treball a poblacions més 

grans o ha ciutats sense cap mena de 

qualificació (mà d’obra barata) on el 

nivell de vida és molt més elevat i han 

de començar una vida nova des de zero.  

 

Gaudint d’un nivell de vida molt 

inferior al que podrien optar, adequant 

les seves explotacions i treballant per a 

donar a conèixer els productes que hi 

elaboren. Conjuntament amb un mínim 

de voluntat per par de l’administració 



ENGINYERIA INDUSTRIAL ESPECIALITAT MECÀNICA  Número tribunal: M14 EPSEVG 
UPC Disseny i càlcul de l’estructura metàl·lica per a un edifici d’exposicions 

 
pública. Ajudant a adequar les 

explotacions, amb suport tècnic i fent 

campanyes per potenciar els productes 

propis del territori en front als vinguts 

de fora. 

 

Per part del consumidor final 

hauria de valorar molt més la qualitat 

dels productes que no els preus, dins 

d’uns límits raonables. Sembla ser que 

la societat dona molta més importància 

a tenir un cotxe amb tot l’equipament 

possible, un telèfon mòbil d’última 

generació, vestir amb les millor 

marques re roba i infinitat de coses més 

que no acabaríem mai de numerar. Al 

consumir uns productes alimentaris 

amb uns mínims de garanties raonables 

per a la nostra salud. 

 

2. Idea. 
 

   Impulsar la construcció d’un 

edifici per donar a conèixer els 

productes que s’elaboren a la comarca i 

exposició d’eines i estris que s’han 

utilitzat al llarg dels anys per realitzar 

les feines del camp, tipus museu agrari. 

Per fer més atractiva la visita als 

possibles  compradors que venen a 

visitar les nostres terres. Seria una 

manera més de potenciar la venda de 

productes.  

 

3. Descripció general de 
l’estructura.  

 
L’estructura metàl·lica de 

l’edifici s’ha resolt mitjançant gelosies 

corbes amb pilars tipus HEA i IPE, 

bigues tipus gelosies formades per 

tubulars quadrats i rectangulars, tots 

d’acer S275 JR (A 42-B) amb un límit 

elàstic de 2750 Kp/cm². Les unions son 

rígides soldades i articulades 

cargolades.  

 

El sistema d’arriostrament en el 

sentit llarg es resol amb unes bigues en 

gelosia formades per tubulars d’acer 

S275 JR i les unions són soldades 

segons especificacions tècniques de 

projecte. D’altra banda l’arriostrament 

en el sentit curt es vincula a la rigidesa 

dels nusos, la orientació favorable dels 

pilars i el sistema d’arriostrament del 

pla de coberta. 

 

Totes les unions dels pilars HEA 

360 a fonamentació es realitzaran 

mitjançant una placa de base amb 10 

ancoratges d’acer B 500-S diàmetre 30 

mm cargolats a una placa metàl·lica de 

650x550x26 mm, segons 

especificacions tècniques de projecte.  

 

Les corretges de coberta són les 

gelosies secundaries, construïdes amb 

perfils tubulars quadrats d’acer S 275 
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JR , segons especificacions tècniques de 

projecte. 

 

 La superfície de l’estructura es 

prepararà mitjançat un sorrejat grau Sa 

2½ segons la norma ISO 8501. 

L’estructura estarà dotada d’una 

imprimació antioxidant tipus epoxi de 

20 micres. L’acabat final serà un 

tractament a base de dues capes de 

pintura esmaltada. 

D’altra banda la coberta es resol 

mitjançant una xapa sandvitx “in situ” a 

base de dues xapes grecades d’acer 

galvanitzat i llana de vidre de 50 mm 

d’espessor amb barrera de vapor. 

Aquesta xapa queda fixada 

mecànicament a les corretges de 

coberta. Les xapes de coberta són 

Eurocover 39 e= 0,75 mm (la xapa 

d’acabat) i Eurobase 67 e= 0,75 mm (la 

xapa de base). 

Materials:  

 Les xapes i els perfils laminats 

seran de qualitat AE 275-B (segons 

UNE 36080-85) ò S 275 JR (segons 

UNE EN 10025:1990). Les xapes i 

perfils hauran de disposar d’un 

Certificat de Control amb la indicació 

del número de colada, característiques 

químiques i mecàniques demostratives 

del seu tipus.  

Els materials per a cargols 

ordinaris o d’alta resistència, seguiran 

les normes EN 20898, i es serviran amb 

el corresponent certificat de qualitat. 

 

Les toleràncies geomètriques de 

subministrament estaran d’acord amb el 

previst per a xapes i perfils, en les 

normes UNE 365 XX i en el Codi 

Tècnic de l’Edificació al DB SE-A 

apartat 11. 

 

-Tensió característica S 275 JR 

(A 42-B):  σe: 2750 Kg/cm² 

 

Els cargols ordinaris seran de 

qualitat A4t o A5t (DB SE-A apartat 

4.3); Les seves femelles i volanderes 

seran de l’acer que marca aquesta 

mateixa norma.  

 

Tant els cargols, femelles i 

volanderes deuran subministrar-se amb 

el certificat de qualitat demostratiu de la 

seva classe, segons les normes 

establertes. 

. 

4. Generalitats del 
programa de càlcul. 

 
El càlcul de l’estructura s’ha 

realitzat amb el programa 

POWERFRAME MASTER de càlcul 

espacial d’estructures tridimensionals, 

versió 5.5.3 de l’empresa 

CONSTRUSOFT SL, amb domicili a 

Sant Feliu de Llobregat, C/ Comte 

Vilardaga 6b. 4t 2ª. 

 

 Geometria 
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 Sistemes de coordenades. 

 S’utilitzen tres tipus de sistemes 

de coordenades: 

 

 -Sistema general: Es el sistema 

de coordenades utilitzat per a situar 

elements en el espai. Està constituït per 

l’origen de coordenades Og i els eixos 

Xg,Yg i Zg, formant un tríedre. Els 

eixos Xg i Zg defineixen el pla 

horitzontal de l’espai, i els plans 

formats per Xg Yg i Yg Zg són els 

verticals. 

 -Sistema local: Es el sistema de 

coordenades propi de cada una de les 

barres de l’estructura i depèn de la seva 

situació en el espai. 

 

-Sistema principal: Es el sistema 

de coordenades que coincideix amb el 

sistema d’eixos principals d’inèrcia de 

la secció transversal d’una barra. S’obté 

mitjançant una rotació d’un valor un 

angle β, entre els eixos Y local i Y 

principal del seu nus de menor 

numeració, mesurat des de l’eix Y local 

en direcció a Z local. 

 

Axils Fx: Un valor negatiu 

indicarà compressió, mentre que un de 

positiu, tracció. 

 

Tallants Vy: Un valor positiu 

indicarà que la tensió de tall d’una 

secció, en la cara que es veu des del nus 

inicial, té el mateix sentit que l’eix Yp. 

 

Tallants Vz: Un valor positiu 

indicarà que la tensió de tall d’una 

secció, en la cara que es veu des del nus 

inicial, té el mateix sentit que l’eix Zp. 

 

Moments Flectors My: (plà de 

flexió perpendicular a Yp). En el cas de 

bigues i diagonals, amb pla de flexió 

vertical, s’utilitzarà el criteri habitual: 

els moments situats per sobre de la 

barra (la fibra traccionada) son 

negatius, mentre que els situats per sota 

de la barra son positius. 

 

En el cas de bigues i diagonals 

amb pla de flexió horitzontal, 

s’utilitzarà el següent criteri, els 

moments situats cap a l’eix Yp positiu 

son positius, mentre que els situats cap 

a l’eix Yp negatiu son negatius. 

 

Moments torsors Mx: El 

moment torsor serà positiu si, vista la 

secció des de l’eix Xp de la barra, 

aquesta tendeix a girar en el sentit de 

les agulles del rellotge. 

 

5. Estat de càrregues. 
 

 Càrregues Permanents: 
 
- Eurocover 39 e = 0,75 mm 8 Kp/m² 

- Eurobase 67 e = 0,75 mm 10 Kp/m² 

- Manta llana vidre 50 mm   5 Kp/m² 

 - Fixacions xapes        1 Kp/m² 
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TOTAL  PERMANENTS:  24 Kp/m² 

 

 Càrregues Variables: 
  
-SOBRECÀRREGA 

MANTENIMENT:                     

100Kp/m² * 

-SOBRECÀRREGA NEU:  

                      50Kp/m²  * 

 

-SOBRECÀRREGA VENT:   

                                                        

(pressió) 60 Kp/m² * 

                                                                       

(succió) 40 Kp/m² * 

 

* Nota: En la combinació 

d’hipòtesis es considera incompatible 

l’acció conjunta de neu + manteniment 

i vent + manteniment. 

 

6. Normativa d’aplicació. 
 

Codi Tècnic de l’Edificació.  

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi.  

CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat. 

CTE DB SE 2 Aptitud al servei. 

CTE DB SE AE Accions en 

l’edificació. 

CTE DB SE A  Acer. 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 

(BOE 28/03/2006). 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de 

l’Edificació” BOE 28/03/2006. 

 

-γa= 1,0 coeficient minoració 

acer en acers certificats S 275 JR. 

 

7. Estudi de seguretat. 
 

Donat l’elevat increment 

d’accidents laborals (especialment en el 

sector de la construcció) que s’ha donat 

els últims anys. S’ha cregut convenient 

efectuar un estudi de seguretat amb la 

finalitat d’eliminar-los en la mesura del 

possible. 

 

El primer pas que s’ha seguit ha 

estat fer un seguiment de tots els 

processos necessàries en la construcció 

de la nau identificant amb quina 

freqüència es fan. 

 

Un cop comptabilitzats, s’ha 

efectuat un anàlisis de la probabilitat 

d’accident en un procés i la gravetat 

d’aquests. 

 

Finalment s’han planificat totes 

les mesures preventives a fi d’eliminar 

possibles causes d’accidents. 

 

8. Conclusió. 
 

Després d’haver estudiat 

diferents tipologies estructurals, s’ha 

arribat a aquest tipus d’estructura 

formada per gelosies. Un model que ens 
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permet salvar grans llums entre 

recolzaments.  

 

És una tipologia estructural 

atractiva composta majoritàriament per 

perfils tubulars tancats; obtenint una 

estructura de línies netes. Al tenir grans 

llums entre pilars principals de façana, 

s’ha hagut d’arriostrar tot el pla de 

coberta per evitar grans desplaçaments 

en el sentit transversal de l’estructura.  

 

En cobertes lleugeres i amb 

poca inclinació s’han d’estudiar les 

inversions d’esforços produïdes per la 

succió de les forces del vent. Aquestes 

provoquen que les barres de les 

encavallades ( i en aquest cas les de les 

corretges), que en condicions normals 

treballen a tracció han de suportar 

esforços de compressió. Aquestes 

sol·licitacions obliguen a estudiar 

detingudament aquestes barres; 

provocant que fallin per pandeig o per 

volcada lateral del cordó comprimit.  

 

Per solucionar aquests 

problemes s’han arriostrat els cordons 

inferiors de les gelosies; reduint les 

longituds de pandeig d’aquests. S’ha 

arribat a la conclusió que amb aquest 

tipus d’estructura el dimensionat de les 

seves barres ens el marca el paneig i les 

deformacions d’aquestes; obtenint 

perfils que treballen a unes tensions 

molt per sota de les seves capacitats 

mecàniques,  

 

 

9. Valoració personal. 
 

Després de molts de dies de 

feina i hores invertides, hem sento 

content del resultat del projecte. No tant 

per els elements que conte, si no, més 

perquè la realització d’aquests m’ha 

ajuda’t a aprofundir en els temes de 

càlcul d’estructura metàl·lica; que hem 

seran molt útils per a nous càlculs que 

hagi de realitzar en futures obres, en la 

meva vida laboral.  

 

Cordialment; 

Antonio Brunet i Miró. 

 


