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Capítol 4 

Càlcul de l’estructura d’un 
habitatge 
 

S’ha realitzat el càlcul de l’estructura d’un habitatge formada per elements metàl·lics 
d’acer galvanitzat pels mètodes descrits en els capítols anteriors. Es tracta d’un 
habitatge d’una sola planta de 90 m2 dividida en set estances. El mètode de càlcul 
aplicat es basa en les disposicions de l’Eurocode-3 explicades al capítol 2, i les 
tècniques desenvolupades en el capítol 3. S’ha estudiat especialment el fenomen de la 
inestabilitat, considerant diferents casos de càrrega i de geometria per analitzar el 
comportament d’aquests tipus d’estructures lleugeres enfront al vinclament. 

4.1. Geometria de l’habitatge 

L’estructura consisteix en una successió tridimensional de pilars i pòrtics d’acer 
galvanitzat. S’ha introduït en el programa de manera que aquest genera la geometria a 
partir dels mòduls com s’ha explicat en l’anterior capítol, de manera completament 
sistematitzada. La versatilitat d’aquest tipus de construccions es trasllada al càlcul, a 
través d’una generació de la geometria fàcilment adaptable a qualsevol canvi seccional 
o de distribució. 

Les dimensions en planta de l’habitatge es representen en la següent figura. Els 
eixos per al càlcul s’han posat amb origen al centre del pilar tubular de la part inferior 
esquerra, amb les abscisses en la direcció horitzontal i les ordenades en la direcció 
vertical segons la planta de la figura.  
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Figura 4.1. Planta de l’habitatge. Cotes en cm. [19] 

L’habitatge s’aixeca a partir de tres tipus de mòdul més els pilars. En aquelles parts 
que no hi ha obertura, es diposa un mòdul cec, format per dos muntants laterals que es 
vincularan als dos pilars adjacents, i un de central que suporta el dintell del mòdul 
reduïnt la seva llum. Els muntants laterals estan formats per tres perfils encaixats, un 
dels quals servirà per unir-lo al pilar tubular. Aquests tres perfils es considera que 
treballen solidàriament, i estan formats per una secció en doble T central (femella), una 
secció en U (mascle) que s’hi encaixa i la vincula al perfil tubular del pilar, i una altra 
secció en U en la part interior de pòrtic. El puntal consta d’una única secció en U. Per a 
les obertures, es disposen mòduls que deixen l’espai previst per a les portes i les 
finestres. Aquests tipus de mòdul es caracteritzen per interrompre el puntal central a una 
altura de 2.098 m per disposar-hi la fusteria. Així, el puntal s’entrega a un perfil 
horitzontal que trasllada els esforços als dos muntants laterals. En el cas de les finestres, 
la part inferior del mòdul consta també d’un element horitzontal on es recolzarà l’ampit, 
que se suporta sobre els muntants laterals i el puntal interromput.  

A la figura següent es representen esquemàticament les dimensions dels pòrtics i 
les seccions que els conformen. 
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Figura 4.2. Alçats dels mòduls cec, amb finestra i amb porta respectivament [19]. 
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4.1.1. Dimensions elementals i condicions de contorn 

Els mòduls es creen a partir d’unes dimensions elementals que els defineixen 
completament. Qualsevol modificació d’un dels mòduls es traslladaria automàticament 
a tota l’estructura només canviant el valor d’aquestes dimensions elementals.  

A continuació es detallen les dimensions necessàries per a la definició geomètrica 
dels mòduls: 

DIMENSIÓ VALOR 
Altura mòdul 260.5 cm 
Altura dintell portes i finestres 209.8 cm 
Altura base finestres 99.8 cm 
Separació entre mòduls 120.0 cm 
Amplada pòrtic 109.5 cm 
Separació pilar - pòrtic 5.2 cm 
Número d’elements discretització 5 

Taula 4.1. Dimensions elementals. 

4.1.2. Propietats seccionals i del material 

Les seccions que s’han introduït al programa de càlcul són les següents: 

 
Figura 4.3. Secció Puntal 0001.  

Cotes en mm. 
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PROPIETAT VALOR 

Àrea 1.77 cm2 
Inèrcia 29.30 cm4 

Inèrcia Transversal 4.41 cm4 
Inèrcia Torsió 34.13 cm4 

xmàx 2.76 cm 
ymàx 5.10 cm 

Taula 4.2. Propietats mecàniques de la secció Puntal 0001 

 
Figura 4.4. Secció Mascle 0003 + Femella 0004 + Puntal 0001.  

Cotes en mm. 

PROPIETAT VALOR 
Àrea 5.41 cm2 

Inèrcia 89.70 cm4 
Inèrcia Transversal 60.70 cm4 

Inèrcia Torsió 90.54 cm4 
xmàx 5.61 cm 
ymàx 5.10 cm 

Taula 4.3. Propietats mecàniques de la secció  
Mascle 0003 + Femella 0004 + Puntal 0001 
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Figura 4.5. Secció Tub 0006.  

Cotes en mm. 

PROPIETAT VALOR 
Àrea 3.41 cm2 

Inèrcia 58.50 cm4 
Inèrcia Transversal 64.00 cm4 

Inèrcia Torsió 99.57 cm4 
xmàx 5.24 cm 
ymàx 5.47 cm 

Taula 4.4. Propietats mecàniques de la secció Tub 0006 

El material que s’ha introduït ha estat un acer de característiques: 

PARÀMETRE VALOR 
Mòdul de Young (E) 2.1 · 105 MPa 

ν 0.3 
ρ 78.5  kN / m3 

Taula 4.5. Paràmetres del material. 
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4.2. Càrregues 

4.2.1. Càrregues permanents 

Com a càrrega permanent s’ha introduït el pes propi de l’estructura metàl·lica. 
Aquesta serà una càrrega pràcticament negligible, donat a que es tracta d’una estructura 
lleugera capaç de resistir accions molt superiors al seu propi pes. 

En les propietats materials, s’ha inclòs el paràmetre del pes específic en un valor 
78.50 kN / m3. A partir de l’àrea de cada secció, es calcula la càrrega repartida que 
aquest pes suposa en cada element. 

També s’ha introduït el pes de la coberta. Aquest s’ha estimat en 2 kN / m2. 
Donades les diferents tipologies de coberta que es poden utilitzar en el disseny, aquest 
valor es pot ajustar en funció de la solució adoptada. Tot i així, no és d’esperar que un 
cop definida la coberta, el seu pes difereixi molt del valor adoptat, ja que donada la 
naturalesa de l’estructura és d’esperar que s’hi disposi una coberta lleugera, i els valors 
típics d’aquestes cobertes estan al voltant dels 2 kN / m2. Així ho corrobora la Norma 
Bàsica de la Edificación, Acciones en la Edificación [20], que proporciona aquests 
valors per algunes tipologies de coberta: 

TIPUS DE COBERTA CANTELL (cm) PES (kN / m2) 
10 1.30 Biguetes metàl·liques i revoltons 

ceràmics 16 2.00 
Biguetes d’acer i morter lleuger 10 1.90 

8 1.90 Llosa de formigó armat 10 2.40 
Taula 4.6. Pesos de la coberta en funció de la seva tipologia [20] 

Una altra solució recomanable per la seva lleugeresa és la formada per un forjat 
mixt de planxa metàl·lica i formigó armat. Aquesta opció ens permetria baixar el pes de 
la coberta fins a valors propers als 0.50  kN / m2. 

21 Paviment 
22 Formigó “in situ” 
23 Planxa d’ondulació trapecial 
24 Biga de gelosia 
25 Safata per a cables elèctrics 
26 Conducte d’aire condicionat 

Figura 4.6. Exemple del forjat mixt utilitzat a les Torres Bessones de Nova York. [21] 
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4.2.2. Càrregues transitòries 

S’han previst tres situacions de càrrega transitòria, fruit de la combinació de dues 
accions diferents: 

COMBINACIÓ ACCIÓ 
Vent en direcció X Acció horitzontal Vent en direcció Y 

Acció vertical Neu, Sobrecàrrega 
Vent en direcció X + Neu Acció horitzontal + vertical Vent en direcció Y + Neu 

Taula 4.7. Accions i les seves combinacions 

Les accions verticals de neu i sobrecàrrega es considera que no seran mai 
simultànies. En canvi, sí que es preveu una simultaneïtat del vent i la neu, que serà la 
combinació pressumiblement més desfavorable. El vent s’ha estudiat en les dues 
direccions horitzontals, donat que no hi ha simetria geomètrica de l’estructura i ha estat 
necessari veure quin era el cas més desfavorable. 

L’acció del vent s’ha calculat a partir de les indicacions de la Norma Bàsica de la 
Edificación, Acciones en la Edificación [20]. Aquesta proposa trobar la pressió 
dinàmica del vent w a partir de la seva velocitat en incidir sobre l’estructura v: 

 
16

2vw =  (4.1)

El cas més desfavorable és considerar que l’habitatge està en situació exposada (si 
l’edifici es troba a la costa, en una cresta topogràfica, una vall estreta, l’extrem d’un 
altiplà...). L’altura de l’edifici és inferior als 30 metres, per tant la velocitat del vent que 
cal esperar no superarà els 144 km/h. Això suposa una pressió dinàmica de 1 kN/m2.  

La sobrecàrrega de vent, vindrà donada a partir d’aquest valor de la pressió 
dinàmica i del coeficient eòlic c (que és positiu per pressió, negatiu per succió): 

 p = c·w (4.2)

Per una superfície plana, els coeficients eòlics seran: 

- A sobrevent: c1 = + 0.8 
- A sotavent: c2 = - 0.4 

Així, tindrem una pressió dinàmica: 

• Pressió:  p1 = c1·w = 0.80 kN/m2 
• Succió:  p2 = c2·w = - 0.40 kN/m2 

La neu té un pes específic molt variable, segons diverses circumstàncies. 



Càrregues 51
  

 

 

TIPUS DE NEU PES ESPECÍFIC 
Neu acabada de caure 1.20 kN/m3 
Neu premsada o xopa 2.00 kN/m3 
Neu barrejada amb calamarsa 4.00 kN/m3 

Taula 4.8. Valors del pes específic de la neu en funció de les seves condicions [20] 

La sobrecàrrega de neu es considera com una càrrega repartida sobre la coberta, i 
tindrà un valor funció de la climatologia de la zona. La Norma Bàsica de la Edificación, 
Acciones en la Edificación [20] dóna les següents sobrecàrregues en funció de l’altitud 
topogràfica de la zona: 

ALTITUD TOPOGRÀFICA  
h (m) 

SOBRECÀRREGA DE NEU 
(kN/m2) 

0 a 200 0.40 
201 a 400 0.50 
401 a 600 0.60 
601 a 800 0.80 
801 a 1000 1.00 

1001 a 1200 1.20 
Més de 1200 h / 1000 

Taula 4.9. Sobrecàrrega de neu sobre una superfície horitzontal [20] 

Així veiem que per una altura ben desfavorable com serien 2500 metres, la càrrega 
de neu no superaria els 2.50 kN/m2. Considerarem una acció de la neu de 1.50 kN/m2, 
que ens deixa de la banda de la seguretat en la major part del territori català. 

Pel que fa a la sobrecàrrega d’ús, en un terrat que només és accessible privadament, 
es pot avaluar en 1.50 kN/m2, segons indica la Norma Bàsica de la Edificación, 
Acciones en la Edificación [20].  

A continuació es presenta un quadre resum amb totes les càrregues que s’han tingut 
en compte en el càlcul de l’estructura: 

TIPUS DE CÀRREGA ACCIÓ VALOR DE CÀLCUL 
Pes propi 78.50 kN/m3 PERMANENT Pes coberta 2 kN/m2 
Vent 0.80 kN/m2 -0.40 kN/m2 
Neu 1.50 kN/m2 TRANSITÒRIA 
Sobrecàrrega 1.50 kN/m2 

Taula 4.10. Resum de càrregues sobre l’estructura metàl·lica 
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Figura 4.7. Estructura carregada amb hipòtesi de vent segons la direcció X.  

En blau el vent, en vermell les càrregues verticals 

 
Figura 4.8. Estructura carregada amb hipòtesi de vent segons la direcció Y.  

En blau el vent, en vermell les càrregues verticals 
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4.3. Comportament tensional i de deformacions 

Tenint l’estructura completament definida a nivell geomètric, seccional, de 
vinculacions tant internes com externes, i de càrregues, s’ha resolt el problema i s’han 
obtingut els resultats que es presenten a continuació.  

La deformada amb la combinació de càrregues més desfavorable (pes propi, pes 
coberta, neu, vent), és la següent: 

 
Figura 4.9. Deformada de l’estructura (amb el vent en direcció X)  

amplificada 25 vegades 

 
Figura 4.10. Deformada de l’estructura (amb el vent en direcció Y)  

amplificada 25 vegades 

Els desplaçaments més importants es resumeixen en la següent taula: 

DIRECCIÓ DESPLAÇAMENT 
X (Direcció horitzontal paral·lela a la façana) 1.67 cm 
Y (Direcció horitzontal perpendicular a la façana) 1.17 cm 
Z (Direcció vertical) 0.23 cm 
Z (Direcció vertical, per càrrega variable) 0.10 cm 

Taula 4.11. Desplaçaments màxims en les diferents direccions 
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Segons l’Eurocode-3, el límit assumible per aquests desplaçaments és el que s’ha 
explicat en el capítol 2, i per l’estructura que ens ocupa es tradueix en aquests valors: 

DIRECCIÓ LÍMIT FLETXA VALOR LÍMIT FLETXA 
Horitzontal h / 150 1.73 cm 
Vertical L / 250 0.24 cm 
Vertical per càrrega variable L / 350 0.17 cm 

Taula 4.12. Límits en la fletxa imposats per l’Eurocode-3 [13] 

Veiem que es compleixen els límits en la fletxa vertical, tot i que no massa 
folgadament, i que si bé en la direcció horitzontal els desplaçaments són majors, també 
ens trobem en els límits acceptables. Malgrat tot, cal tenir en compte que els 
tancaments, els revestiments i la coberta aportaran una limitació addicional als 
moviments de l’estructura, i per tant és d’esperar que aquests valors de càlcul es 
redueixin amb la introducció dels elements que, si bé no són estructurals, també 
absorbeixen i redistribueixen esforços degut a una rigidesa que no s’ha tingut en compte 
en els presents càlculs. 

A continuació es representen les lleis d’esforços de la hipòtesi de càrrega que ha 
resultat ser més desfavorable en cada cas. 

a) Hipòtesi de càrrega X. Càrregues permanents + sobrecàrrega d’ús + vent en 
direcció X (figura 4.7) 

b) Hipòtesi de càrrega Y. Càrregues permanents + sobrecàrrega d’ús + vent en 
direcció Y (figura 4.8) 
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Figura 4.11. Llei de moments flectors sota la hipòtesi de càrrega X. 

COORDENADES PÒRTIC (cm) PÒRTIC AMB 
MÀXIM FLECTOR X Y 

MOMENT MÀXIM
(kN·cm) 

46 480 720 52.681 
Taula 4.13. Valors del pòrtic que té moment flector màxim sota la hipòtesi de càrrega X. 

  

Figura 4.12. Llei de moments flectors al pòrtic 46 sota la hipòtesi de càrrega X. 
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Figura 4.13. Llei de moments torsors sota la hipòtesi de càrrega Y. 

COORDENADES PÒRTIC (cm) PÒRTIC AMB 
MÀXIM TORSOR X Y 

MOMENT MÀXIM
(kN·cm) 

20 960 0 8.998 
Taula 4.14. Valors del pòrtic que té moment torsor màxim sota la hipòtesi de càrrega Y. 

    
Figura 4.14. Llei de moments torsors al pòrtic 20 sota la hipòtesi de càrrega Y. 
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Figura 4.15. Llei de moments flectors transversals sota la hipòtesi de càrrega Y. 

COORDENADES PÒRTIC 
(cm) 

PÒRTIC AMB MÀXIM 
FLECTOR 

TRANSVERSAL X Y 

MOMENT 
MÀXIM 
(kN·cm) 

20 960 0 19.254 
Taula 4.15. Valors del pòrtic que té moment flector transversal màxim sota la hipòtesi 

de càrrega Y. 

 
 

Figura 4.16. Llei de moments flectors transversals al pòrtic 20 sota la hipòtesi de  
càrrega Y. 
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Figura 4.17. Llei d’esforços axils sota la hipòtesi de càrrega X. 

COORDENADES PÒRTIC (cm) PÒRTIC AMB 
MÀXIM AXIL X Y 

AXIL MÀXIM 
(kN) 

92 720 360 6.087 
Taula 4.16. Valors del pòrtic que té esforç axil màxim sota la hipòtesi de càrrega X. 

 

 

Figura 4.18. Llei d’esforços axils al pòrtic 92 sota la hipòtesi de càrrega X. 
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Figura 4.19. Llei d’esforços tallants sota la hipòtesi de càrrega Y. 

COORDENADES PÒRTIC (cm) PÒRTIC AMB 
MÀXIM TALLANT X Y 

TALLANT MÀXIM
(kN) 

46 420 720 4.642 
Taula 4.17. Valors del pòrtic que té esforç tallant màxim sota la hipòtesi de càrrega Y. 

 

 

Figura 4.20. Llei d’esforços tallants al pòrtic 46 sota la hipòtesi de càrrega Y. 
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Figura 4.21. Llei d’esforços tallants transversals sota la hipòtesi de càrrega Y. 

COORDENADES 
PÒRTIC (cm) 

PÒRTIC AMB MÀXIM 
TALLANT 

TRANSVERSAL X Y 

TALLANT 
TRANSVERSAL MÀXIM 

(kN) 
20 960 0 0.592 

Taula 4.18. Valors del pòrtic que té esforç tallant transversal màxim sota la hipòtesi de 
càrrega Y. 

 

 
 

Figura 4.22. Llei d’esforços tallants al pòrtic 20 sota la hipòtesi de càrrega Y. 
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Figura 4.23. Distribució de tensions de Von Mises sota la hipòtesi de càrrega X. 

COORDENADES 
PÒRTIC (cm) 

PÒRTIC AMB 
MÀXIMA TENSIÓ DE 

VON MISES X Y 

TENSIÓ DE VON MISES 
MÀXIMA 

(MPa) 
106 0 0 178.23 

Taula 4.19. Valors del pòrtic que té una tensió de Von Mises màxima sota la hipòtesi de 
càrrega X. 

 

 
 

Figura 4.24. Distribució de tensions de Von Mises al pòrtic 106 sota la hipòtesi  
de càrrega X. 
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Figura 4.25. Distribució de tensions de Von Mises sota la hipòtesi de càrrega Y. 

COORDENADES 
PÒRTIC (cm) 

PÒRTIC AMB 
MÀXIMA TENSIÓ DE 

VON MISES X Y 

TENSIÓ DE VON MISES 
MÀXIMA 

(MPa) 
20 960 0 222.69 

Taula 4.20. Valors del pòrtic que té una tensió de Von Mises màxima sota la hipòtesi de 
càrrega Y. 

 

 
 

Figura 4.26. Distribució de tensions de Von Mises al pòrtic 20 sota la hipòtesi  
de càrrega Y. 
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Les tensions de Von Mises es distribueixen de manera desigual, sent més 
importants en els pòrtics de les cantonades i en la façana afectada directament per 
l’acció del vent. Aquest fenomen es deu a que la presència d’un pòrtic en direcció 
perpendicular genera una rigidesa addicional, i per tant hi ha un punt on s’acumulen 
tensions. Els pòrtics de cantonada són els que juguen un paper més important a nivell 
tensional, degut a que han de solidaritzar el treball de l’estructura en les dues direccions 
horitzontals. Una de les façanes té molta rigidesa en la seva direcció, però està sotmesa 
al vent en direcció perpendicular. A l’altra li passa exactament el mateix, i això fa que 
totes dues intentin desplaçar-se en la seva direcció perpendicular, però la presència de 
l’altra façana ho impedeix: així es generen les tensions, que són moviments 
cristal·litzats. Els pòrtics del centre de la façana estan sotmesos a càrregues més grans, 
però poden desplaçar-se i així alliberar tensions, donat que la seva unió als pòrtics de la 
seva mateixa façana crea un impediment molt menor al desplaçament. Aquest 
impediment trasllada part dels esforços al pòrtic consecutiu, depenent de la rigidesa 
d’aquest pòrtic enfront al desplaçament en aquesta direcció.  

Les tensions de Von Mises indiquen l’estat de la secció, i el programa les calcula a 
partir dels esforços segons l’expressió en eixos locals: 
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La comprovació σVM ≤ fyd es compleix, però l’Eurocode-3 [13] indica que cal 
comprovar la següent condició:  
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Però és fonamental tenir en compte que no s’ha classificat la secció per considerar 
l’abonyegament, que donada la lleugeresa seccional dels elements metàl·lics que 
conformen l’estructura és d’esperar que suposi una pèrdua de secció eficaç deguda a 
problemes d’inestabilitat local. 

Utilitzant els esforços més desfavorables, s’ha fet un càlcul per veure si una secció 
eficaç seria capaç de suportar-los. Aquests esforços no són coincidents en la mateixa 
secció, per ser els màxims esforços de l’estructura, però aquest fet ens deixa de banda 
de la seguretat. A partir d’ells s’ha obtingut la secció eficaç: 
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Figura 4.27. Secció eficaç sota els esforços més desfavorables 

Les propietats mecàniques de la secció eficaç de la figura són: 

PROPIETAT VALOR 
Àrea 1.18 cm2 
Inèrcia 25.95 cm4 
Inèrcia Transversal 3.36 cm4 
Abscissa Centre Gravetat 1.92 cm 
Ordenada Centre Gravetat 4.73 cm 
Taula 4.21. Propietats físiques de la secció reduïda 

Amb aquests valor, s’ha aplicat l’expressió de l’Eurocode-3: 
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S’obté un valor de 0.83≤1, per tant complim la comprovació en el cas més 
desfavorable possible. Com que el tallant màxim és de 4.642 kN, no cal comprovar la 
interacció flector-tallant, perquè  es compleix: 

 VSd ≤ 0.5 · VRd (4.6)

El valor obtingut de VRd és de 16.15 kN. 

Fer notar que cal cuidar especialment les unions en els pòrtics de cantonada, perquè són 
els que més tensions absorbeixen i les unions han de ser capaces de transmetre els 
esforços provocats per la vinculació d’una façana amb l’altra. 
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4.4. Reaccions 

Les reaccions de l’estructura, provocades per les condicions de contorn en la base 
dels elements verticals, són les accions que haurà de transmetre la fonamentació al 
terreny. Les bases de pilars i els elements de fonamentació s’hauran de dimensionar a 
partir d’aquests valors. A continuació es detallen els màxims esforços obtinguts per les 
coaccions dels elements verticals. 

HIPÒTESI DE CÀRREGA REACCIÓ VENT X VENT Y 
RX 0.851 kN 0.236 kN 
RY 0.059 kN 0.670 kN 
RZ 6.087 kN 6.068 kN 
MX 48.118 kN ·cm 45.295 kN ·cm 
MY 67.355 kN ·cm 61.076 kN ·cm 
MZ 13.257 kN ·cm 20.787 kN ·cm 

Taula 4.22. Esforços màxims sobre la fonamentació. 

Aquests esforços són molt menors que els que s’obtindrien per una construcció 
tradicional en obra de fàbrica o formigó. Caldria, però, afegir-hi el pes del tancament, 
que no s’atribueix a l’estructura metàl·lica i que carregarien directament el contorn de 
l’habitatge, així com la sobrecàrrega de l’interior de l’edifici. Malgrat tot, la lleugeresa 
de l’estructura suposa un clar avantatge de cara a la fonamentació, sobretot en terrenys 
amb una càrrega admissible limitada. 
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Figura 4.28. Esforços en les unions i les bases de pilars, amb el vent en  

direcció X i en direcció Y respectivament. 

La distribució de reaccions ens mostra com els mòduls cecs reparteixen millor els 
esforços a la base, donat que el puntal central col·labora sobretot enfront esforços 
verticals. Els mòduls tipus porta o finestra concentren més la càrrega en els pilars i 
puntals laterals.  

4.5. Anàlisi del vinclament  

4.5.1. Anàlisi de l’estructura de l’habitatge 

Com s’ha exposat a l’apartat 3.3 del tercer capítol, CASTEM permet trobar els 
modes propis de vinclament d’una estructura a partir de la resolució del problema 
d’autovalors: 

 Kv = λKσv (4.7)
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Així hom pot calcular tant els modes corresponents al vinclament global com els 
corresponents al vinclament local d’algun dels elements estructurals. Els primers modes 
són els de λ (proporció entre la càrrega crítica pel vinclament i la càrrega aplicada) més 
baixa, és a dir, aquells que és més factible que es donin perquè la seva càrrega crítica és 
menor que la dels modes amb una freqüència més alta. Malgrat no seria estrictament 
necessari per al càlcul trobar més que els primers modes de vinclament -perquè en ser 
els de càrrega crítica més baixa, l’estructura s’inestabilitzaria en superar les accions 
aquest valor-, s’han calculat els primers 25 modes de vinclament per analitzar més en 
detall el comportament d’una estructura metàl·lica lleugera davant d’aquest fenomen. 
Així s’ha pogut veure quins són els elements més crítics i quins són els modes de 
vinclament més habituals i que caldrà tenir més en compte. 

 

 
Figura 4.29. Exemples de modes de vinclament global i local, corresponents als  

modes 4 i 13 sota la hipòtesi de càrrega X. 

Les hipòtesi de càrrega que s’han aplicat a l’estructura són les mateixes que s’han 
utilitzat per buscar les lleis d’esforços:  

a) Hipòtesi de càrrega X. Càrregues permanents + sobrecàrrega d’ús + vent en 
direcció X (figura 4.7) 

b) Hipòtesi de càrrega Y. Càrregues permanents + sobrecàrrega d’ús + vent en 
direcció Y (figura 4.8) 

A continuació es descriuen els resultats obtinguts per a la hipòtesi de càrrega X, 
distingint entre els modes corresponents a un vinclament global i els corresponents a un 
vinclament local. 

MODE 
VINC. 

COEFICIENT 
λ 

TIPUS 
VINCLAMENT

SECCIONS  
AFECTADES 

1 5.86 Global Diverses 
2 7.59 Global Diverses 
3 8.64 Global Diverses 
4 10.75 Global Diverses 
5 11.36 Global Diverses 
6 11.58 Local Puntal 0001 
7 11.88 Local Puntal 0001 
8 12.12 Local Puntal 0001 
9 12.44 Global Diverses 

10 13.14 Global Diverses 
Taula 4.23. Modes de vinclament sota la hipòtesi de càrrega X (continua). 
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MODE 
VINC. 

COEFICIENT 
λ 

TIPUS 
VINCLAMENT

SECCIONS  
AFECTADES 

11 13.47 Global Diverses 
12 13.95 Local Puntal 0001 
13 14.54 Local Puntal 0001 
14 15.04 Global Diverses 
15 15.85 Local Puntal 0001 
16 16.02 Local Puntal 0001 
17 16.27 Local Puntal 0001 
18 16.79 Global Diverses 
19 16.88 Local Puntal 0001 
20 17.31 Global Diverses 
21 17.79 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
22 17.96 Local Puntal 0001 
23 18.78 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
24 18.94 Local Puntal 0001 
25 19.38 Global Diverses 

Taula 4.23. Modes de vinclament sota la hipòtesi de càrrega X (continuació). 

S’observa que els primers cinc modes de vinclament corresponen a una fallada 
global de l’estructura. El primer mode de vinclament local que apareix té un coeficient 
de càrrega crítica que duplica el del primer mode. Per tant podem concloure que els 
modes de vinclament més a tenir en compte són els del vinclament global. 
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Figura 4.30. Primer mode de vinclament global i local, corresponents als  

modes 1 i 6 respectivament, sota la hipòtesi de càrrega X 

En la taula 4.23 s’especifica, per cada mode de vinclament local, quina és la secció 
de l’element que falla. El mode local que més es dóna, i per freqüències més baixes, és 
el de seccions puntal 0001. Això es deu a que els elements puntals situats al centre dels 
pòrtics cecs careixen d’arriostrament lateral en tota la seva longitud, i per tant és molt 
més fàcil que vinclin. Cal una càrrega major perquè vincli una secció tubular, que a més 
de tenir una major inèrcia (i per tant menys esbeltesa), es troba sempre encaixada amb 
seccions mascle 0003, femella 0004 i puntal 0001, de manera que es reparteixen la 
càrrega i s’arriostren, fet que aporta una major oposició al vinclament. Destacar també 
que tots els vinclaments de seccions tubulars es donen en els elements 91 i 103, que 
estan en contacte amb el mòdul 112. La geometria de l’estructura, que reparteix 
desigualment les càrregues entre els pòrtics, explica que aquests siguin els elements 
verticals més sensibles a un possible vinclament.  
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MODE 
VINC. 

COEFICIENT 
λ 

TIPUS 
VINCLAMENT

SECCIONS  
AFECTADES 

1 5.88 Global Diverses 
2 7.63 Global Diverses 
3 8.67 Global Diverses 
4 10.81 Global Diverses 
5 11.32 Global Diverses 
6 11.62 Local Puntal 0001 
7 11.84 Local Puntal 0001 
8 12.16 Local Puntal 0001 
9 12.46 Global Diverses 

10 13.01 Global Diverses 
11 13.23 Global Diverses 
12 13.98 Local Puntal 0001 
13 14.04 Local Puntal 0001 
14 14.60 Local Puntal 0001 
15 14.86 Global Diverses 
16 15.83 Local Puntal 0001 
17 16.11 Local Puntal 0001 
18 16.50 Global Diverses 
19 16.84 Local Puntal 0001 
20 17.83 Global Diverses 
21 18.02 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
22 18.63 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
23 19.03 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
24 19.42 Local Puntal 0001 
25 19.55 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 

Taula 4.24. Modes de vinclament sota la hipòtesi de càrrega Y. 

Si canviem la direcció del vent, hi ha una lleugera variació en els modes de 
vinclament, però el comportament de l’estructura continua essent similar en quant als 
modes que resulten més crítics. El vinclament global també és predominant sobre la 
fallada local de l’estructura, amb uns valors de càrrega crítica que gairebé no difereixen 
dels obtinguts amb el vent en direcció X. A nivell local, veiem que els elements més 
sensibles a la inestabilitat segueixen sent els puntals 0001, i només a partir del vint-i-
unè mode propi de vinclament trobem casos que afecten a perfils tubulars 0006.  
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Figura 4.31. Primer mode de vinclament global i local, corresponents als  
modes de vinclament 1 i 6 respectivament, sota la hipòtesi de càrrega Y 

Si hom es fixa en quins són els pòrtics afectats pel vinclament local, s’adonarà que 
en la major part dels casos aquest es dóna en pòrtics cecs. Els pòrtics amb finestra o 
porta no tenen el puntal 0001 central, que és el més dèbil enfront al fenomen que 
s’estudia, i per aquest motiu donen menys problemes d’inestabilitat local. Tot i així, cal 
tenir en compte que aquest tipus de pòrtic trasllada l’esforç vertical als elements de 
suport laterals, i aquests reben una càrrega major que en el cas dels mòduls cecs. No 
deixa de ser significatiu que tots els casos de vinclament local que afecten elements del 
tipus tub 0006 es donin en el pòrtic 112, que és del tipus porta. En el cas del tub 103, es 
troba en contacte tant amb el pòrtic 112 com amb el pòrtic 102 que també és tipus porta. 
Concloem, doncs, que els pòrtics amb obertures fan treballar més els perfils tubulars, i 
aquests són elements menys sensibles a la inestabilitat del que ho són els puntals, de 
manera que redueixen el problema del vinclament a nivell local. 
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Figura 4.32. Inestabilitat local d’un puntal i d’un perfil tubular respectivament, 

corresponents als modes de vinclament 17 i 23 sota la hipòtesi de càrrega Y 

4.5.2. Altres anàlisis de vinclament 

Per analitzar amb més profunditat el fenomen de la inestabilitat en les estructures 
metàl·liques lleugeres, s’ha fet el càlcul dels modes de vinclament de la mateixa 
estructura modificada, per introduir-hi geometries diferents i observar quina és la 
resposta davant dels canvis. 

El primer estudi que s’ha realitzat, ha estat eliminar els mòduls interiors de 
l’habitatge. L’objectiu és suprimir l’arriostrament que aquests aporten als mòduls de 
façana, i veure si aquests últims es veurien molt afectats per un hipotètic canvi de 
distribució en l’habitatge. Si bé s’han tret tots els pòrtics interiors, les càrregues sobre 
l’estructura no s’han redistribuït sobre els pòrtics restants, donat que s’ha considerat que 
caldria disposar de nous elements de suport per resistir els esforços que actuaven sobre 
els mòduls eliminats. Per tant, la càrrega sobre cadascun dels pòrtics de façana continua 
essent la mateixa que en els càlculs de vinclament de tota l’estuctura completa. 
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Figura 4.33. Estructura que s’ha calculat, únicament amb els mòduls de façana. 

Els resultats obtinguts es representen en la següent taula: 

MODE 
VINC. 

COEFICIENT 
λ 

TIPUS 
VINCLAMENT

SECCIONS  
AFECTADES 

1 5.44 Global Diverses 
2 10.34 Global Diverses 
3 11.59 Global Diverses 
4 12.77 Global Diverses 
5 14.58 Global Diverses 
6 16.11 Global Diverses 
7 16.92 Global Diverses 
8 17.25 Global Diverses 
9 17.98 Global Diverses 

10 19.20 Global Diverses 
11 19.53 Global Diverses 
12 19.68 Global Diverses 
13 19.99 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
14 20.16 Global Diverses 
15 20.31 Global Diverses 
16 20.84 Global Diverses 
17 21.30 Local 0003 + 0004 + 0001 
18 21.52 Global Diverses 
19 22.70 Global Diverses 
20 22.95 Global Diverses 
21 23.18 Local Puntal 0001 
22 23.82 Global Diverses 
23 24.90 Global Diverses 
24 25.70 Global Diverses 
25 29.14 Global Diverses 

Taula 4.25. Modes de vinclament dels mòduls de façana sota la hipòtesi de càrrega X. 

És considerable l’augment dels modes globals de vinclament, tot i que amb 
càrregues crítiques majors que en l’estructura completa. Aquest fet corrobora que 
efectivament els mòduls interiors actuen arriostrant els exteriors, i per tant ajuden a 
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impedir l’inestabilitat global. L’eliminació d’aquests pòrtics, suposa una disminució del 
nombre de modes de vinclament deguts a inestabilitat local, fenomen atribuïble a la 
diferència en la distribució de càrregues. Els pòrtics exteriors tenen una àrea tributària 
menor que els pòrtics interiors, i per tant els seus elements es troben sotmesos a 
esforços menors. Així s’explica que els modes corresponents a vinclament local es 
donin en elements de pòrtics interiors, i un cop eliminats aquests, es redueix 
considerablement el nombre de modes locals que apareixen. 

 
Figura 4.34. Primer mode de vinclament global i local, corresponents als  

modes 1 i 13 respectivament, sota la hipòtesi de càrrega X 

Destacar que la càrrega crítica del primer mode de vinclament és inferior a la de 
l’estructura completa, tot i que molt lleugerament, i per tant no resulta un greu 
debilitament de l’edificació el fet de suprimir els mòduls interiors, sempre i quan es 
disposin nous elements de suport que permetin una distribució de càrregues sobre la 
façana que no difereixi massa de l’establerta per l’estructura completa. 

Una altra prova que s’ha realitzat, ha estat considerar tots els mòduls del tipus 
porta, per veure com el comportament d’aquest tipus de mòduls afectava als modes 
propis de vinclament de l’estructura.  
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Figura 4.35. Estructura formada amb pòrtics del tipus porta 

A la següent taula es resumeixen els resultats obtinguts: 

MODE 
VINC. 

COEFICIENT 
λ 

TIPUS 
VINCLAMENT

SECCIONS  
AFECTADES 

1 5.33 Global Diverses 
2 6.33 Global Diverses 
3 7.01 Global Diverses 
4 8.94 Global Diverses 
5 10.31 Global Diverses 
6 10.97 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
7 11.33 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
8 11.46 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
9 11.71 Global Diverses 

10 12.88 Global Diverses 
11 13.20 Local Puntal 0001 
12 14.00 Local Puntal 0001 
13 14.11 Global Diverses 
14 14.87 Global Diverses 
15 15.07 Global Diverses 
16 15.43 Local Puntal 0001 
17 15.80 Local Tub 0006 
18 15.99 Global Diverses 
19 16.74 Global Diverses 
20 16.93 Local Puntal 0001 
21 17.35 Local Tub 0006 
22 17.57 Global Diverses 
23 17.78 Global Diverses 
24 18.05 Local Puntal 0001 
25 18.52 Global Diverses 

Taula 4.26. Modes de vinclament utilitzant mòduls porta sota la hipòtesi de càrrega X. 

Es pot veure que el comportament de l’estructura és molt similar al de l’estructura 
amb tots els tipus de pòrtic pel que fa a la relació de modes de vinclament globals i 
modes de vinclament locals. En canvi, els modes de vinclament locals sí que són 
substancialment diferents. La geometria dels mòduls tipus porta trasllada els esforços 
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als elements laterals i al perfil tubular entre pòrtics, donat que no té puntal central. 
Justament aquest era l’element més feble de cara a l’inestabilitat local en l’estructura 
amb mòduls de diferents tipus. El fet d’utilitzar mòduls que no tenen aquest element, i 
que en canvi tenen una disposició de perfils que els confereix una major rigidesa en la 
seva part superior, no fa que desapareguin els problemes d’inestabilitat local, sinó que 
els trasllada cap als perfils del llindar. Fruit d’aquest fenomen, la presència a la taula 
4.26 de seccions tipus tub 0006 és molt major que en la taula 4.23. 

 

 
Figura 4.36. Primer mode de vinclament global i local, corresponents als  

modes 1 i 6 respectivament, sota la hipòtesi de càrrega X 

Passem a veure què passa amb una estructura formada únicament amb mòduls tipus 
cec: 

 
Figura 4.37. Estructura formada amb pòrtics tipus cec. 
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Els modes de vinclament per aquesta estructura són els següents: 

MODE 
VINC. 

COEFICIENT 
λ 

TIPUS 
VINCLAMENT

SECCIONS  
AFECTADES 

1 5.82 Global Diverses 
2 7.03 Global Diverses 
3 7.87 Global Diverses 
4 10.36 Global Diverses 
5 10.72 Global Diverses 
6 10.89 Local Puntal 0001 
7 12.02 Global Diverses 
8 12.06 Local Puntal 0001 
9 12.49 Local Puntal 0001 

10 13.37 Local Puntal 0001 
11 13.78 Global Diverses 
12 14.20 Local Puntal 0001 
13 14.34 Global Diverses 
14 14.59 Local Puntal 0001 
15 15.07 Local Puntal 0001 
16 15.17 Local Puntal 0001 
17 15.52 Local Puntal 0001 
18 15.89 Local Puntal 0001 
19 16.61 Local Puntal 0001 
20 17.19 Global Diverses 
21 17.75 Global Diverses 
22 17.98 Global Diverses 
23 18.91 Local Puntal 0001 
24 19.41 Global Diverses 
25 19.70 Global Diverses 

Taula 4.27. Modes de vinclament utilitzant mòduls cecs sota la hipòtesi de càrrega X. 

La proporció entre modes de vinclament global i modes de vinclament local es 
manté, però ara els modes locals corresponen a freqüències més baixes, i es donen 
sempre en els puntals 0001 del centre dels pòrtics. És molt evident en el càlcul present 
que aquest element és el més dèbil davant del vinclament local, degut a la seva esbeltesa 
i a que no té arriostrament en tota la seva longitud. Els mòduls cecs alliberen d’esforços 
els perfils tubulars, així com els muntants laterals, de manera que aquests no han 
presentat cap problema d’inestabilitat en els 25 modes propis de vinclament calculats, 
però en canvi els puntals centrals fallen per càrregues del mateix ordre que en el cas 
calculat amb tots els mòduls tipus porta. Així podem afirmar que, si bé els mòduls cecs 
poden aportar avantatges per altres qüestions, per fer front al vinclament no suposen una 
millora del comportament de l’estructura.  
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Figura 4.38. Primer mode de vinclament global i local, corresponents als  
modes 1 i 6 respectivament, sota la hipòtesi de càrrega X 

4.5.3. Vinclament i secció eficaç 

En darrer lloc, s’ha fet un càlcul de l’estructura utilitzant una aproximació de 
seccions eficaces, a partir dels valors de l’apartat 4.3. Cal comentar, però, que aquest és 
només un càlcul orientatiu, però que ens deixa de la banda de la seguretat.  

L’Eurocode-3 indica que cal utilitzar la secció reduïda per al càlcul a vinclament. 
Això suposaria calcular la secció reduïda per cada element estructural en funció del seu 
estat tensional. Una comprovació que ens deixa de banda de la seguretat és suposar la 
secció reduïda en l’element més carregat i extrapolar-la a la resta d’elements, que 
tindrien una menor reducció seccional.  
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MODE 
VINC. 

COEFICIENT 
λ 

TIPUS 
VINCLAMENT

SECCIONS  
AFECTADES 

1 4.52 Global Diverses 
2 5.85 Global Diverses 
3 6.67 Global Diverses 
4 8.33 Global Diverses 
5 8.75 Global Diverses 
6 9.09 Local Puntal 0001 
7 9.40 Local Puntal 0001 
8 9.52 Local Puntal 0001 
9 9.67 Global Diverses 

10 10.30 Global Diverses 
11 10.72 Local Puntal 0001 
12 10.93 Local Puntal 0001 
13 10.98 Local Puntal 0001 
14 11.36 Local Puntal 0001 
15 12.11 Global Diverses 
16 12.48 Local Puntal 0001 
17 12.52 Local Puntal 0001 
18 12.85 Local Puntal 0001 
19 12.96 Global Diverses 
20 13.07 Global Diverses 
21 13.55 Global Diverses 
22 13.70 Global Diverses 
23 14.15 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
24 14.28 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 
25 14.78 Local 0006 + 0003 + 0004 + 0001 

Taula 4.28. Modes de vinclament amb seccions eficaces sota la hipòtesi de càrrega X. 

La càrrega crítica es redueix, però seguim tenint una folgança important respecte 
les càrregues considerades. Els modes predominants segueixen sent els globals, i podem 
concloure que el comportament de l’estructura no es veu afectat qualitativament.  
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Figura 4.39. Primer mode de vinclament global i local, corresponents als  
modes 1 i 6 respectivament, sota la hipòtesi de càrrega X. 


