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Resum 

En el present Annex s’inclouen part dels resultats dels càlculs obtinguts a partir de les fulles 
elaborades pel tractament de les dades del programa de càlcul AGE i que complementa els 
càlculs que s’han detallat a l’Annex B. En ambdós casos es demostra, que els valors de les 
comprovacions són coincidents. 

Degut al gran volum de dades tractades i,per tal de simplificar només s’adjunten les taules 
corresponents a la comprovació del Pòrtic 4, que és un dels pòrtics interiors. En suport 
informàtic s’adjuntarà un annex amb la mateixa notació que aquest on s’inclouen totes les 
taules que es corresponen a totes les seccions estudiades a l’Annex B. A més, també en 
suport informàtic, s’inclou l’estudi de la totalitat de l’estructura, és a dir, de totes les barres 
que la formen.  

Esmentar, que totes les referències que es fan al llarg d’aquest projecte de final de carrera, al 
present annex també es refereixen al que s’adjunta en el CD que complementa el present 
projecte.  

A les fulles de càlcul es comprova que cada barra compleix els criteris de l’estat límit últim 
(ELU) que es detallen al DB SE-Acero.  

Seguint el que s’estableix a la normativa les comprovacions a realitzar són funció de la 
classe a la que pertany cada perfil. Tots els perfils presents a l’estructura són de classe 1, 
per tant, s’ha controlat que tots ells compleixen els requeriments establerts pels perfils 
d’aquesta classe. Addicionalment, però, s’han comprovat els perfils prenent com a criteri les 
condicions elàstiques exclusivament, fet que ha implicat la comprovació dels perfils com a 
classe 3. En el present document, per tant, s’inclouen els resultats per a aquests dos tipus de 
comprovacions tant per la biga, com pels pilars del pòrtic esmentat.  
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E.1. Tractament de resultats 

Com s’ha comentat, a l’Annex B d’aquest projecte s’inclou l’estudi detallat d’alguns dels 
elements més representatius de l’estructura els càlculs dels quals s’han complementat amb 
les fulles de càlcul que s’inclouen en el present annex i en el que s’adjunta en suport 
informàtic. D’aquestes i dels resultats gràfics que ofereix el programa de càlcul AGE, se n’ha 
extret aquella hipòtesis que ofereix la combinació més desfavorable en cada cas i per la que 
se n’ha especificat la comprovació. 

L’esmentat programa de càlcul elabora un fitxer de resultats on, per a cada barra i per a cada 
combinació d’accions simples (hipòtesis combinada), s’indiquen els esforços que es mostren 
a continuació amb les unitats que tot seguit es detallen: 

- Esforç axil: N [T] 

- Esforç tallant en els dos eixos: Vy, Vz [T] 

- Moments flectors en els dos eixos: My, Mz [T·m] 

Per tal de realitzar les comprovacions que a la norma DB SE-A s’especifiquen, s’han realitzat 
les conversions d’unitats necessàries de manera que s’obtenen les forces en kN i els 
moments en kN·m.  

Per a cada barra, a més, s’indiquen els valors de les sol·licitacions en tres dels seus punts: 
els extrems i en el seu punt mig, d’aquí les tres files que conformen cada combinació 
d’accions. Les primeres columnes de les fulles de càlcul que s’han elaborat corresponen a 
dites sol·licitacions.  

Per a les comprovacions s’utilitza el valor característic de cada acció afectada pels 
coeficients de simultaneïtat com s’indica al DB SE. A les fulles de càlcul es comprova el 
compliment de l’estat límit últim (ELU).  

Les accions considerades, els valors de les quals es detallen a l’Annex B, són: 

pp  pes propi dels elements de l’estructura 

cp  càrregues permanents que graviten sobre la coberta 

su   sobrecàrrega d’ús 

su1 i su2  sobrecàrrega d’ús per a les corretges alternes 
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sn  sobrecàrrega de neu 

Vx+, Vx- càrrega deguda al vent en la direcció x i sentits positiu i negatiu, 
respectivament 

Vy+ , Vy- càrrega de vent en la direcció y i sentits positiu i negatiu, respectivament 

A continuació, doncs, es detallen les combinacions considerades expressades com a c-i, 
essent i la numeració per a cada combinació. 

 

Taula 1.1 – Relació de les combinacions d’accions considerades 

L’element estudiat en aquest annex és el Pòrtic 4 interior: biga i pilar.    
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E.2. Descripció del procés de càlcul 

Les fulles de càlcul s’han elaborat en base al que s’indica, pel compliment de l’estat límit 
últim, al “Documento Básico Seguridad Estructural-Acero” (DB SE-A). Les comprovacions es 
realitzen des de dos punts de vista: resistència de les seccions i resistència de les barres.  

Les fulles de càlcul ofereixen els resultats tenint en compte aquestes consideracions i la 
tipologia de l’element estudiat, ja sigui biga, pilar corretja o diagonal. Les fórmules utilitzades 
segons el cas, es detallen a continuació pel pòrtic 4. 

E.2.1. Resistència de les seccions 

La capacitat resistent de les seccions depèn de la seva classe. Per a seccions de classe 1 
s’atenen a criteris plàstics i per a seccions de classe 3, es consideren criteris elàstics. En el 
present document s’inclouen els resultats per a les dues consideracions, tot i que, com ja 
s’ha esmentat, totes les seccions de l’estructura són de classe 1. 

E.2.1.1. Resistència de les seccions a tracció 

En el cas dels elements sotmesos a tracció, que a les fulles de càlcul són els que el seu 
esforç axil (N) és negatiu, la determinació de la resistència de les seccions a tracció Nt,Rd, 
tindrà en compte les equacions següents: 

ydRdplRdt fANN ·,, =≤   (Eq. 2.1) 

udRduRdt fANN ··90,0,, =≤   (Eq. 2.2) 

on: 

 Npl,Rd és la resistència plàstica de la secció  

 Nu,Rd és la resistència última de la secció  

 A és l’àrea de la secció 

 
1M

y
yd

f
f

γ
=   és la resistència de càlcul de l’acer 

 
2M

y
ud

f
f

γ
=  és la resistència última de l’acer 
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 gM1 és el coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat 

 gM2 és el coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última de l’acer 

Per a un acer S275  JR amb un espessor màxim de 16mm:  

 276,904.261
m
kNfyd = i 2000.220

m
kNfud =  

Aquesta comprovació tindrà valors nuls a les columnes pertinents ja que, tant la biga com el 
pilar són elements sotmesos a compressió en les seves hipòtesis més desfavorables.  

E.2.1.2. Resistència de les seccions a tallant 

L’esforç tallant de càlcul (Ved) serà menor que la resistència de les seccions a tallant, Vc,Rd 
que en absència de torsió, com en el cas del present projecte, serà igual a la resistència 
plàstica.  

3
·,

yd
vRdpled

f
AVV =≤   (Eq. 2.3) 

Av és el terme relatiu a l’àrea a tallant. En el cas del tallant Vz, els perfils I o H estan carregats 
en paral·lel a l’ànima per tant es considera la següent expressió:  

fwfv trttbAA )·2(··2 ++−=   (Eq. 2.4) 

Pel tallant Vy es contempla l’equació per a perfils I o H carregats perpendicularment a 
l’ànima:  

wv tdAA ·−=    (Eq. 2.5) 

Per a seccions circulars buides, com en el cas de les diagonals d’arriostrament:  

 
π
AAv

·2
=    (Eq. 2.6) 

Per a les corretges: tdAv ·∑=    (Eq. 2.7) 

 on: 

 A  és la secció total de la secció 

 d, tf, tw i r  corresponen a les dimensions indicades a les figures adjuntes 
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Figura 2.1 – Especificació dels eixos i dimensions de les seccions 

E.2.1.3. Resistència de les seccions a compressió 

En elements sotmesos a compressió, que a les fulles de càlcul són els d’esforç axil (N) 
positiu, la determinació de la resistència de les seccions a compressió Nc,Rd, haurà de ser 
inferior al valor de la resistència plàstica de la secció expressada a l’Eq. 2.1. 

E.2.1.4. Resistència de les seccions a flexió 

La resistència de les seccions sotmeses a flexió, Mc,Rd, serà: 

ydplRdplRdc fWMM ·,, =≤ , per a seccions de classe 1   (Eq. 2.8) 

ydelRdelRdc fWMM ·,, =≤ , per a seccions de classe 3   (Eq. 2.9) 

on: 

Mpl,Rd, Mel,Rd són les resistències plàstiques i elàstiques de les seccions brutes, 
respectivament 

Wpl, Wel són els mòduls resistents plàstics i elàstics a la fibra amb major 
tensió, respectivament 

Tenint en compte, per tant, l’eix de flexió corresponent. 

E.2.1.5. Interacció d’esforços en seccions 

E.2.1.5.1. Flexió composta sense tallant 

La comprovació que es realitza en aquest cas és la que s’indica a continuació per a cada 
classe de secció: 

1
,

,

,

,

,
≤++

Rdzpl

edz

Rdypl

edy

Rdpl

ed

M
M

M
M

N
N

, per a seccions de classe 1  (Eq. 2.10) 
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1
,

,

,

,

,
≤++

Rdzel

edz

Rdyel

edy

Rdpl

ed

M
M

M
M

N
N

, per a seccions de classe 3 (Eq. 2.11) 

on: 

 Ned és l’esforç axil de càlcul 

 My,ed i Mz,ed són els moments flectors de càlcul en els eixos y i z, respectivament.  

 Npl,Rd és la resistència plàstica de la secció a esforç axil, calculada amb l’Eq. 2.1 

 Mpl,Rdy, Mpl,Rdz  són les resistències plàstiques a flexió pels eixos y i z, respectivament, 
calculats amb l’Eq. 2.8 

 Mel,Rdy, Mel,Rdz són les resistències elàstiques a flexió pels eixos y i z, respectivament, 
calculats amb l’Eq. 2.9 

E.2.1.5.2. Flexió composta i tallant 

Serà suficient la comprovació anterior de la resistència a tallant sempre i quan no es 

compleixi la relació següent:  Rdced VV ,·
2
1

>     

A les fulles de càlcul s’expressa si es compleix o no aquesta relació. En els casos en que 
s’especifica un “NO” implica que no cal realitzar cap més comprovació com és el cas de tots 
els casos estudiats en el present projecte.  

E.2.2. Resistència de les barres 

En el cas de les barres els criteris que s’han de complir són els que s’especifiquen a l’apartat 
6.3 del DB-SE-A i que es detallen a continuació. 

E.2.2.1. Tracció 

Per a barres sotmeses a tracció es realitzen les següents comprovacions: 

 L’esveltesa reduïda de les barres en tracció de l’estructura principal no superarà el 
valor 00,3=λ , admetent valors de fins a 00,4=λ en barres d’arriostrament.  

 La tracció no superarà el valor de la resistència a tracció pura de la barra, que ja s’ha 
expressat a l’Eq. 2.1. 
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E.2.2.2. Compressió 

La resistència de les barres a compressió Nc,Rd ha de complir les condicions següents: 

RdplRdc NN ,, ≤    

RdbRdc NN ,, <    

on:  

Npl,Rd  és la resistència plàstica de la secció calculada segons l’Eq. 2.1 

Nb,Rd és la resistència última de la barra a vinclament, calculada com s’indica en apartats 
successius. 

 ydRdb fAN ··, χ=    (Eq. 2.12) 

  on: 

  c és el coeficient de reducció per vinclament el valor del qual s’especifica a 

cada taula i que depèn de l’esveltesa reduïda i la corba de vinclament 
pròpia en cada cas. Aquests valors s’especifiquen en cada cas. 

Es comprova la resistència a vinclament en cada pla, ja que existeix la possibilitat de 
vinclament en tots ells. Per tant, s’obtenen els valors de Nb,Rd,y i Nb,Rd,z que són els valors que 
s’indiquen a les taules. 

E.2.2.2.1. Barres rectes de secció constant i axil constant 

L’esveltesa reduïda λ , valor que s’indica a la taula de dades del perfil, s’ha calculat segons 
la següent expressió: 

 
cr

y

N
fA·

=λ    (Eq. 2.13) 

on: 

Ncr  és la compressió crítica per vinclament que s’expressa com: 

IE
L

N
k

cr ··
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

π     (Eq. 2.14) 
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 on: 

 Lk és la longitud de vinclament de la peça que es calcularà com s’indicarà en 
apartats successius i valor que s’inclou a les taules.  

 E és el mòdul d’elasticitat de l’acer que és 210.000N/mm2 

 I és el moment d’inèrcia de la secció per la flexió en el pla considerat 

Per tant, com que es consideren els dos plans de flexió, s’obté el valor de l’esveltesa reduïda 
en y i z: ly i lz, respectivament. 

E.2.2.2.2. Longitud de vinclament de la peça 

Pels casos canònics, la longitud de vinclament de la peça es defineix com s’indica a la taula 
següent.  

 

Taula 2.1 – Longitud de vinclament de barres canòniques (Taula 6.1 del DB-SE-A) 

Aquests valors s’utilitzen en aquells elements on les condicions de recolzament puguin ser 
extrapol·lables a les condicions canòniques. En el cas dels pilars aquesta longitud s’haurà de 
determinar tenint en compte les relacions dels graus d’encastament en els nusos.  

E.2.2.2.3. Corbes de vinclament en funció de la secció transversal 

Per a determinar la corba de vinclament en cada cas, cal considerar els aspectes que 
s’indiquen a la taula adjunta.  
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Taula 2.2 – Determinació de la corba de vinclament de la secció (Taula 6.2 del DB-SE-A) 

La corba escollida en cada cas s’indica a la taula on s’especifiquen les dades utilitzades per 
a cada perfil. 

E.2.2.2.4. Coeficient de vinclament 

Un cop obtingut el valor de l’esveltesa reduïda, i definida la corba de vinclament s’obté el 
valor del coeficient de reducció per vinclament c i el coeficient d’imperfecció (a) a través de 

la taula següent: 

 

Taula 2.3 – Valors del coeficient de vinclament (c) (Taula 6.3 del DB-SE-A) 

L’esveltesa reduïda ha de complir les següents condicions: 

2<λ , pels elements principals de l’estructura 

70,2<λ , pels elements que conformen l’arriostrament de l’estructura 



Pàg. 14  Annex E 

 

El coeficient c, però, s’obté a partir de l’expressió següent, que és la que s’ha utilitzat a les 

fulles de càlcul: 

 
( )

11
22
≤

−+
=

kλφφ
χ    (Eq. 2.15) 

 on: 

  ( ) ( )[ ]220,0·1·50,0 kk λλαφ +−+=   (Eq. 2.16) 

  on  a és el coeficient d’imperfecció elàstica  

E.2.2.2.5. Pilars d’edificis 

En el cas dels pilars dels edificis Lk es determina segons el pòrtic sigui translacional o 
intranslacional. L’estructura està arriostrada i és capaç d’absorbir el 80% de les forces 
horitzontals, per indicació del DB SE-A l’estructura es pot considerar com a intranslacional. Lk 
s’obté a partir de l’expressió següent: 

 1
··247,0)·(364,02
··265,0)·(145,01

2121

2121 ≤
−+−
−++

==
ηηηη
ηηηη

β
L
Lk    (Eq. 2.17) 

 on: 

 h1, h2 són els coeficients de distribució que es determinen com: 

 
12111

1
1 KKKK

KK

c

c

+++
+

=η    (Eq. 2.18) 

 
22212

2
2 KKKK

KK

c

c

+++
+

=η    (Eq. 2.19) 

 on: 

 Kc  és el coeficient de rigidesa 
L

IE· del tram del pilar analitzat 

 Ki  és el coeficient de rigidesa del següent tram de pilar en el nus i. Serà zero en 
cas de no existir 

 Kij  és el coeficient de rigidesa eficaç de la biga al nus i, posició j 
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E.2.2.3. Flexió 

E.2.2.3.1. Vinclament lateral 

Si existeix la possibilitat de que una biga pugui vinclar lateralment, ha de complir-se que: 

 Rdbed MM ,≤    

on: 

 Med és el moment flector de càlcul 

 Mb,Rd és el valor de la resistència a vinclament lateral. S’expressa com: 

 ydyLTRdb fWM ··, χ=    (Eq. 2.20) 

on: 

 Wy és el mòdul resistent de la secció, essent Wpl,y per a seccions de classe 1 i Wel,y 
per a seccions de classe 3 

 cLT és el factor de reducció pel vinclament lateral 

  11
22

≤
−+

=
LTLTLT

LT λφφ
χ    (Eq. 2.21) 

   ( ) ( )[ ]22,0·1·5,0 LTLTLTLT λλαφ +−+=     (Eq. 2.22) 

 LTλ  és l’esveltesa relativa a vinclament lateral 

 aLT és el factor d’imperfecció que s’obté amb la taula adjunta 

 

Taula 2.4 – Factor d’imperfecció aLT (Taula 6.10 del DB-SE-A) 
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Aquests valors també s’inclouen a la taula amb les dades del perfil.  

L’esveltesa relativa per vinclament lateral es determina segons la relació següent: 

 
cr

yy
LT M

fW ·
=λ    (Eq. 2.23) 

on: 

Mcr és el moment crític elàstic de vinclament lateral que es determina com s’indica a 
l’apartat següent. 

E.2.2.3.2.  Moment crític elàstic de vinclament lateral 

El moment crític elàstic de vinclament lateral es determina amb les equacions següents: 

 LTWLTVCR MMM 22 +=     (Eq. 2.24) 

 on: 

 ZT
C

LTV IEIG
L

CM ·····1
π

=      (Eq. 2.25) 

 zf
C

yelLTW iC
L

EWM ,
2

12

2

, ··π
=    (Eq. 2.26) 

 on: 

 C1  és el factor que depèn de les condicions de recolzament i de la llei de 
moments flectors que sol·licitin la biga. 

 Lc  és la longitud de vinclament 

 G=81.000N/mm2 

 IT  és la constant de torsió uniforme 

 Iz  és el moment d’inèrcia de la secció respecte a l’eix z 

 Wel,y és el mòdul resistent elàstic de la secció, segons l’eix de forta inèrcia, 
corresponent a la fibra més comprimida 

 if,z  és el radi de gir, respecte de l’eix de menor inèrcia de la secció  
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Els valors de les components que el conformen i del propi moment crític s’expressen a les 
taules adjuntes.  

El coeficient c1 s’ha determinat tenint en compte els valors de la taula adjunta: 

 

Taula 2.5 – Valor del coeficient c1 (Taula F.1.2 de l’Eurocódigo) 

E.2.2.3.3. Abonyegament de l’ànima per tallant 

S’han realitzat les comprovacions per a determinar si es produeix abonyegament de l’ànima 
degut a l’efecte de l’esforç tallant. No cal realitzar la comprovació si es compleix la relació 
següent: 

 ε·70<
t
d       (Eq. 2.27) 

on: 

d, t són les dimensions de l’ànima del perfil (alçada i espessor, respectivament) 

y

ref

f
f

=ε , amb fref=235N/mm2 
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E.2.2.4. Interacció d’esforços en peces 

E.2.2.4.1. Elements flectats i traccionats 

En peces sol·licitades per una combinació d’un moment flector i un esforç axil de tracció 
s’haurà de comprovar, a més de la resistència a flexotracció de les seves seccions, la 
resistència a vinclament lateral considerant l’esforç axil i el moment flector. La comprovació 
és la següent: 

 RdbEdef MM ,, ≤       

 on: 

 Mb,Rd és la resistència de càlcul a vinclament lateral calculada s’ha expressat 
anteriorment 

Mef,Ed  és el moment flector efectiu determinat com:  

   EdcomcomEdef WM ,, ·σ=    (Eq. 2.28) 

on: 

scom,Ed  és la tensió combinada a la fibra extrema comprimida que s’ha determinat 

com: 

 
A

N
W
M Edt

com

ed
Edcom

,
, ·80,0−=σ     (Eq. 2.29) 

on: 

Wcom és el moment resistent de la secció 

Nt,Ed és el valor de càlcul de l’axil de tracció 

Med és el valor de càlcul del moment flector 

A és l’àrea bruta de la secció 

E.2.2.4.2. Elements comprimits i flectats 

A més de la comprovació general per a qualsevol tipus de peça, se’n realitza una 
d’específica en funció de si el perfil és o no susceptible de vinclar per torsió (perfils oberts o 
tancats, respectivament) i són les que s’indiquen: 
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Per a tota peça: 

 1
·

·
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   (Eq. 2.30) 

Per a peces no susceptibles de vinclament per torsió (tubs i corretges): 

 1
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Edyym
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  (Eq. 2.31) 

Per a peces susceptibles de vinclament per torsió (bigues i pilars):  

 1
·

·
·

··
·

*··
,,, ≤++

ydz

Edzzm
z

ydyLT

Edy
yLT

ydz

Ed

fW
Mc

k
fW

M
k

fA
N

χχ
  (Eq. 2.32) 

on: 

NEd, My,Ed, Mz,Ed són els valors de l’axil i dels moments de càlcul de la peça en valor absolut  

cy,cz  són els coeficients de vinclament en cada direcció 

cLT  és el coeficient de vinclament lateral 

A*, Wy, Wz, ay, az, eN,y, eN,z  coeficients que es determinen segons la Taula 2.6. adjunta 

ky,kz,kYlt   són els coeficients que es determinen segons la Taula 2.7. Els valors 
s’inclouen a les fulles de càlcul. 

cm,y, cm,z, cmLT  són els factors de moment flector uniforme equivalent que s’obtenen en 
funció de la forma del diagrama de moments flectors entre punts 
arriostrats, les expressions s’indiquen a la Taula 2.8. 

 

Taula 2.6 –Termes de comprovació de la secció d’una peça (Taula 6.12 del DB-SE-A) 
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Taula 2.7 –Coeficients d’interacció segons la classe de la secció  (Taula 6.13 del DB-SE-A) 

 

Taula 2.8 –Factors de moment de forma equivalent (Taula 6.14 del DB-SE-A) 
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E.3. Pòrtic interior. Pòrtic 4 

A continuació s’indiquen els processos de càlcul i resultats pels diferents elements que 
formen el pòrtic interior 4, tant la biga com el pilar.  

Les dades que es tracten són les que s’obtenen de l’arxiu de resultats que s’elabora, de 
manera automàtica, a partir del programa de càlcul AGE. Les dades es desglossen barra a 
barra i, tenint en compte totes les combinacions d’accions introduïdes al programa.  

E.3.1. Biga 

A l’hora de modelitzar l’estructura en tres dimensions, el programa de càlcul AGE subdivideix 
les barres en tants trams com elements intersequen en elles. Per aquest motiu, la biga està 
dividida en catorze parts diferents ja que, en total hi ha quinze corretges que conflueixen en 
ella. Cada barra, per tant, té una extensió compresa entre les corretges successives de la 
coberta.  

Per a l’estudi de la biga del pòrtic 4, tenint en compte el diagrama de moments, tallant i axil al 
que es troba sotmesa, la secció més desfavorable és la que coincideix amb la unió al pilar. 
Dita secció correspon a la barra 30 la posició de la qual s’indica a la figura adjunta.  

 

Figura 3.1 – Situació de la barra 30 al pòrtic 4 

E.3.1.1. Descripció de la perfileria 

A continuació s’inclouen els valors dels coeficients que intervenen a les comprovacions que 
s’han realitzat i que s’indicaran a les taules de resultats.  
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Taula 3.1 – Dades descriptives de la biga del pòrtic 4 

A continuació s’inclouen els resultats per a la barra 30. Les primeres columnes són els 
resultats obtinguts al programa de càlcul AGE. Es destaca en groc la hipòtesis més 
desfavorable.   
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E.3.1.2. Taula de resultats de la biga 4 (IPE-450 Classe 1) 
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E.3.1.3. Taula de resultats de la biga 4 (IPE-450 Classe 3) 
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La combinada c-2, destacada en groc, és la més desfavorable i és la que s’ha pres de 
referència als càlculs que s’han detallat a l’Annex B, però per a qualsevol combinació es 
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comprova que la biga, que està sol·licitada a compressió, compleix tots els requeriments que 
s’han detallat a l’apartat 2 per a elements sotmesos a compressió. 

E.3.1.4. Procediments de comprovació 

 Resistència a compressió 

Com s’observa a les taules, la secció més desfavorable és la que es troba sotmesa a un 
esforç axil de compressió. Per tant, es calcula la resistència d’aquesta a tals efectes que es 
correspon amb la resistència plàstica de la secció bruta.  

Com que l’axil de càlcul en aquesta secció és, per a cada combinació d’accions, inferior a la 
resistència de la barra, la secció és resistent.  

 Resistència a tallant 

És necessari comprovar l’efecte del tallant sobre les seccions de la biga, per tant s’ha 
calculat la resistència de la secció.  

Per ser el més desfavorable i significatiu, s’estudia l’efecte de l’esforç tallant que actua en 
paral·lel a l’ànima de la biga. Per tant, per a calcular el valor de Av s’utilitza l’Eq. 2.4 del 
present document.  

Com que el tallant de càlcul és sempre de valor significativament inferior al calculat 
anteriorment, la secció resisteix l’efecte de l’esforç tallant. 

 Resistència a flexió 

La resistència de les seccions a flexió, Mc,Rd, es calcula segons l’equació adequada en cada 
cas. És a dir, per a seccions de classe 1 l’Eq. 2.8 i per a seccions de classe 3, l’Eq. 2.9. Els 
valors s’inclouen a la columna de la resistència a flexió de les taules anteriors.  

Com que els valors del moments flectors són més petits que els valors que resisteix la secció 
en cada eix estudiat, el perfil és resistent a flexió en qualsevol pla.  

 Interacció d’esforços. Flexió composta sense tallant 

En el cas dels càlculs per a seccions de classe 1 es considera l’expressió de l’Eq. 2.10 i per 
a les seccions de classe 3, l’Eq. 2.11.  

 Interacció d’esforços. Flexió i tallant 

Com que no es compleix que el tallant de càlcul és més gran que la meitat de la resistència a 
dita sol·licitació no caldrà realitzar cap més comprovació.  
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 Resistència de les barres 

 Resistència a compressió 

La resistència de les barres a compressió, Nc,Rd, no superarà la resistència plàstica de la 
secció bruta, Npl,Rd. A més, es comprova que és menor a la resistència última de la barra a 
vinclament, Nb,Rd.  

Inicialment s’ha determinat el coeficient de reducció per vinclament c que s’obté  en funció 

de l’esveltesa reduïda i la corba de vinclament apropiada en cada cas, valors que s’indiquen 
a les taules.  

A l’hora de determinar la longitud de vinclament de la biga, s’ha considerat el pla de flexió a 
estudiar. En el pla y es considera la biga com a biarticulada (ja que aquesta hipòtesis 
introdueix l’efecte més desfavorable) i al pla z, es considera la màxima longitud de 
vinclament que coincideix amb la distància màxima entre punts arriostrats. Aquestes 
dimensions s’indiquen també a les taules. 

Finalment, tenint en compte tots aquests aspectes, es comprova que l’axil de càlcul no 
supera la resistència a vinclament en cap dels seus plans.  

 Vinclament lateral 

Com que existeix la possibilitat de que la biga vincli lateralment, s’ha demostrat que 
Med≤Mb,Rd, essent Med el valor de càlcul del moment flector i Mb,Rd. Aquest valor s’ha 
determinat tenint en compte l’expressió de l’Eq. 2.20 del present document. Els factors 
d’intervenció també estan especificats a les taules anteriors, entre els que s’hi inclou el valor 
del moment crític i les seves components.  

Com que es compleix que el moment sempre és inferior a la resistència a vinclament, es 
conclou que la biga no vinclarà lateralment.  

 Abonyegament de l’ànima 

Com s’observa a la indicació de les taules, no cal comprovar la resistència a abonyegament 
de l’ànima ja que es compleix la relació expressa a l’Eq. 2.27.  

 Interacció d’esforços. Elements comprimits i flectats 

En peces sol·licitades per un moment flector i un esforç axil de compressió a més de 
comprovar-ne les seccions com s’ha fet, cal comprovar la resistència de la barra considerant 
l’efecte d’aquests dos esforços.  
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Per a qualsevol peça s’ha de complir la condició expressada a l’Eq. 2.30. Al tractar-se d’un 
perfil obert, cal tenir en compte que existeix la possibilitat de vinclament per torsió i per tant 
s’ha comprovat l’Eq. 2.32. A les taules es comprova que els perfils compleixen aquestes 
dues equacions.  

Els coeficients s’han determinat segons l’apartat 2.2.4.2 del present document, els valors 
dels quals s’expressen a les taules segons es tracti de seccions comprovades com a classe 
1 o classe 3.  

E.3.2. Pilar 

Al present apartat s’especifica la comprovació dels resultats obtinguts per un pilar d’un pòrtic 
interior. En concret es tracta el pilar 10 del pòrtic 4 que correspon a la barra 27.  

A la taula adjunta s’indiquen les característiques geomètriques del pilar així com dels perfils 
que hi concorren i que permetran la determinació dels coeficients de vinclament.   

 

Taula 3.2 – Taula resum de les característiques dels perfils   

Com ja s’ha comentat, cal tenir en compte l’efecte del vinclament ja que els pilars són 
elements sotmesos a compressió i susceptibles de que es produeixi aquest efecte. A 
continuació s’inclou la taula on s’indiquen els valors que s’han obtingut per a cada pla.  
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Taula 3.3 – Paràmetres d’esveltesa i vinclament del pilar  

E.3.2.1. Descripció de la perfileria 

En el present apartat s’especifiquen les característiques del perfil on s’hi inclouen els valors 
dels paràmetres que intervenen a les fórmules. També s’hi expressen els resultats dels 
coeficients que s’han indicat a la Taula 3.3 anterior.   

 

Taula 3.4 – Taula resum de les característiques del pilar del pòrtic 4 

A continuació s’adjunten les taules amb les comprovacions realitzades al pilar. Es destaca en 
groc la hipòtesis més desfavorable i que, coincideix amb les comprovacions que s’han 
especificat al càlcul amb el Codi Tècnic que es desglossen a l’Annex B.  
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E.3.2.2. Taula de resultats del pilar 10 (IPE-450 Classe 1) 
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E.3.2.3. Taula de resultats del pilar 10 (IPE-450 Classe 3) 
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Com es pot observar, per a totes les seccions el perfil compleix amb els requeriments pel 
compliment de l’estat límit últim (ELU) que s’han descrit anteriorment, tant si s’ha realitzat 
considerant el perfil de classe 1 com classe 3.  
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E.3.2.4. Procediments de comprovació 

 Resistència a compressió 

El pilar està sotmès a compressió, per tant en totes les seves seccions s’ha comprovat que el 
valor de l’esforç axil de compressió no supera la resistència màxima de la secció a aquests 
efectes. Dita resistència coincideix amb la resistència plàstica de la secció bruta, calculada 
com s’indica a l’Eq. 2.1 del present document. A les taules s’observa que totes les seccions 
compleixen aquesta condició per a qualsevol combinació d’accions.  

 Resistència a tallant 

El tallant més desfavorable és el que actua en paral·lel a l’ànima del pilar. Per a comprovar-
ne la resistència de la secció a tallant es té en compte l’Eq. 2.4 per tal de determinar l’àrea 
relativa a l’esforç tallant. El perfil és resistent a tallant, ja que mai es supera l’esmentat valor 
de la resistència.  

 Resistència a flexió 

A l’hora de calcular la resistència de la secció a flexió, Mc,Rd, es considera la resistència 
plàstica de la secció bruta, per a les seccions de classe 1. En el cas de la comprovació per a 
seccions de classe 3 es té en compte la resistència elàstica de la secció bruta.  

Com que els valors del moments flectors són més petits que els valors que resisteix la 
secció, en cada eix estudiat, el perfils són resistents a flexió en qualsevol pla.  

 Interacció d’esforços en seccions. Flexió composta sense tallant 

En el cas dels càlculs per a seccions de classe 1 es considera l’expressió de l’Eq. 2.10 i per 
a les seccions de classe 3, l’Eq. 2.11.  

 Interacció d’esforços. Flexió i tallant 

Les seccions més desfavorables per a cada pilar del pòrtic de façana ja s’han comprovat a 
tallant. Com que no es compleix que el tallant de càlcul és més gran que la meitat de la 
resistència a dita sol·licitació la comprovació realitzada és suficient.  

 Resistència de les barres 

 Resistència a compressió 
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La resistència de les barres a compressió, Nc,Rd, no superarà la resistència plàstica de la 
secció bruta, Npl,Rd. A més, ha de ser menor a la resistència última de la barra a vinclament, 
Nb,Rd. Aquestes dues condicions són les que s’han comprovat a les taules anteriors.  

Com que les vinculacions dels extrems no són assimilables a les canòniques expressades a 
la norma, es calcula el coeficient b. 

L’estructura, com s’ha comentat, és considerada com a intranslacional. L’esmentat coeficient 
es calcula tenint en compte l’Eq. 2.17. Aquest valor permet determinar la longitud de 
vinclament que permet el càlcul de l’esveltesa reduïda dels pilars. Aquests valors s’han 
detallat a les taules 4.2 i 4.3 del present document.  

 Interacció d’esforços. Elements comprimits i flectats 

Al ser peces sol·licitades per un moment flector i un esforç axil de compressió s’ha 
comprovat la resistència de les barres tenint en compte aquests condicionants. Per a 
qualsevol peça s’ha de complir el que s’ha indicat a l’Eq. 2.30. Al ser peces de secció 
susceptible de vinclament per torsió, per ser perfils oberts, també s’ha comprovat el 
compliment de l’Eq. 2.32. Els coeficients que hi intervenen es detallen a les taules anteriors. 
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