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Resum 

En el present Annex s’inclouen els resultats dels càlculs realitzats a partir de les fulles de 
càlcul elaborades pel tractament de les dades obtingudes del programa de càlcul AGE i que 
complementa els càlculs que s’han detallat a l’Annex D. En ambdós casos 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 i a mode 
d’exemple. 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 D. 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.  

En dites fulles de càlcul es comprova que cada barra compleix els criteris de l’estat límit últim 
(ELU) que es detallen al DB SE-Acero partint, però de les accions segons s’estableix a la 
norma NBE AE-88.  

Seguint el que s’estableix a la normativa les comprovacions a realitzar depenen de la classe 
a la que pertany cada perfil. Tots els perfils presents a l’estructura són de classe 1, per 
aquest motiu, s’ha controlat que tots ells compleixen els requeriments establerts pels perfils 
d’aquesta classe.  

Addicionalment, 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 també s’inclouen els resultats per a aquests dos tipus de comprovacions.  

S’han realitzat tots els càlculs seguint els criteris que es marquen a la norma, per aquest 
motiu s’han comprovat des de dues vessants diferenciades: resistència de les seccions i 
resistència de les barres.  
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G.1. Tractament de resultats 

A l’Annex D 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. D’elles se n’ha extret aquella hipòtesis que ofereix 
la combinació més desfavorable en cada cas. 

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 simultaneitat 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 D, són les que 
s’extreuen de la norma NBE AE-88: 

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 

sn  sobrecàrrega de neu 
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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 

Els elements representatius estudiats i que s’inclouran en el suport informàtic són:   

- Pòrtic 1 de façana i els elements que conformen l’arriostrament en el pla del mateix  

- Pòrtic 4 interior, és el que s’estudia en aquest annex 

-  Corretja C4 

- Diagonals de coberta (els tres tipus ) 
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G.2. Pòrtic interior. Pòrtic 4 

G.2.1. 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 o pilar Les fòrmules utilitzades segons el cas, són 
les que s’han detallat al llarg dels annexos dels càlculs realitzats sota els criteris del codi 
tècnic. En concret, es pot consultar el procediment que s’indica a l’Annex E. 

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 introduides al programa.  

G.2.2. Biga 

A l’hora de definir el model en tres dimensions de l’estructura al programa de càlcul AGE, la 
biga es subdivideix en tants trams com elements intersequen en ella. Per aquest motiu, cada 
biga està dividida en catorze barres diferents, ja que en total hi ha quinze corretges que 
conflueixen en ella. Per tant, cada barra té una extensió compresa entre corretges de 
coberta. En el cas de 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 trobada de la biga amb el pilar en concret, correspon a la barra 30.  

 

Figura 2.1 – Situació de la barra 30 al pòrtic 4 
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G.2.2.1. Descripció de la perfileria 

A la taula adjunta s’indiquen les característiques del perfil de la biga, que és un IPE-450 i el 
valor dels paràmetres que intervenen a les equacions que s’han definit a l’apartat anterior. 

 

Taula 2.1 – Dades i paràmetres 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, i la resta corresponen a les comprovacions 
realitzades tenint en compte la sol·licitació a la que està sotmesa. En groc es destaca la 
hipòtesis més desfavorable i que coincideix amb els valors que s’han comprovat a l’Annex D. 
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G.2.2.2. Taula de resultats de la biga 4 (IPE-450 Classe 1) 
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G.2.2.3. Taula de resultats de la biga 4 (IPE-450 Classe 3) 
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Tal i com s’indica, destacant-ho en groc, la hipòtesis més desfavorable és la combinada c-13. 
En ella es comprova que la biga, que està sol·licitada a compressió, compleix totes les 
comprovacions que s’han realitzat i que es corresponen amb el que s’ha indicat a l’apartat 2 
del present document.  

G.2.3. Pilar 

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

A continuació es mostra una taula resum on s’indiquen les dades utilitzades per a determinar 
els coeficients de vinclament necessaris.   

 

Taula 2.2 – Taula resum de les característiques dels perfils   

Al ser peces sotmeses a compressió s’ha de tenir en compte, com s’ha comentat, el 
fenòmen del vinclament, per això cal calcular-ne el coeficient en cada pla on es pugui 
produir. A continuació s’indiquen els valors obtinguts i les dades que en depenen. 
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Taula 2.3 – Paràmetres d’esbeltesa i vinclament del pilar  

G.2.3.1. Descripció de la perfileria 

Abans d’indicar els resultats obtinguts, s’especifiquen les característiques del perfil, on 
s’inclouen els valors necessaris per a determinar el resultat de les fòrmules expressades 
anteriorment. A més, s’inclouen els resultats del coeficient de vinclament calculat abans.   

 

Taula 2.4 – Taula resum de les característiques del pilar del pòrtic 4 

A continuació s’inclouen 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 i que es determinen a l’Annex D.  
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G.2.3.2. Taula de resultats del pilar 10 (IPE-450 Classe 1) 
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G.2.3.3. Taula de resultats del pilar 10 (IPE-450 Classe 3) 
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Es comprova, per tant, la validesa del perfil escollit pel compliment tant dels criteris elàstics 
com plàstics establerts al DB SE-A. 
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