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Taula J.2. Pes propi de la torre de suport. (Font: Elaboració pròpia) 

Taula J.1. Pes propi de l’aerogenerador. 

(Font: Elaboració pròpia) 

J.1 Accions considerades 

Les accions que es considera que actuen sobre l’estructura es poden classificar en els 

següents tipus:  

• permanents 

• variables 

Les accions permanents  corresponen al pes propi de l’estructura. Per una part el pes de 

l’aerogenerador, i per altra banda, el pes propi de la torre de suport.  

El pes propi de l’aerogenerador ve donat pel pes de cada part que el composa i ha estat 

definit i calculat al capítol 4 de la Memòria del present projecte, on apareix desglossat el pes 

de cada part de l’aerogenerador. Aquest pes es considera com una càrrega puntual 

aplicada a l’extrem lliure de la torre, a 6m, en direcció Z (negativa).  

El pes propi de la torre de suport de l’aerogenerador es calcula a continuació a partir dels 

pesos de cadascuna de les parts que la formen. 

A continuació es mostra les taules resum amb els valors de pes considerats: 

Elements Pes [kg] 

Generador 23,32 
Rotor eòlic  3,40 
Muntura 4,91 
Cua 4,69 
Material soldadura 0,07 

Aerogenerador  
36,39 kg 
363,9 N 

 

 

 

 

 

 

 

Elements Pes específic Dimensions Volum [m 3] Pes [kg] 

Tub 5,87 kg/m  A=7,48·10-4 m2 
L= 6m 44,88·10-4 35,22 

Placa base 1 78,5 kN/m3  A=0,04 m2 

t=0,02 m 8·10-4 6,28 

Placa base 2 78,5 kN/m3  A=0,16 m2 

t=0,02 m 32·10-4 25,12 

Frontissa 78,5 kN/m3  A=3,14·10-4 m2 

L=0,2 m 0,628·10-4 0,493  

Peces ajust 
(x3) 78,5 kN/m3 A=0,048 m2 

t=0,02 m 0,96·10-4 2,261  

TOTAL Torre 86,47·10 -4 
69,374 kg 

693 N  
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Taula J.3. Resum dels casos de càrrega. (Font: Elaboració pròpia) 

Les accions variables  que es consideren són les causades per l’acció del vent i actuen 

sobre l’estructura de suport i sobre l’aerogenerador. El valor d’aquestes accions s’ha 

determinat a partir de l’estudi de les normatives EN 1991-1-4 [4] i EN 1993-3-1 [5]. Dit 

estudi es descriu a l’Annex I. 

Per una banda, s’ha considerat el valor de l’empenta del vent T (apartat I.4 de l’Annex I) i 

correspon al valor de la pressió que exerceix el vent sobre la superfície de l’aerogenerador, 

de valor T(x,y)= 779,8 , 444,7 N (|T(x,y)| = 897,7 N). Aquesta força es considera com una 

càrrega puntual aplicada sobre la torre de l’aerogenerador a l’alçada de 6m.  

Per altra banda, s’ha considerat l’acció del vent sobre l’estructura de suport i els tensors 

que la suporten (apartat I.6 de l’Annex I), distingint els següents casos de càrrega: 

 

Casos de càrrega Torre de suport Tensors 

FGW1 = 5,87 N 
Càrrega mitjana de vent FmW = 119,30 N 

FGW2 = 2,01 N 

FPG1 = 10,30 N Distribucions addicionals 

de càrregues del vent 
FPW = 174,44 N 

FPG2 = 4,20 N 

 

Aquests casos de càrrega s’apliquen simultàniament sobre l’estructura per a la 

comprovació de la resistència de la torre, com a càrregues puntuals sobre el centre de la 

superfície d’incidència del vent, en la direcció d’estudi. 

J.2 Determinació de la resposta – càlculs previs 

Per aproximar el comportament de l’estructura de suport de l’aerogenerador, es modelitza 

la torre assimilant-la a una barra o biga biarticulada en els punts z=0 i z=5. Les forces 

principals a les que es troba sotmesa la torre, són aplicades en direcció perpendicular a la 

direcció principal de la barra (flexió), mentre que les forces paral·leles a la direcció principal 

(compressió) degudes al pes propi de la torre i al pes de l’aerogenerador, són, 

proporcionalment bastant inferiors. A la Figura J.1 es mostra un esquema de la configuració 

de l’estructura i les forces. 
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Figura J.1. Sistema de forces. (Font: Elaboració pròpia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de les reaccions RAX, RAZ, RBX i RBZ, s’obté a partir de les equacions de l’estàtica 

que regeixen l’equilibri al pla. 

Amb l’aplicació de les tres equacions anteriors i la relació existent entre RBX i RBZ mostrada 

a l’equació (Eq. J.4) i a la Figura J.2, es determina el valor de totes les reaccions. 

 

 

∑ = 0Fx  (Eq. J.1) 

∑ = 0Fz  (Eq. J.2) 

∑ = 0Mz  (Eq. J.3) 

º31tan⋅= BZBX RR  (Eq. J.4) 
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Figura J.2. Esquema de forces – tensor. 

(Font: Elaboració pròpia)  

 

 

 

 

 

S’obté que: 

 RBX = 1111,98 N 

 RBZ = 1850,65 N 

 RAX = 38,48 N  

 RAZ = 2907,55 N 

J.2.1. Força tallant i moment flector 

Per decidir si la torre suportarà la càrrega sense trencar, cal conèixer els esforços als que 

estarà sotmesa, així com les característiques geomètriques de la seva secció [1]. 

Els valors dels esforços es mostren de manera gràfica a les següents figures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor màxim del moment es té a la secció on es troba el tensor, al punt B. En aquest 

punt, on z=5, el valor que s’obté és de 779,8 N·m. 

Figura J.3. Diagrames d’esforços. (Font: Elaboració pròpia)  

·m 

·m 
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Figura J.4. Secció de la torre 

tubular. (Font: [6])  

Així mateix, al punt on es troba el tensor (punt B) s’observa el canvi de signe de la força 

tallant, coincidint amb el valor màxim del moment flector així com el seu canvi de pendent, 

de positiu a negatiu. El valor màxim de l’esforç tallant que s’obté és de 779,8 N. 

J.2.2. Comprovacions 

Per tal de comprovar que la secció que està sotmesa al moment flector màxim i a la força 

tallant màxima resisteix els esforços, cal conèixer les característiques geomètriques de la 

secció. 

La torre està formada per un perfil tubular d’acer tipus S275JR amb les característiques 

geomètriques i resistents següents (veure fitxa corresponent a l’Annex H): 

Diàmetre: Øext=63,5mm 

Gruix de la paret: t=4mm 

Àrea de la secció: A=748mm2  

Mòdul resistent: WZ=10.500mm3 

Inèrcia: I=332.000mm4 

Radi de gir o d’inèrcia: i=21,1mm 

Mòdul de Young: E=220.000N/mm2 

Tensió admissible de l’acer: σe=275N/mm2 

Coeficient de seguretat en el treball: n=2 

Tensió de treball del material: 
n

e
t

σσ = =137N/mm2 

a) Comprovació de la torre a flexió 

L’esforç màxim es té allà on el moment flector és màxim, tal i com es mostra a la següent 

expressió [1]: 

En aquest cas, aquest punt coincideix amb el punt d’aplicació dels tensors (punt B). 

Substituint els valors obtinguts als anteriors apartats a l’equació (Eq. J.5) s’obté que 

σmàx=74,27 N/mm2. 

Aquest valor obtingut de l’esforç normal màxim (σmàx), és inferior a la tensió de treball del 

material considerada: σmàx= 74,27 N/mm2 < σt= 137 N/mm2. 

Per tant, és conclou que la secció de la torre resisteix els esforços als que està sotmesa.  

Z

màx
màx W

M
=σ  (Eq. J.5) 
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b) Comprovació de la torre a tallant 

En un tub de paret prima,com és aquest cas, el valor de l’esforç tallant màxim pren el valor 

mostrat a la següent equació [1]: 

Substituint els valors obtinguts als anteriors apartats a l’equació (Eq. J.6), s’obté que 

màxτ =0,98N/mm2. 

Aquest valor obtingut de l’esforç tallant màxim ( màxτ ), és inferior a l’esforç de treball a tallant 

del material. Es considera la relació entre els esforços σt i màxτ  següent: 

2/5,685,0 mmNtt =⋅= στ . Per tant, la secció resisteix els esforços als que queda 

sotmesa. 

c) Comprovació al vinclament 

El terme esveltesa s’aplica a elements la longitud dels quals és més de 10 vegades el valor 

de la seva longitud transversal [1]. En aquest cas, el valor de l’esveltesa de la torre 

s’estableix a partir de la relació següent:  

On, 

L  longitud lliure de la columna, en aquest cas L=5000mm. 

i radi de gir o d’inèrcia, en aquest cas i=21,1mm. 

Per tant, s’obté un valor de λ =237. 

Càlcul de la càrrega crítica al vinclament 

Per al càlcul de la càrrega crítica PCRI es segueix el mètode de la omega, ω. 

El factor ω, el valor del qual depèn del grau d’esveltesa, es calcula a partir de la fórmula 

d’Euler per al cas d’una barra del tipus biarticulat [1]. Aquest valor es presenta, per als 

diferents graus d’esveltesa a la següent taula. En aquest cas, amb un valor d’esveltesa 

λ =237, s’obté un valor d’omega ω=9,41. 

tr

V
màx ⋅⋅

=
π

τ  (Eq. J.6) 

i

L=λ  (Eq. J.7) 
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Taula J.4. Coeficients ω per acers A-42(1) (Font: [2]) 
(1) equivalent a l’acer S275JR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquest mètode, la relació entre les variables geomètriques i de resistència és la que 

es mostra a la següent equació: 

Substituint a l’equació (Eq. J.8) els valors obtinguts als anteriors apartats, s’obté un valor de 

la càrrega crítica de PCRI=10.890N. 

El valor de PCRI és molt superior als valors de les càrregues de treball que s’estant utilitzant, 

per aquest motiu la torre no podrà fallar per vinclament sota les condicions a les que es 

trobarà sotmesa. 

J.2.3. Càlcul de la força de pretesat dels tensors 

Per a la determinació del valor de pretesat dels cables tensors de l’aerogenerador, 

s’introdueix l’acció d’aquest pretesat al model de la torre, tal i com es mostra a la següent 

figura:  

 

ωσ ⋅≥
A

PCRI
t  (Eq. J.8) 
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Figura J.4. Sistema de forces – pretesat dels tensors. 

(Font: Elaboració pròpia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’introduir el pretesat a l’estructura, els valors de les reaccions a la base es modifiquen, 

obtenint els següents valors de RTX i RTZ en funció del valor de la nova força T introduïda. El 

valor de les reaccions és el següent: 

D’aquesta manera, el nou esquema de forces sobre l’estructura queda tal i com es mostra 

a la Figura J.5, amb els valors numèrics de les forces ja obtingudes i en funció de la nova 

incògnita T introduïda. 

 

 

 

 

 

 

45sin31sin ⋅+⋅= TTRTX  (Eq. J.9) 

45cos31cos ⋅+⋅= TTRTZ  (Eq. J.10) 
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Figura J.5. Sistema de forces. (Font: Elaboració pròpia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per determinar el valor de la força de pretesat màxima que es pot introduir a l’estructura, es 

comprovarà la resistència de la secció de la torre a flexió i, posteriorment, amb aquest valor 

obtingut, es comprovarà que la torre no falli per vinclament. 

La secció més desfavorida per la present distribució de forces segueix sent la secció del 

punt B, que es troba sotmesa al moment màxim, el valor del qual es mostra a l’equació (Eq. 

J.11). 

A partir de l’equació (Eq. J.5) i l’equació (Eq. J.11), s’obté la següent inequació, a partir de 

la qual s’obté el valor màxim de pretesat del cable per tal que la secció de la torre resisteixi 

la combinació de forces d’estudi: 

45sin27,2932)31sin45sin48,38(5 ⋅⋅−⋅+⋅+⋅+⋅= TTTM màx  (Eq. J.11) 

2
137447,027,74

mm

N
T ≤⋅+  (Eq. J.12) 
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A partir de l’equació (Eq. J.12), s’obté que la tensió màxima és T=140,33N.  

Com a valor de pretesat dels tensors es pren el 15% menys del valor màxim de pretesat 

obtingut, per tant, T=120N. 

Cal comprovar l’efecte sobre el vinclament de l’estructura després de la introducció 

d’aquesta força al sistema. Aquesta comprovació es realitza de manera anàloga a com s’ha 

realitzat a l’apartat c del punt J.2.2 del present annex, però tenint en compte les següents 

variacions: 

1. L’esveltesa ha variat ja que en aquesta nova situació la ubicació del segon tensor 

situat a z=3 redueix el valor de l’esveltesa λ, ja que el valor de la longitud L pren el 

valor de 3000mm.  

Així, el valor d’esveltesa, obtingut a partir de l’equació (Eq. J.7), és λ=142. 

2. Al variar el valor de l’esveltesa, el nou coeficient ω, obtingut a partir de la Taula J.4 

també varia, és ω=3,58. 

Substituint els valors obtinguts a l’equació (Eq. J.8), s’obté el valor de la nova càrrega crítica 

PCRI=28624,58 N, molt superior als valors de càrrega als que estarà sotmesa l’estructura. 

El valor de les noves reaccions obtingudes és el següent: 

RBX= 1173,78 N 

 RBZ= 1953,51 N 

 RAX= 185,14 N  

 RAZ= 3095,26 N 

J.3 Determinació de la resposta – simulació per ord inador 

El càlcul de la resposta de la torre atirantada també es realitza mitjançant l’aplicació 

informàtica SAP2000. Aquest programa permet modelar, analitzar, dissenyar i optimitzar tot 

tipus d’estructures [3]. 

Per analitzar i dissenyar una estructura mitjançant SAP2000 és necessari seguir els 

següents passos: 

1. Crear el model que defineix la geometria numèricament, les propietats, les 

càrregues i els paràmetres d’anàlisi. 

2. Efectuar l’anàlisi del model. 



J.12  Annex J 

 

Figura J.6. Propietats del material de la torre. (Font: [3]) 

3. Revisar els resultats de l’anàlisi. 

4. Comprovar i optimitzar el disseny de l’estructura. 

Les unitats dels valors introduïts al programa són en kN, m i ºC. 

J.3.1. Modelització del sistema 

Definició dels materials 

La definició dels materials és utilitzat pel programa per la definició de les propietats 

mecàniques, tèrmiques i la densitat dels diferents elements que es defineixen. 

Per l’element que representarà la torre s’ha definit el material STEEL amb les següents 

característiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per als elements que representaran els tensors, s’ha definit el material CABLE4mm amb 

les següents característiques: 
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Figura J.7. Propietats del material dels tensors. (Font: [3]) 

Figura J.8. Propietats de la secció de la torre. (Font: [3]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria  

La torre s’ha modelitzat mitjançant l’element FRAME del programa. Aquest element és 

utilitzat per modelitzar barres-columnes i el comportament d’entramats en estructures 

planes i dimensionals.  

En aquest cas, s’ha definit un element FRAME de 6m de longitud, al qual se li ha assignat 

el material STEEL (definit a l’apartat anterior) i la secció que es detalla a continuació: 
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Figura J.9. Propietats de la secció de la torre. (Font: [3]) 

Figura J.10. Propietats de la secció dels tensors. 

(Font: [3]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els cables tensors s’han modelitzat mitjançant l’element CABLE del programa. S’han definit 

6 cables tensors a dues alçades de la torre, 3m i 5m, i amb l’altre extrem fix a 3m de la 

base de la torre. A aquests elements se’ls hi ha assignat el material CABLE4mm (definit a 

l’apartat anterior) i la secció que es detalla a continuació: 
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Figura J.11. Paràmetres dels cables. (Font: [3]) 

Figura J.12. Límits de tensió – compressió. (Font: [3]) 

Paràmetres addicionals de l’element cable 

Es fixen uns paràmetres addicionals per a l’element cable, com són els valors límits de 

tensió - compressió (T/C) i el de pretesat.  

Segons la normativa EN 1993-1-11 [7], el pretesat als cables tensors ha de ser tal que, 

quan totes les accions de caràcter permanent estiguin aplicades, l’estructura adopti el perfil 

geomètric i la distribució de tensió requerida. En aquest cas s’ha decidit prendre com a 

valor de pretesat el valor calculat a l’apartat J.2.3 del present annex, és a dir T=0,12kN. 

Per altra banda, el límit de compressió fixat pels tensors és zero.  
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Figura J.13. Definició d’enllaços. 

(Font: [3]) 

Figura J.14. Model realitzat per l’anàlisi. (Font: [3]) 

Enllaços 

Els enllaços, també coneguts com nodes, són la part fonamental del model estructural. Al 

model estan representats per punts, i el programa els genera automàticament en els 

extrems de la línia de cada element. Al mallat automàtic dels elements, quan es realitza 

l’anàlisi, també se’n creen.  

Hi ha 6 graus de llibertat per cada node, en aquest cas, per la base de la torre i els tensors, 

i s’apliquen enllaços tipus articulat, tal i com es mostra a la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Model  

El model realitzat per l’anàlisi de la torre amb els 6 tensors, es mostra a la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instal�lació experimental per a l’estudi d’aerogeneradors de petita potència al recinte “Agropolis” de l’EUETAB-ESAB J.17 

 

DIRECCIÓ 1 DIRECCIÓ 2 

DIRECCIÓ 3 

Taula J.5. Taula resum de la combinació d’accions considerades. (Font: Elaboració pròpia) 

Figura J.15. Direccions de vent considerades. (Font: [5]) 

J.3.2. Accions considerades  

Les accions aplicades al model són les descrites a l’apartat J.1 d’aquest annex.   

El pes propi de la torre i dels tensors, són calculats i s’apliquen directament pel propi 

programa segons les característiques assignades a cada element, dins dels apartats de 

propietats dels materials i segons el tipus de secció definida. 

J.3.3. Direccions de vent considerades 

Per a cada membre de la torre, s’ha de considerar la direcció o direccions del vent que 

tindran un efecte de càrrega total més sever. Com que la torre és simètrica geomètricament 

i té tres tensors separats 120º entre si, s’han d’analitzar les tres direccions del vent 

il·lustrades a la següent figura: 

 

 

 

 

 

J.3.4. Combinació de les accions  

Cadascuna de les accions definides a l’apartat J.1 és introduïda al programa com un cas de 

càrrega independent, de la manera que es mostra a la següent taula:  

Cas de càrrega ( Load case) Valor Tipus Punt d’aplicació 

AEROGENERADOR 
(pes propi aerogenerador) 0,3639 kN puntual A l’extrem superior de la torre, en 

direcció –Z 
T (x,y) 

(pressió del vent sobre la superfície 
de l’aerogenerador) 

0,7798 kN 
0,4447 kN puntual 

A l’extrem superior de la torre, en 
cada una de les 3 direccions de vent 

considerades (veure J.3.3). 

VTORRE 
(FmW + FPW) 

(càrrega de vent sobre la torre) 
0,29374 kN puntual 

Al centre de la torre (z=3), 
perpendicular a ella, en cada una de 
les 3 direccions de vent considerades 

(veure J.3.3). 

VTENSOR1 
(FGW1 + FPG1) 

(càrrega de vent sobre el tensor1) 
0,01617 kN puntual 

Al centre dels tensor tipus1, 
perpendicular a ell, en cada una de 

les 3 direccions de vent considerades 
(veure J.3.3). 

VTENSOR2 
(FGW2 + FPG2) 

(càrrega de vent sobre el tensor2) 
0,00621 kN puntual 

Al llarg dels tensors 2, perpendicular 
a ells, en cada una de les 3 

direccions de vent considerades 
(veure J.3.3). 
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Figura J.16. Definició de càrregues. (Font: [3]) 

Figura J.17. Definició dels casos de càrrega. (Font: [3]) 

NOTA: No s’introdueix el valor del pes propi dels diferents elements donat que el programa 

el considera de manera automàtica en els diferents casos d’anàlisi, tret que se li especifiqui 

el contrari. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests casos de càrrega (Load case) per si mateixos no causen cap resposta de 

l’estructura. Han de ser aplicats en casos d’anàlisi (Analysis cases) per produir resultats. 

Cada cas d’anàlisi defineix: 

1. Com s’aplica la càrrega (estàtica o dinàmicament). 

2. Com respon l’estructura (linealment o no). 

3. Com ha de ser realitzat l’anàlisi (modalment o per integració directa). 
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Figura J.19. Definició de la combinació DIRECCIO1. 

(Font: [3]) 

Figura J.18. Definició de les Combinacions. (Font: [3]) 

Els resultats dels casos d’anàlisi es poden combinar definint combinacions (Combos). Una 

combinació és la suma dels resultats dels diferents casos d’anàlisi. Aquestes combinacions 

han estat nomenades com les tres direccions de vent considerades a l’estudi: DIRECCIO1, 

DIRECCIO2 i DIRECCIO3.  

La combinació DIRECCIO1 inclou els següents casos d’anàlisi: 

• DEAD 

• AEROGENERADOR  

• T_d1 

• VTENSOR1_d1 

• VTENSOR2_d1 

• VTORRE_d1 
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La combinació DIRECCIO2 inclou els següents casos d’anàlisi: 

• DEAD 

• AEROGENERADOR  

• T_d2 

• VTENSOR1_d2 

• VTENSOR2_d2 

• VTORRE_d2 

La combinació DIRECCIO3 inclou els següents casos d’anàlisi: 

• DEAD 

• AEROGENERADOR  

• T_d3 

• VTENSOR1_d3 

• VTENSOR2_d3 

• VTORRE_d3 

J.3.5. Resultats obtinguts  

El llistat dels resultats obtinguts complet es mostra a l’Annex K, presentant-se a continuació 

els resultats i els diagrames més representatius per a cada combinació d’accions. Es 

comprova que dins de les direccions d’estudi considerades (apartat J.3.3), la direcció més 

desfavorable és la DIRECCIO1.  
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Figura J.20. Imatge dels diagrames d’esforços - DIRECCIO1 – Es mostren els valors 

màxims. (Font: [3]) 
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Figura J.21. Imatge dels diagrames d’esforços – DIRECCIO2 – Es mostren els valors 

màxims. (Font: [3]) 
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Figura J.22. Imatge dels diagrames d’esforços – DIRECCIO3 – Es mostren els valors 

màxims. (Font: [3]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.3.6. Conclusions 

A partir dels resultats obtinguts en aquest annex, s’obtenen les bases de partida per al 

càlcul de la fonamentació de l’aerogenerador, la placa d’ancoratge i els tensors. Dits càlculs 

i comprovacions es troben al capítol 10 de la Memòria. 

Així mateix, el càlcul de la resposta de l’estructura ha proporcionat les dades dels valors 

dels esforços que hi actuen i, a partir d’aquests valors, es procedeix a la comprovació a 

resistència de les seccions que es mostra en aquest annex.  
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