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1. OBJECTIUS 
 

En la present tesina es pretén realitzar un anàlisi del comportament de les 
estructures lleugeres en front una situació accidental com és la declaració d’un 
incendi. Per aquest fi caldrà veure quines accions cal tenir en compte i com varien 
les característiques del material al augmentar la temperatura. 

 
En primer lloc veurem quin és el comportament d’una corretja birrecolzada amb 

càrrega repartida. Es realitzarà l’estudi en funció de les característiques de les 
seccions tipus C amb diferents espessors, per altra banda també s’utilitzaran dos 
acers amb límits elàstics diferents (representatius dels materials mes usuals ). El que 
es pretén amb aquest primer anàlisi és veure la influència que cadascun dels factors 
estudiats té en el comportament de l’estructura en cas d’incendi des del punt de vista 
del temps que transcorre des de l’inici de l’incendi fins que es produeix el col·lapse 
de l’estructura. 

 
Un cop estudiada la influència dels factors esmentats analitzarem el 

comportament de les corretges ordinàries d’una nau industrial convencional , 
dimensionades per les accions habituals ( pes mort mes sobrecarrega descendent  i  
el cas oposat de succió de vent ) i  quina influència té  el seu dimensionament en el 
cas que es produeixi un incendi. 

 
Els anàlisis plantejats tenen com a objectiu determinar quin és el comportament 

de les corretges tant en situació persistent com en situació accidental  per tal de 
determinar quins són els factors més rellevants que cal tenir en compte i establir una 
sèrie de recomanacions per tal d’assegurar que sota l’acció d’un incendi les 
corretges tenen la resistència al foc requerida per la normativa corresponent, ja sigui 
el CTE “Código Técnico de la Edificación”, per a edificacions, com el RSIEI 
“Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales”, 
en cas de naus industrials. 

 
 
 
2. INTRODUCCIÓ A LES ESTRUCTURES LLEUGERES 
 

En el context de les estructures metàl·liques cal entendre com a estructura 
lleugera aquella estructura formada a partir de perfils i xapes conformades en fred a 
partir d’acer galvanitzat o no, fabricat d’acord amb les normes establertes, on 
s’especifica el límit elàstic bàsic i la resistència última a tracció.  

 
Una de les característiques més importants d’aquest tipus de estructures és el 

seu espessor, donada la reduïda magnitud del mateix, entre 1,5 i 4 mm, caldrà 
realitzar-ne una bona definició per tal d’evitar que un error en la seva definició pugui 
afectar al resultat dels càlculs. El revestiment protector de les xapes i les toleràncies 
de subministrament pot tenir una influència important en l’espessor total, per tant és 
necessari utilitzar en els càlculs un espessor que calcularem a partir del nominal i 
tenint en compte l’espessor del galvanitzat, tal i com fixa l’Eurocodi 3 part 1-3 a 
través de la fórmula [2.1]. 
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( )  sempre que tol 5%cor nom galvt t t= − ≤      [2.1] 

 
Com a conseqüència del seu reduït espessor i del seu procés d’elaboració 

aquest tipus de peces tenen unes característiques diferents als perfils i xapes 
laminats en calent, tals com: 

 
- modificació parcial del límit elàstic ( augmenta a les cantonades ) 
- major influència dels fenòmens de inestabilitat 
- major influència de les toleràncies en les seves dimensions 
- possible variació de les dimensions transversals 
- mitjans d’unió específics 
- freqüent utilització de mètodes experimentals 
- major influència de la protecció anticorrosiva 

 
En general aquest tipus de perfils s’utilitzen com a corretges de coberta o 

façana,  aquest és l’element sobre el que es recolza la xapa o panell que actua com 
a cobertura pròpiament dita  de la nau o edifici. Les seccions transversals més 
utilitzades en l’actualitat són les corretges en C i en Z, tot i que també es comencen 
a utilitzar perfils sigma . 

 
Les estructures lleugeres presenten diferents avantatges en front els perfils 

laminats en calent, tot i que no es diferencien d’aquestes en quant al seu esquema 
estructural, alguns d’aquests avantatges són: 

 
- economia: menor massa, per tant es redueixen les càrregues que es 

transmeten a la resta de l’estructura 
- rendiment: valors estàtics òptims amb el mínim pes propi 
- rectitud: bona qualitat en quant a irregularitats i desviacions 

 
En general les xapes d’acer que formen els perfils estan recobertes i protegides 

contra la corrosió, la manera més habitual és mitjançant el galvanitzat per immersió 
en calent tipus Z-275 estrella normal (275 gr zinc/m2). Aquest procés consisteix en 
submergir les xapes abans de ser plegades a un bany de zinc fos. Aquest 
procediment, sempre que durant el muntatge no es deteriori el recobriment, 
garantitza  als perfils una durabilitat excel·lent en situacions d’agressivitat normal 
sense necessitat de realitzar el pintat posterior, ni cap tipus de manteniment. 

 
Un dels aspectes a considerar tant durant el projecte com sobretot durant la 

construcció de les estructures metàl·liques en general, però molt especialment en les 
estructures lleugeres, donada la seva esveltesa són les unions. Existeixen dos 
mètodes de realitzar les unions, mitjançant soldadura o bé mitjançant cargols 
convencionals o roscaxapa . 
 

En el cas de les unions soldades, el mètode més utilitzat és el d’arc elèctric amb 
electrode revestit. Aquest tipus d’unions presenten alguns inconvenients que caldrà 
tenir en compte, entre ells l’aparició de forats en els perfils. Aquest problema apareix 
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donades les altes temperatures necessàries per a formar el cordó de soldadura, que 
fan que el material del perfil també es fongui. Un altre dels inconvenients de realitzar 
les unions mitjançant soldadura és la volatilització del recobriment de zinc (per 
damunt dels 907º el zinc es volatilitza) provocant una doble conseqüència, pèrdua 
del recobriment i generació d’òxid de zinc, que en cas de ser inhalat pot causar 
trastorns al organisme. 
 

Les unions  cargolades no tenen els inconvenients descrits en el cas de les 
soldadures sent potser el cas que més garanties ofereix a l‘hora de realitzar les 
unions. El recobriment de zinc només queda debilitat puntualment en el moment de 
realitzar els forats  al perfil, però un cop col·locat el cargol autoroscant el forat queda 
completament ocupat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


