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RESUM 

El present annex té com a objectiu analitzar diferents alternatives en quan als perfils dels 

elements que integren l’estructura de la nau, així doncs, es podrà trobar una solució 

òptima d’aquesta.  

Primerament es definiran uns conceptes clau que cal conèixer abans de fer l’anàlisi de 

l’estructura. Tot seguit, s’explicarà com dur a terme un anàlisi de d’aquesta amb el 

suport del programa Power Frame©; i per últim, es contemplaran diferents alternatives 

resoltes amb el programa informàtic segons dos criteris diferents, dintell fort i pilar fort, 

fins a arribar a una solució que verifiqui les condicions de resistència, vinclament i 

deformacions de manera òptima. 
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B.1 GLOSSARI 

b : amplada d’una secció transversal 

h : cantell d’una secció transversal 

A : àrea d’una secció transversal 

c : referent a la columna o pilar (subíndex) 

b : referent a la biga (subíndex) 

y : segons l’eix y (subíndex) 

E : mòdul d’elasticitat longitudinal del material utilitzat 

cr : referent a crític (subíndex) 

crα : coeficient pel qual resulta necessari multiplicar les càrregues de càlcul (càrregues 

majorades) per provocar inestabilitat elàstica del model de vinclament global de 

l’estructura 

wλ : freqüència 

φ : defecte inicial de verticalitat 

0φ : valor de base del defecte inicial global de verticalitat 

hα : coeficient reductor funció de l’altura de l’element 

mα : coeficient reductor funció del nombre de suports en fila  

L : longitud de vinclament de l’element 

l : longitud de l’element 

H : altura de l’element 

I : moment d’inèrcia de la secció transversal 
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q : càrrega vertical aplicada sobre un element per metre lineal  

g : càrrega permanent per metre lineal 

N : esforç normal aplicat sobre la secció transversal d’un element 

crN : càrrega crítica d’inestabilitat elàstica pel vinclament de l’estructura segons un 

 mode global (càrrega crítica d’Euler) 

p : referent al pes propi (subíndex) 

s : referent a la neu (subíndex) 

β : coeficient pel qual es multiplica la longitud de l’element per obtenir la longitud de 

 vinclament corresponent 

iη : coeficient de distribució amb i=1,2 

ck : coeficient de rigidesa del tram del pilar analitzat 

ik : coeficient de rigidesa del següent tram de pilar en el nus i amb i=1,2 

,i jk : coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j, amb i,j=1,2 
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B.2 DESCRIPCIÓ PRÈVIA DE L’ESTRUCTURA 

En aquest capítol s’intentaran explicar alguns conceptes relacionats amb l’estructura de 

la nau ja que, abans de començar a realitzar cap càlcul d’aquesta, s’ha de tenir ben 

present quin cas s’estudia. 

Un punt a considerar són els enllaços que l’estructura té amb el terreny. A l’hora de 

dissenyar la nau industrial s’han considerat dues possibilitats pel que fa a les condicions 

d’enllaç entre la nau i el sòl; la primera d’elles consisteix en encastar la nau al terreny, i 

la segona opció, és articular-la amb el terreny. La solució encastada desembocarà a 

perfils més lleugers, però la fonamentació, en aquest cas basada en sabates aïllades, 

serà més voluminosa en comparació amb l’opció articulada, ja que es tenen moments 

importants a la base dels pilars. Per contra, l’opció articulada, com que el moment a la 

base dels pilars és nul, permet dissenyar unes sabates més compactes, però calen perfils 

més grans i pesats que en l’opció encastada per tal d’assegurar l’estabilitat de la nau. 

Davant d’aquestes dues possibilitats s’ha optat per encastar la nau. La decisió ha vingut 

condicionada pel fet que la nau és d’estructura metàl�lica i per tant, prima l’estalvi en 

acer davant l’estalvi en formigó. 

Així doncs, es tenen pòrtics perfectament encastats en la direcció transversal de la nau 

(pla del pòrtic), en canvi, en la direcció longitudinal de la nau, el que assegura 

l’estabilitat de la nau són els tancaments de façana i els arriostraments, més que els 

enllaços de l’estructura amb el sòl. 

De la mateixa manera, també cal especificar si l’anàlisi que es durà a terme serà un 

anàlisi de primer o de segon ordre. 

Segons l’Eurocodi EN-1993-1-1 (5.2.1), les sol�licitacions en una estructura poden ser 

obtingudes segons un dels dos mètodes següents: 

- Un anàlisi en primer ordre, utilitzant la geometria inicial de l’estructura i aplicant 

un únic increment de càrrega. 

- Un anàlisi de segon ordre, tenint en compte la influència de la deformació de 

l’estructura en les sol�licitacions de la mateixa, és a dir, actualitzant la geometria 

a cada increment de càrrega.  

En general, un anàlisi de primer ordre es pot realitzar quan les deformacions tenen una 

incidència menyspreable, tant en l’increment de les sol�licitacions considerades, com en 
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el comportament estructural general.  

A la pràctica, el que determina si cal fer un anàlisi de primer o segon ordre, és a dir, un 

anàlisi lineal o no lineal de l’estructura és el valor de crα , segons s’explica a continuació: 

- Si crα >10, el pòrtic de l’estructura es classifica com intranslacional, de manera 

que el mètode a utilitzar és un anàlisi lineal de l’estructura (no es té en compte ni 

la no linealitat geomètrica ni no linealitat material), és a dir, un primer ordre. En 

aquest cas, per compensar els efectes de segon ordre, cal calcular les longituds de 

vinclament considerant el pòrtic com a translacional. Aquest mètode és d’aplicació 

per anàlisi elàstics. 

- Si crα <10, el pòrtic de la nau es considera translacional i la norma recomana 

fortament aplicar un anàlisi de segon ordre, és a dir, un càlcul no lineal de 

l’estructura (tenint en compte la no linealitat geomètrica i la material). En aquest 

cas, a l’hora de calcular les longituds de vinclament, aquestes es prenen igual a la 

longitud de l’element. Aquest mètode és vàlid per anàlisi plàstics. 

En el present annex, en el capítol corresponent als diferents estudis per trobar la solució 

òptima, ja es té en compte aquesta classificació, de manera que ja es justificarà l’elecció 

del mètode de càlcul utilitzat. 

Recordar que, en una estructura translacional, els nusos poden girar i desplaçar-se, per 

tant, els elements que integren un pòrtic poden patir desplaçaments laterals; en canvi, 

en un pòrtic intranslacional, els nusos de l’estructura són fixes i romanen fixes un cop 

aplicada la càrrega.  

Per últim, cal determinar el tipus d’anàlisi es durà a terme amb el programa Ansys©. 

Aquest programa, basat en el mètode dels elements finits, s’utilitzarà per realitzar els 

anàlisi de vinclament dels pilars i dels dintells de l’estructura, però prèviament s’ha 

d’haver realitzat un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de calcular els esforços normals 

que es tenen en aquests elements. El programa ofereix la possibilitat de realitzar un 

anàlisi estàtic lineal o no lineal. 

Un anàlisi estàtic lineal es basa en les següents hipòtesis de càlcul: 

- El material de l’element és elàstic lineal 

- L’estructura sofreix petits desplaçaments  
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- L’estructura pateix petites deformacions  

- Càrregues independents dels desplaçaments 

Per altra banda, la no linealitat d’un anàlisi pot ser deguda a la no linealitat material o a 

la no linealitat geomètrica. La no linealitat material es basa en què el material no és 

lineal i es tenen grans deformacions de l’estructura, de manera que la relació entre 

esforços i deformacions no és constant. En canvi, la no linealitat geomètrica es basa en 

càrregues dependents dels desplaçaments i grans desplaçaments soferts en l’estructura, 

de manera que la relació entre deformacions i desplaçaments tampoc és constant. 
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B.3 DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA POWER FRAME© 

En aquest projecte, tal i com s’ha pogut llegir anteriorment en algun apartat de la 

memòria, es realitza el disseny i la construcció d’una nau industrial d’estructura 

metàl�lica amb el suport informàtic del programa Power Frame©. Aquest és un programa 

de càlcul per estructures metàl�liques, de formigó armat i de fusta, i està vinculat amb un 

altre programa, el Power Connect©, que permet dissenyar connexions metàl�liques 

rígides, semirígides i articulades (en l’Annex G es profunditza més amb aquest últim 

programa). És per això que, aquest capítol es centrarà en l’explicació del Power Frame© 

(concretament en la definició de la geometria, les càrregues, els anàlisi, els resultats, 

etc.) per tal que qualsevol lector pugui dur a terme el càlcul d’una estructura metàl�lica 

amb Power Frame©. 

En l’explicació de les diferents aplicacions del programa informàtic utilitzat, es seguirà 

com a exemple l’estructura de la nau d’estudi, concretament, la versió que més endavant 

es considera com a òptima. D’aquesta manera, el lector coneixerà com es modela la nau 

del present projecte amb el Power Frame©. 

Per realitzar l’estudi de la nau, es treballarà amb una estructura en dos dimensions, ja 

que els resultats obtinguts són extrapolables a un anàlisi en tres dimensions. Només es 

realitzarà un estudi en tres dimensions quan es calculin els arriostraments, necessaris 

per suportar la càrrega de vent longitudinal sobre la nau i aquests estan calculats en 

l’Annex L. 

Per últim, es vol comentar que el programa informàtic treballa amb diferents finestres, és 

per això que s’ha cregut convenient dividir aquest capítol en tants apartats com finestres 

de treball té Power Frame©. Les finestres de treball que s’explicaran a continuació 

segueixen el següent ordre: estructura, càrregues, anàlisi i diagrames i verificació. 

B.3.1 Estructura 

Aquesta finestra de treball, que correspon a la icona , té com a objectiu definir totes 

les característiques referides a l’estructura (tipus de perfils, enllaços amb el sòl, longituds 

de vinclament, etc.) perquè posteriorment, en el moment d’aplicar-li les càrregues, es 

pugui realitzar el càlcul pertinent d’aquesta. 
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Primer de tot, és necessari conèixer les dimensions de l’estructura que es vol dissenyar. 

En aquest cas, es té una nau de doble pòrtic de 44 m d’amplada, 50 m de profunditat i 

amb una inclinació de coberta de 5º. Llavors, amb la icona , es va dibuixant tota 

l’estructura fins a obtenir el disseny desitjat.  

Una manera més senzilla, i ràpida, de dibuixar l’estructura és amb la icona  , on es 

selecciona un tipus estàndard d’estructura i s’introdueixen les dimensions d’aquesta. 

Tot seguit es defineixen els enllaços. En aquest cas, cal definir el tipus d’enllaç que tenen 

els pilars amb el terreny, i això es fa amb la icona  , definint si són articulacions, 

encastaments, etc. Els pilars de la nau estan encastats amb el terreny segons el pla del 

pòrtic, de manera que estan impedits tots els desplaçaments i girs d’aquest nus. Cal 

comentar que en l’Annex G s’estudien millor les unions de l’estructura amb el terreny, 

com també els elements que formen la unió.  

A continuació, es defineixen els diferents perfils que formen l’estructura amb la icona de 

la biblioteca de seccions del programa informàtic, . En aquest cas, es selecciona un 

perfil IPE 400 pels pilars exteriors de la nau, conformat en calent i d’acer S-275. Pel pilar 

que separa els dos pòrtics, es selecciona un perfil HEB 180, també conformat en calent i 

del mateix acer. Finalment, els dintells són un IPE 400 igual que els pilars exteriors. Tot 

el que s’ha descrit fins ara, pel que fa a la geometria de la nau, es mostra a continuació 

en la Figura B.1. 

 

Com ja s’ha comentat abans, l’anàlisi es durà a terme en dos dimensions excepte per 

calcular els arriostraments, així doncs, al programa de càlcul se li ha de definir en algun 

moment que treballa en dos dimensions (en el pla X-Y del programa), fet que implica que 

Figura B.1: Estructura amb enllaços i perfils assignats 
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està impedit qualsevol desplaçament de l’estructura en la direcció de l’eix z. Per impedir 

aquests desplaçaments en z, es col�locaran uns topalls allà on es cregui convenient. En 

aquest cas, els topalls s’hauran de col�locar allà on es tinguin arriostraments, tant de 

coberta com de façana.  

Abans de continuar amb els arriostraments, és necessari explicar com es distribueixen les 

corretges. Les corretges de la coberta de la nau són del tipus Z-175x2,50 (ja es definiran 

i calcularan més detalladament en l’Annex J, corresponent als tancaments) i s’han 

col�locat cada 2,208 metres entre elles aproximadament. Per definir la situació de les 

corretges amb el programa informàtic cal utilitzar la icona de dividir barres, . Per 

altra banda, els arriostraments de coberta s’han col�locat cada dos corretges, a excepció 

dels extrems de cada pòrtic, on els arriostraments s’han col�locat de manera que només 

ocupen la distància entre dues corretges consecutives. D’aquesta manera, col�locant els 

topalls en z en els punts arriostrats, s’ impedeix el moviment de la coberta en la direcció 

de l’eix z (veure Figura B.2). Aquests topalls en z es col�loquen amb la icona, . 

 

 

Pel que fa als arriostraments de façana, s’ha decidit arriostrar mitjançant dues creus de 

Sant Andreu (arriostraments en forma de creu) els pilars dels extrems, així doncs, cal 

col�locar un topall en la direcció z just en la meitat del pilar, on cal col�locar també una 

corretja, veure la Figura B.2 anterior. En canvi, el pilar del mig només s’arriostra amb 

una creu per no impedir la mobilitat en l’interior de la nau. 

Amb l’objectiu que l’estructura treballi més alleugerada i no pateixi en cap de les seves 

unions, es col�loquen unes cartel�les allà on es tinguin unions entre biga i pilar. Les 

cartel�les seran del mateix perfil que els dintells, un IPE 400, i s’introdueixen clicant la 

Figura B.2: Estructura amb els topalls en z definits, i punts on es col�locaran les corretges de coberta 
i de façana 
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icona  (“Secciones basadas en formas tipo”). Quan es prem aquesta icona, s’obre la 

finestra de la Figura B.3. Per definir una cartel�la amb el programa informàtic només s’ha 

de seleccionar el perfil de la secció que es desitja i introduir les altures H1 i H2, 

juntament amb el tipus d’acer, i si és o no, un perfil conformat en calent. La distància H1 

correspon a l’altura del cantell de la secció on es té la unió amb el pilar. Aquesta 

distància és la suma de l’altura de la secció del dintell més l’altura del perfil de la 

cartel�la. Com que el dintell i la cartel�la són un perfil IPE 400, el valor de H1 serà la 

suma dels cantells dels dos perfils, 800 mm. Per altra banda, el valor de H2 és el cantell 

de la secció de l’extrem oposat d’on es té la unió, és a dir, l’altura de la secció del dintell 

en el punt on finalitza la cartel�la, aquest valor és de 400 mm. Les cartel�les finalitzen en 

els punts on es troben les primeres corretges de cada tram de coberta, o sigui, a 2.208 

mm. 

 

En la Figura B.3 s’observa com el mateix programa informàtic calcula automàticament les 

característiques mecàniques de la secció que s’ha definit com a cartel�la. 

Un cop introduïts tots els paràmetres per definir les cartel�les en l’extrem exterior de 

cada tram de coberta, l’estructura queda com es mostra en la Figura B.4. 

Figura B.3: Definició de les cartel�les amb Power Frame© 
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Cal comentar que amb la icona  (“Parámetros generales”) es poden seleccionar els 

elements que es volen visualitzar en cada finestra, com ara el nom dels perfils, els 

suports, la numeració dels nusos i les barres, etc. 

Per últim, pel que fa a la finestra d’estructures, es definiran les longituds de vinclament 

dels elements. El vinclament és un fenomen d’inestabilitat global, això vol dir que la 

fallida de l’estructura deguda a aquest fenomen es produeix de manera sobtada. L’efecte 

del vinclament depèn de les característiques geomètriques del perfil i, quan l’estructura 

falla per vinclament, el que s’obté és una fallida del perfil degut als esforços de 

compressió als que està sotmès. Es defineix la longitud de vinclament com la deformació 

lateral corba d’un element estructural comprimit per una càrrega aplicada, i està 

compresa entre dos punts d’inflexió. Cal esmentar que aquesta longitud depèn dels 

enllaços que tingui l’element a considerar. Amb Power Frame© les longituds de 

vinclament dels diferents elements es defineixen mitjançant la icona  (“Longitudes de 

pandeo y pandeo lateral”). Quan es clica aquesta icona s’obre la finestra de la Figura B.5. 

 
Figura B.5: Longituds de vinclament 

Figura B.4: Estructura de la nau industrial amb cartel�les 
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La primera casella correspon a la longitud de vinclament en el pla, o sigui, vinclament per 

flexió segons l’eix de major inèrcia de la secció transversal (eix y de la secció 

transversal). Per l’estructura de la nau, la longitud de vinclament dels dintells en el pla es 

calcula amb el programa Ansys©. En canvi, la longitud de vinclament dels pilars en el 

pla, es determina segons el mètode de Wood establert pel CTE SE-A, però també es 

realitzaran els pertinents anàlisi d’Ansys© per tal de corroborar el valor obtingut segons 

Wood.  

Per últim, només comentar que en la Figura B.6 es pot observar el cas de vinclament 

d’un pilar en el pla, és a dir, una flexió segons l’eix y de la secció. 

                              

 

La segona casella de la Figura B.5 fa referència a la longitud de vinclament fora del pla, 

és a dir, segons l’eix de menor inèrcia de la secció transversal (eix z de la secció 

transversal). En aquest cas doncs, es té una flexió segons l’eix z, tal i com es mostra en 

la Figura B.7. 

Per últim, les dos últimes caselles de la Figura B.5, fan referència a la bolcada lateral. 

Aquest tipus de vinclament apareix en elements que estan treballant a flexió. Pel sol fet 

de treballar a flexió, l’ala inferior del perfil està traccionada però l’ala superior, en canvi, 

està comprimida i pot vinclar, provocant així inestabilitats i originant una torsió de la 

secció transversal, tal i com es mostra en la Figura B.8. 

 

 

Figura B.6: Vinclament en el pla Figura B.7: Vinclament fora del pla 
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Degut a què els diagrames de moments poden canviar de signe, el programa permet la 

introducció de dos longituds de vinclament diferents, una per l’ala superior de la biga 

(z>0), i una altre per l’ala inferior de la biga (z<0). 

Tots els valors de les longituds de vinclament dels diferents elements estan calculats més 

endavant quan s’estudien les diferents alternatives referents als perfils de l’estructura, ja 

que per cada perfil, el valor de la longitud de vinclament canvia. 

Per tant, considerant que ja es tenen calculades les diferents longituds de vinclament per 

cada element i que s’han introduït correctament en el programa, ja es poden assignar les 

càrregues que afecten a l’estructura. 

B.3.2 Càrregues 

Un cop l’estructura està modelada, ja es poden afegir les càrregues que afecten a la nau 

industrial. Les càrregues a tenir en compte en aquest projecte són les que s’han calculat 

en l’Annex A. Les càrregues es defineixen des de la finestra “Cargas”, que correspon a la 

icona . Pel cas que s’estudia, com a càrregues permanents es té el pes propi de 

l’estructura i la càrrega permanent referent a la coberta calculada a l’Annex A (pes propi 

de la coberta més instal�lacions). De càrregues variables, es té la càrrega de neu i la de 

vent (longitudinal i transversal). Cal comentar que un cop introduïts els diferents perfils a 

la finestra d’estructura, el programa informàtic calcula automàticament el pes propi 

d’aquests elements, incloent el pes de les cartel�les. 

Per introduir la resta de càrregues al programa, cal seleccionar la part de l’estructura que 

        Figura B.8. Efecte de la bolcada lateral 
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estigui afectada per dita càrrega i clicar la icona , si el que es té és una càrrega 

puntual, o bé la icona , si es té una càrrega uniformement repartida sobre l’element 

seleccionat. 

La càrrega de vent s’ha calculat amb la icona , que és el generador de vent del Power 

Frame©. La normativa que s’ha escollit per generar la càrrega de vent es el CTE, ja que 

és la normativa d’aplicació obligatòria a l’estat espanyol pel que fa referència a les 

càrregues. A continuació, en la Figura B.9, es mostra el quadre de diàleg que apareix 

quan es clica la icona anterior. El vent que sap calcular aquesta aplicació del programa 

informàtic és un vent transversal a la nau, i pot ser màxim ascendent “Vent 1” o màxim 

descendent “Vent 2”. Cal esmentar que en tenir una estructura simètrica és irrellevant el 

sentit d’on bufa el vent. Llavors, en aquest cas, al ser un vent transversal, la longitud 

total exposada a la càrrega de vent és de 50 metres, que és tota la profunditat de la nau. 

Per altra banda, els pòrtics estan separats 5 metres entre ells, i s’estudia un pòrtic 

central de la nau, tal i com s’indica en el quadre de diàleg següent. 

 

 

El vent que actua de forma longitudinal sobre la nau (“Vent 3”) s’introdueix manualment 

seguint el que fixa el CTE, ja que el programa informàtic no el sap calcular. Per més 

detalls d’aquest vent introduït de forma manual en el programa com a “Vent 3” es pot 

consultar l’Annex A. 

Uns altres paràmetres que s’han de definir en aquest generador de vent són les pressions 

internes i les condicions del terreny, i aquests últims depenen d’on estigui ubicada la nau. 

En aquest cas, no es tenen en compte les obertures de la nau, ja que es considera que 

en un dia de vent aquestes romandran tancades, i per tant, les pressions internes seran 

Figura B.9: Generador de vent del Power Frame© 
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nul�les. Respecte a les condicions del terreny, quan es clica amb el ratolí el botó 

corresponent a “Condiciones del terreno”, apareix el quadre de diàleg següent, veure la 

Figura B.10. 

 

 

En la Figura B.10 anterior s’observa com es poden definir diferents paràmetres, com ara 

la densitat de l’aire, la velocitat del vent, etc. La velocitat del vent depèn de la zona on 

estigui situada la nau, i aquest valor el calcula automàticament el programa informàtic ja 

que, quan s’obre la finestra de “Mapa”, apareix un mapa d’Espanya on es pot clicar la 

zona que es desitja i el programa ja assigna la velocitat del vent que li correspon a la 

zona escollida. Per últim, és necessari especificar el tipus de terreny, que en aquest cas 

correspon al tipus IV,  una zona urbana en general, industrial o forestal segons la Taula 

B.1 que s’adjunta a continuació.  

 

 

La resta de paràmetres de la Figura B.10 s’han deixat per defecte als valors que proposa 

el Power Frame©. 

Un cop introduïdes totes les càrregues, cal especificar la normativa d’aplicació de cara als 

valors dels coeficients de seguretat, i si totes les accions que s’han definit es volen 

considerar en l’estudi, fent-les intervenir en les diferents combinacions de càrrega que es 

Figura B.10: Condicions del terreny 

Taula B.1: Valors del coeficient d’exposició Ce segons el tipus de terreny 
(Correspon a la Taula 3.4 del CTE SE-AE) 
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generaran posteriorment. Per tant, prement la icona , es seleccionen les càrregues a 

considerar, en aquest cas totes les que s’han esmentat anteriorment, i s’escull el Codi 

Tècnic de l’Edificació (CTE) com a normativa d’aplicació, tal i com es mostra en la Figura 

B.11. En aquesta figura s’observa també com es poden triar grups de càrrega 

incompatibles, això afecta a les càrregues de vent, ja que quan existeix vent longitudinal 

sobre la nau, no pot haver-hi vent transversal. Igualment, el “Vent 1” i el “Vent 2” també 

són incompatibles, ja que és impossible que el vent transversal bufi en dos direccions 

diferents alhora. 

 

 

A l’hora de generar les diferents combinacions de càrrega, el programa de càlcul fa servir 

la normativa del CTE. Hi ha dos tipus de combinacions de càrrega, el primer grup de 

combinacions serveix per determinar la resistència i estabilitat de l’estructura, i són els 

anomenats estats límits últims (E.L.U). Aquestes combinacions fan servir uns coeficients 

parcials de seguretat descrits en la Taula B.2 que s’adjunta a continuació. 

 

 

Figura B.11. Selecció de les càrregues per les combinacions i coeficients 
parcials de seguretat 

Taula B.2: Valors dels coeficients parcials de seguretat ( γ ) per les accions 

(Correspon a la Taula 4.1 del CTE SE) 



Anàlisi de les diferents alternatives en l’elecció dels perfils de la nau industrial 21 

 

L’altre grup de combinacions de càrrega, tenen com a objectiu verificar les deformacions, 

vibracions i deteriorament de l’estructura, aquestes són els estats límits de servei 

(E.L.S). Per veure més detalls dels E.L.U i E.L.S es pot consultar l’Annex A, on es 

descriuen amb més detall com es generen.  

Pel que fa a la generació de les combinacions de càrrega que fa el programa, hi ha 

càrregues que estan afectades per un coeficient de seguretat γ +  i altres per γ − , amb la 

finalitat de contemplar tots els casos possibles. Segons el programa informàtic, el 

coeficient γ +  és el factor de seguretat de la càrrega quan aquesta és favorable; en cas 

desfavorable, es té el coeficient de seguretat γ − . També cal comentar que els coeficients 

que tenen com a subíndex “u”, s’utilitzen per generar els estats límits últims, i els que 

tenen com a subíndex “g”, generen els estats límits de servei, veure Figura B.11. 

Per últim, el coeficient ψ0, és el factor de simultaneïtat de càrregues i aquest s’aplica 

quan entren en joc dos o més accions en una mateixa combinació; i els valors de ψ1 i ψ2 

són per accions accidentals i sísmiques, que en aquest cas no afecten. Aquests 

coeficients es poden consultar en la Taula B.3 adjuntada a continuació. 

 

 

Finalment, abans de realitzar el càlcul de l’estructura, és necessari crear les 

combinacions de càrrega. Per generar-les, cal clicar la icona  . Inicialment apareix 

una finestra amb una taula buida, però clicant al botó de “Generar combinaciones”, 

s’obtenen tots els estats límits de càrrega, tant els estats límits últims (E.L.U C.F) com 

els  estats límits de servei (E.L.S C.R i E.L.S C.P). 

Taula B.3: Valors de coeficient de simultaneïtat (ψ) 
(Corresponent a la Taula 4.2 del CTE SE) 
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B.3.3 Anàlisi 

Un cop dissenyada l’estructura i definides totes les combinacions de càrrega, es 

procedeix a fer un anàlisi estàtic de l’estructura. Prèviament a fer l’anàlisi, s’ha 

d’especificar al programa la normativa vigent que s’aplicarà per fer els càlculs i les 

verificacions corresponents, en aquest cas, s’utilitzarà L’Eurocodi EN 1993-1-1. Per 

definir la normativa que es vol emprar al programa informàtic cal anar al menú 

“Estudio”- “Norma de acero”– “EN 1993-1-1”. 

Llavors, prement la icona  (“Analizar”), es fa l’anàlisi estàtic de l’estructura. Tot 

seguit, s’obre el quadre de diàleg següent, veure Figura B.12. 

 

 

Aquest quadre de diàleg ofereix la possibilitat de fer un estudi de primer ordre o bé un de 

segon ordre, i de la mateixa manera, permet considerar les imperfeccions globals en 

l’estructura, calcular amb la rigidesa de les unions, etc. 

Llavors, primer de tot s’ha de conèixer si s’han de tenir en compte o no les imperfeccions 

globals de l’estructura. Aquestes es tenen en compte si el pòrtic d’estudi no està 

arriostrat. Posteriorment, si resulta que el pòrtic no està arriostrat, en funció de si el 

valor de  crα  és major o menor que 10, s’aplica un primer ordre o un segon ordre 

respectivament, tal i com s’ha comentat anteriorment. 

Per tenir una idea més visual del que s’acaba d’explicar, s’adjunta la Figura B.13 

següent: 

Figura B.12: Anàlisi estàtic elàstic 
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En aquest cas que s’estudia, el pòrtic de la nau industrial no està arriostrat (en el pla del 

pòrtic), per tant, s’han de tenir en compte les imperfeccions globals, de manera que es 

marca la opció de “Incluir imperfecciones en la estructura” en la finestra de la Figura 

B.12. 

Tot seguit, és necessari realitzar un anàlisi de vinclament de l’estructura per tal de 

distingir si el pòrtic es classifica com a translacional o intranslacional, en funció de si la 

crα  és menor o major que 10. Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de 

freqüència wλ , i aquest, s’obté de fer un estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima descendent q que es pot tenir en l’estructura, tot i que es podria haver 

treballat amb una càrrega unitària, donat que el programa determina el valor de la 

freqüència segons el valor de la càrrega aplicada.  

Un cop dit això, la càrrega vertical màxima considerada en els estudis d’Ansys© és 

aquella que està formada per la càrrega del pes propi dels elements considerats, en 

aquest cas els dintells, la càrrega permanent corresponent al pes de la coberta i la 

càrrega de neu. L’acció del vent no es té en compte ja que el que provoca és una succió 

al llarg de tot el dintell i disminuiria el valor d’aquesta càrrega q.  

Cal comentar que la càrrega referent al pes propi de determina automàticament el 

programa Power Frame©, i la resta, s’han introduït manualment. Llavors, en aquest cas, 

la càrrega vertical màxima és igual a: 

Figura B.13: Diagrama amb els mètodes de càlcul de l’estructura 
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[ ] [ ] [ ] [ ],/ / / /p b coberta sq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

0,66 1,25 2,84 4,75 /q kN m= + + =  

Llavors, amb aquesta càrrega sobre l’estructura, el primer mode de vinclament que 

s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 22,72 , tal i com es pot observar en 

la Figura B.14. 

 

 

Es vol comentar que el primer mode de vinclament d’una estructura és la forma en la que 

canvia la configuració d’aquesta i la que comporta menys energia de deformació. Aquest 

mode, és la manera amb major probabilitat amb la que pot vinclar l’estructura. Per últim, 

només comentar que en el cas de fer un anàlisi no lineal on s’han de tenir en compte les 

imperfeccions inicials de l’estructura, aquestes imperfeccions coincideixen amb el primer 

mode de vinclament. 

Llavors, a continuació es determinarà el valor de crα  en funció del valor wλ obtingut amb 

Ansys©.  

Per definició, el valor de wλ  és igual al següent quocient: 

cr
w

N

N
λ =                (Eq.B.1) 

Per altra banda, el valor de crα  es determina com: 

Figura B.14: Primer mode de vinclament de l’estructura 
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cr
cr

Ed

N

N
α =                         (Eq.B.2) 

Llavors, amb aquestes dues equacions, es pot trobar una relació que permeti obtenir el 

valor de crα  i determinar quin mètode de càlcul cal aplicar, si un primer o segon ordre. 

Fent el quocient entre les Equacions B.1 i B.2 s’obté que: 

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

El valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a estudiar que s’obté de fer 

un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de fer un anàlisi 

estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal comentar que aquestes 

càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són funció de les 

càrregues exteriors aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els 

esforços obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre 

l’estructura. En aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha 

introduït en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament. 

Llavors, un cop dit tot això,  N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més 

la càrrega permanent i la càrrega variable de la neu, tenint així: 

 [ ] [ ] [ ] [ ],/ / / /p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

0,66 1, 25 2,84 4,75 /N kN m= + + =  

Per altra banda, el valor de NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues anteriors 

però multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les càrregues 

variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

 [ ]1,35 0,66 1,25 1,50 2,84 6,84 /N kN m= ⋅ + + ⋅ =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 22,72, si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió anterior, quocient 

entre l’Equació B.1 i B.2, s’obté un valor de crα  igual a: 
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4,75
22,72 15,78 10

6,84
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre. 

Tal i com s’acaba de comprovar, el pòrtic s’ha classificat com a intraslacional i per tant, el 

mètode a seguir és un anàlisi de primer ordre. Cal comentar que tot i que el pòrtic és 

intranslacional, és correcte treballar amb unes longituds de vinclament considerant-lo 

translacional, ja que així es compensen els efectes de segon ordre que no es tenen en 

compte al fer un primer ordre. 

Es recorda al lector que aquest capítol està dedicat a l’explicació del funcionament del 

programa de càlcul, i que tant els estudis de vinclament fets amb el programa Ansys©, 

com les longituds de vinclament amb les que es treballarà, estan explicats de manera 

més detallada més endavant en aquest mateix annex, quan s’analitzen les diferents 

alternatives fins a l’elecció de l’estructura òptima.  

Llavors, abans de procedir a realitzar l’anàlisi de primer ordre, s’explicaran amb detall les 

tres caselles seleccionades de la Figura B.12.  

Segons l’Eurocodi EN 1993-1-1 (5.3.2), en pòrtics sensibles al vinclament segons un 

mode translacional, com succeeix en aquest cas, cal incorporar els efectes de les 

imperfeccions a través d’una imperfecció equivalent, que simula un defecte de verticalitat 

inicial en l’estructura. Així doncs, per simular les imperfeccions degudes a un defecte 

inicial global de verticalitat, s’aplica l’equació següent:  

o h mφ φ α α= ⋅ ⋅                                                (Eq.B.3) 

On:  

- oφ és el valor de base i val 1/200 

- hα  és el coeficient reductor i és funció de l’altura màxima de l’estructura, en 

aquest cas 10 metres, i val: 

  
2

h
h

α =   Essent: 
2

1,0
3

hα≤ ≤  

- mα  és el coeficient reductor funció del nombre de suports d’una fila i val: 
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1

0,5 1m
m

α
 

= ⋅ + 
 

 on m és el nombre de columnes seguides en un pòrtic  

Llavors, per comprovar que aquest mètode de càlcul de les imperfeccions és el mateix 

que el que fa servir el programa, s’ha d’anar al menú “Estudio-Imperfecciones”, llavors 

apareix el quadre de diàleg que es mostra en la Figura B.15. 

 

 

Pel que fa a la casella de “Calcular con la clasificación de rigidez de las uniones” (veure 

Figura B.12) és una opció que permet escollir amb quina rigidesa es vol treballar. En el 

present projecte es mantindrà activada aquesta opció, perquè d’aquesta manera, el 

programa de càlcul aplicarà encastaments perfectes a les unions rígides (és a dir, 

rigidesa propera a infinit), articulacions perfectes a les unions que es classifiquin com 

articulades (rigidesa zero) i prendrà el valor de rigidesa exacte, calculat pel Power 

Connect©, quan la unió sigui semirígida. Esmentar que el tema de les rigideses i les 

unions s’estudia de manera detallada en l’Annex G, ja que en el present annex encara no 

es tenen assignades les unions. Per tant, seleccionant aquesta opció en tots els estudis 

del present annex, el programa informàtic considera totes les connexions rígides perquè 

encara no té cap unió assignada i s’han definit com a nusos rígids. 

Finalment, la casella de “Aplicar un valor mínimo de rigidez en articulaciones, para evitar 

mecanismos” serveix precisament per evitar que, si existeixen unions articulades en el 

model, l’estructura esdevingui un mecanisme. 

Un cop seleccionades totes les opcions de càlcul desitjades, es procedeix a fer l’anàlisi de 

primer ordre de l’estructura.  

 

Figura B.15: Imperfeccions globals de l’estructura 
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B.3.4 Diagrames i verificacions 

Un cop realitzat l’anàlisi de l’estructura, ja es coneixen els valors de les tensions, dels 

esforços i de les deformades de les barres de l’estructura. Tots aquests valors es poden 

visualitzar en la finestra de diagrames, i per accedir a aquesta finestra cal clicar la icona 

 (“Diagramas”). Un cop en aquesta finestra, apareix una paleta des de la qual es pot 

consultar els esforços, moment flectors, desplaçaments, etc.  

Algunes de les icones d’aquesta paleta són: 

 , mostra el diagrama d’esforços normals 

 , mostra el diagrama d’esforços tallants. 

 , mostra el diagrama de moment flectors en y 

  i , mostra les fletxes horitzontals i verticals respectivament 

Un cop es coneixen els valors dels esforços, és possible realitzar la verificació de 

cadascun dels elements que formen l’estructura amb la icona . Es poden classificar 

les verificacions a realitzar en dos categories, la verificació de resistència de les seccions i 

la verificació de l’estabilitat de l’estructura. 

La verificació de resistència comprova que els esforços màxims possibles no superin als 

esforços aplicats, i això depèn del material utilitzat i dels coeficients de seguretat que 

s’apliquin. Els resultats es donen en percentatge de la capacitat màxima de resistència 

d’esforços per cada barra clicant la icona , llavors s’obté un diagrama com el que es 

mostra en la Figura B.16. 
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En la Figura B.16 es pot observar com en cap de les barres que formen l’estructura 

s’arriba al 100% de resistència. El màxim valor al que s’arriba és del 59,20% i correspon 

a la unió de l’extrem superior esquerra de la nau, unió entre biga i columna (nus 2). 

Recordar que quan es parla del costat dret i esquerra de la nau, es fa considerant que 

l’observador es troba dins la nau i orientat cap a la sortida. 

Per entrar més en detall en la verificació de resistència de cadascuna de les barres, un 

cop premut el botó de resistència i fent doble clic sobre l’element en concret que es vol 

comprovar, s’obre una nova finestra que dóna més informació de la sol�licitació de la 

barra seleccionada. Concretament, si es selecciona la barra més crítica, que és la que té 

el percentatge de resistència més elevat, s’obre el quadre de diàleg de la Figura B.17. 

 

 

En aquest cas, s’observa que s’arriba al 59% de resistència per la comprovació de flexió 

Figura B.16: Diagrama de verificació de resistència de l’estructura de la nau industrialen % 

Figura B.17: Verificació de la secció per la barra crítica 
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esbiaixada (es té moment flector segons y i segons z), juntament amb esforç normal i 

esforç tallant (també segons y i z). 

Pel que fa a la verificació d’estabilitat, s’obté clicant la icona  del programa 

informàtic. Prement aquest botó, s’obtenen els resultats en percentatge de les 

verificacions d’estabilitat dels elements de l’estructura, obtenint així el diagrama de la 

Figura B.18. 

 

 

Igualment, fent doble clic a qualsevol de les barres de l’estructura un cop s’està en 

aquesta verificació, es poden obtenir resultats més detallats de les diferents 

comprovacions que realitza el programa. Si en aquest cas, per exemple, es selecciona la 

barra més crítica en quan a l’estabilitat, que és la de la part superior de la columna 

esquerra que està al 96,41% de vinclament, s’obté la Figura B.19. 

 

 

 

Figura B.18: Verificació de vinclament de l’estructura de la nau industrial en % 

                            Figura B.19: Verificació de vinclament de la barra crítica 
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En la Figura B.19 es pot observar com el programa mostra les longituds de vinclament 

definides en la finestra d’estructura a més de la longitud de vinclament per torsió (lTB). 

D’igual forma que en la verificació de resistència, el programa indica les diferents 

comprovacions que duu a terme, podent distingir quina comprovació és la que fa que 

aquesta barra estigui al 96% de vinclament.  

En el quadre de diàleg de la Figura B.19 també apareixen dos caselles, una en la que hi 

diu “Puntos extremos libres al alabeo” i l’altra “Puntos extremos articulados para rotación 

en el plano”. La primera, si està activada, vol dir que es té en compte una deformació 

conjunta sota l’efecte de la torsió, i d’aquesta manera, s’obtenen resultats de vinclament 

lateral millors. La segona casella, quan està activada, suposa que el pla format per 

l’extrem de la biga es deforma de manera que no pot estar continguda en un pla, però sí 

en una superfície corba. 

Esmentar que els valors que determina el programa en les diferents comprovacions, 

s’han calculat de forma manual en l’Annex K, per l’alternativa que es considerarà òptima 

al final d’aquest annex. Aquests càlculs s’han fet per corroborar els resultats que 

proporciona el programa de càlcul.  

La última verificació que s’ha de realitzar abans d’assegurar que es té una solució 

adequada per l’estructura, fa referència a les deformacions verticals i horitzontals 

sofertes per aquesta degut a les càrregues aplicades. Tal i com s’ha comentat abans, 

amb la icona  s’obtenen les deformacions verticals de la nau. Les comprovacions de 

les fletxes verticals s’han de fer amb els valors obtinguts dels estats límits de servei 

(E.L.S), ja que són els que comproven les deformacions de l’estructura. Aquests valors 

de desplaçaments obtinguts s’han de comprovar amb els valors que estableix la 

normativa. Cal comentar que quan s’estudien les diferents alternatives del present 

projecte, ja es determina amb exactitud si aquesta verificació de desplaçament es 

compleix segons la normativa vigent. Per altra banda, també s’ha de realitzar la 

comprovació referent a les fletxes horitzontals amb la icona  del Power Frame©. Els 

valors de les fletxes horitzontals també s’han de consultar dels E.L.S i comprovar-les 

amb les màximes permeses per la normativa.  

Per tal de visualitzar millor el que s’obté a través del programa informàtic, es mostren 

dues imatges corresponents als desplaçaments verticals (Figura B.20) i horitzontals 

(Figura B.21) que pateix l’estructura. 
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Per últim es vol comentar que, a més a més de les finestres ja explicades (estructura, 

càrregues i diagrames i verificacions), existeixen dues finestres més que són interessants 

de consultar. Una d’elles correspon a la icona . Aquesta, per a cadascuna de les 

barres de l’estructura, mostra el perfil de la barra, el material, la longitud, el pes, el 

volum etc. La segona icona és , amb la qual es poden llegir amb més detall els 

esforços que es tenen sobre les barres i els nusos de l’estructura. 

Arribat a aquest punt i abans de veure amb més detall cadascuna de les alternatives 

estudiades per l’estructura de la nau industrial en el capítol següent, cal comentar que 

existeixen dos criteris en quan al disseny d’una estructura. Una opció és calcular 

l’estructura segons el criteri de dintell fort, i l’altra, segons el criteri de pilar fort. El 

primer d’ells considera que el dintell té més inèrcia (segons l’eix fort) que els pilars, per 

tant, els elements més sensibles al vinclament seran els pilars. En canvi, si es tria l’opció 

de pilar fort, els pilars extrems tenen més inèrcia que els dintells, i seran aquests últims 

els elements més sensibles al vinclament. 

Figura B.20: Fletxes verticals de l’estructura en mm degudes als E.L.S C.R 

Figura B.21: Desplaçaments horitzontals de l’estructura en mm deguts als E.L.S C.R 
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B.4 ESTUDI DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES SEGONS 

EL CRITERI DE DINTELL FORT 

Segons aquest criteri, les seccions dels dintells de l’estructura tindran una inèrcia 

respecte l’eix fort major que les seccions dels pilars.  

Abans d’escollir els perfils dels dintells i dels pilars, cal estudiar com treballaran cadascun 

d’aquests elements sota la sol�licitació de càrrega que es té. Els dintells, interessa que 

tinguin un gran moment d’inèrcia segons l’eix y (eix fort de la secció transversal del 

perfil), ja que aquests estaran sotmesos a moments flectors importants segons aquest 

eix; és per aquest motiu que es trien perfils en I. En canvi els pilars, tenint en compte 

que són els que s’enduen més càrrega de vent i que aquest pot actuar en les dues 

direccions (y i z de la secció transversal del perfil), és important que el moment d’inèrcia 

segons els dos eixos tingui un valor semblant, és per això que es trien perfils en forma 

d’H.  

Tot seguit es contemplen les diferents alternatives estudiades seguint el criteri de dintell 

fort. 

B.4.1 Estudi 1 

B.4.1.1  Definició dels perfils 

En aquest cas, els perfils seleccionats pels dintells i pels pilars són els que es mostren en 

la Taula B.4 amb les característiques mecàniques següents. 

 

 DINTELL IPE 500 PILARS EXTREMS HEA 240 PILAR CENTRAL HEA 220 

A (mm2) 11.600 7.680 6.430 

h (mm) 500 230 210 

b (mm) 200 240 220 

Iy (mm
4) 48.200�104 7.763�104 5.410�104 

 
                   Taula B.4: Perfils de les seccions de l’estudi 1 
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B.4.1.2 Longituds de vinclament 

Tal i com s’ha dit anteriorment, per determinar les longituds de vinclament dels dintells 

en el pla del pòrtic, es realitzarà un anàlisi de vinclament amb l’Ansys©. Per determinar 

la longitud de vinclament dels pilars es seguirà el mètode de Wood, tal i com especifica el 

CTE SE-A en el punt  6.3.2.5, i també mitjançant el programa Ansys©, de manera que es 

podrà fer una comparativa dels resultats obtinguts segons els dos mètodes. Més 

endavant es justificarà la longitud de vinclament amb la que es treballarà, si la de Wood 

o l’obtinguda amb Ansys©. 

Pel que fa a les longituds de vinclament fora del pla, així com també les de bolcada 

lateral, es determinen segons com es tinguin distribuïts els arriostraments de coberta i 

de façana i en funció de la situació de les tornapuntes. Per últim, una altra longitud de 

vinclament a considerar, és la longitud de vinclament a torsió, i aquesta es determina en 

funció de la distància entre punts coaccionats a torsió. 

A continuació es mostren els càlculs de totes aquestes longituds de vinclament per cada 

element de l’estructura i per la primera alternativa de dintell fort. 

• Longitud de vinclament del dintell 

Per poder determinar la longitud de vinclament dels dintells en el pla mitjançant el 

programa Ansys©, primerament s’ha de realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura segons 

el mètode de petits desplaçaments amb càrrega vertical màxima descendent q. Abans 

però, és necessari comprovar que aplicar un primer ordre com a mètode de resolució és 

correcte en l’estructura estudiada.  

Com ja s’ha vist en el capítol anterior, el factor que determina si aplicar un primer ordre 

és correcte és el valor de crα . Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de 

freqüència wλ  corresponent al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté 

de fer un estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima descendent q que es pot tenir en l’estructura, tot i que es podria haver 

treballat amb una càrrega unitària, donat que el programa determina el valor de la 

freqüència segons el valor de la càrrega aplicada.  

Llavors, el valor de la càrrega vertical aplicada q correspon a la suma del pes propi de 
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cadascun dels dintells, la càrrega permanent de la coberta i la càrrega de neu, tal i com 

s’indica a continuació, tenint així un valor de: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta sq kN m g kN m g kN m q kN m= + +            

0,91 1, 25 2,84 5 /q kN m= + + =  

Com ja s’ha comentat abans, l’acció del vent no es té en compte a l’hora de calcular el 

valor de càrrega màxima vertical en cap dels estudis del present annex, ja que per totes 

les combinacions possibles on hi actua el vent, sempre produeix una succió en la coberta, 

de manera que faria disminuir el valor de q. 

La càrrega permanent de la coberta i la càrrega de neu estan calculades de manera més 

detallada en l’Annex A. El pes propi del dintell el calcula de manera automàtica el 

programa Power Frame©, de manera que per un perfil IPE 500 es té un pes propi de 

0,91 kN/m. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 20,013, tal i com es pot 

observar en la Figura B.23 (adjuntada més endavant amb els tres primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

En el capítol anterior s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα  en funció de 

la freqüència wλ  obtingut amb Ansys©, tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

El valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a estudiar que s’obté de fer 

un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de fer un anàlisi 

estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal comentar que aquestes 

càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són funció de les 

càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els esforços 

obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre l’estructura. En 

aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha introduït al llarg de 

tot el dintell de l’estructura en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 5 

kN/m.  
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Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent refeent a la coberta i la càrrega variable de la neu, tenint així un 

valor igual a 5 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues anteriors però 

multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les càrregues 

variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

,[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ]Ed p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m = ⋅ + + ⋅   

[ ]1,35 0,91 1,25 1,50 2,84 7,18 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 20,013, si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió anterior que era el 

quocient entre l’Equació B.1 i B.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

5
20,013 15,32 10

7,18
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre 

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitzarà un anàlisi 

estàtic de l’estructura, segons el mètode de petits desplaçaments segons la càrrega 

vertical màxima q, ja que d’aquesta manera, es pot determinar el valor de l’esforç de 

compressió o tracció que està sotmès cada dintell. Així doncs, els valors obtinguts són els 

que es mostren a continuació en la Figura B.22: 

 

     N1=-14.927N 

     N2=-16.503N 

     N3=-16.503N 

     N4=-14.927N 

 

 

 

 

El signe negatiu que tenen els esforços normals obtinguts significa que són esforços de 

compressió sobre la secció transversal del dintell. 

Figura B.22: Diferents trams de la coberta de l’estructura 
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Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell.  

A continuació s’adjunten els diferents modes de vinclament de l’estructura fins a arribar 

al mode on vincla el dintell. Tot observant els modes, sembla que el primer mode 

correspon al vinclament del pilar central amb un valor de 20,013wλ = , corresponent a la 

Figura B.23. El vinclament d’aquest pilar central provoca que es desplacin els pilars dels 

extrems, i aquests, sembla que fins al segon mode no comencen a vinclar, Figura B.24. 

Per últim, es té el mode de vinclament del dintell, amb un valor de 83,02wλ = , tal i com 

es mostra en la Figura B.25.  

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars extrems no és trivial visualment, 

però amb els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquest 

mode de vinclament pels pilars extrems , quadrin el màxim possible els resultats. 

  

 

 

 

Figura B.23: Primer mode de vinclament de l’estudi 1   Figura B.24: Segon mode de vinclament de l’estudi 1 

Figura B.25: Tercer mode de vinclament de l’estudi 1 
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Si s’observen els modes de vinclament anteriors, es veu clarament que s’està dissenyant 

l’estructura segons el criteri de dintell fort, ja que primer vinclen tots els pilars abans que 

el dintell. 

Un cop determinat el mode de vinclament del dintell i els esforços axials als que està 

sotmès per la càrrega aplicada, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla 

d’aquest element. Primerament, es calcula la càrrega crítica del dintell (Ncr) segons el 

valor trobat de wλ  amb l’Ansys©. Per determinar la Ncr es necessiten els valors dels 

esforços axials calculats anteriorment per cada tram de coberta. Es treballa amb el valor 

de l’esforç axial més petit, ja que el paràmetre wλ  determina per quina càrrega 

comencen a vinclar els elements i, de cara a treballar a favor de la seguretat, es pren el 

menor valor dels esforços axials obtinguts, ja que això significa que per aquest valor de 

càrrega, alguns elements de l’estructura ja poden començar a vinclar. Per tant, tenint un 

valor de N=14.927 N, la càrrega crítica es calcula segons l’Equació B.1 presentada 

anteriorment: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅                

83,02 14.927 1.239.239,54crN N= ⋅ =  

Per comoditat, es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu, 

tal i com s’ha comentat abans, només indica que la càrrega és a compressió, en cas 

contrari, seria una càrrega a tracció sobre l’element. 

Llavors, aplicant la fórmula d’Euler pel càlcul de la càrrega crítica d’un element sotmès a 

compressió, corresponent a l’Equació B.4, la longitud de vinclament és de: 

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=             (Eq.B.4) 

 
2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 48.200 10

[ ] 28.392,62
[ ] 1.239.239,54

y

cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Un cop calculada la longitud de vinclament del dintell en el pla, queden per determinar 

les longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de torsió. 

Per facilitar la comprensió d’aquestes longituds s’adjunta la Figura B.26. En aquesta 
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figura es poden observar on estan col�locats els arriostraments de coberta i de façana 

(topalls en z) i les tornapuntes, situades a la part inferior del dintell. 

 

 

Com que el càlcul és en dos dimensions, els arriostraments han estat definits com a 

topalls que impedeixen el desplaçament de l’estructura en la direcció z, direcció 

perpendicular al pòrtic.  

Segons el tram de dintell que s’estudiï, es tenen diferents longituds de vinclament, i és 

per això que es distingeixen tres tipus de dintells segons la zona de coberta on estigui 

situat, dintell 1, 2 i 3, tal i com es mostra en la Figura B.27. Cal comentar que els dintells 

del mateix tipus s’han pintat del mateix color per una millor comprensió del lector. 

 

 

Primerament s’analitzarà la longitud de vinclament fora del pla. Aquesta longitud depèn 

de com estan situats els arriostraments tant de coberta com de façana; per tant, segons 

les Figures B.26 i 27, el dintell 1, té una longitud de vinclament fora del pla de 2.208 

mm, que és la distància entre corretges, és a dir, la longitud de cadascuna de les cinc 

divisions que té cada tram de dintell. En canvi, els dintells 2 i 3, tenen una longitud de 

Figura B.26: Estructura amb topalls en z i tornapuntes 

Figura B.27: Tipus de dintells segons la seva situació 
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vinclament de 4.416 mm, ja que es té un arriostrament cada dos corretges, i les 

corretges estan separades entre elles una distància de 2.208 mm. 

Pel que fa la longitud de vinclament per bolcada lateral, s’han d’estudiar quines 

restriccions es tenen en les ales superior i inferior dels dintells. L’ala superior de la secció 

es troba coaccionada pels arriostraments de la coberta, per tant, les seves longituds de 

vinclament són exactament igual que les calculades per les longituds de vinclament de 

fora del pla. En canvi, l’ala inferior del dintell es troba coaccionada per les tornapuntes de 

l’estructura. Aquestes tornapuntes, tal i com s’observen en les Figures B.26 i B.27, 

determinen que pel dintell del tipus 1, es tingui una longitud de vinclament de 2.208 

mm, pel dintell 2, de 4.416 mm i pel dintell 3, de 8.832 mm.  

Per últim, queda determinar la longitud de vinclament torsional per cada dintell. Aquesta, 

depèn de les restriccions a torsió imposades en la geometria de l’estructura, per tant, 

seran les tornapuntes les que fixaran aquesta longitud. Així doncs, per cada tipus de 

dintell es tenen valors diferents. Dit això, es té una longitud de vinclament torsional i de 

bolcada lateral de l’ala inferior del dintell d’igual valor. 

Per tenir una idea més visual de com estan situades les corretges i els arriostraments en 

la coberta de l’estructura, elements que determinen les longituds de vinclament 

explicades en el paràgraf anterior, s’adjunta la Figura B.28 .  

 

 

La figura anterior correspon a una vista en planta d’un dels dos pòrtics frontals que té la 

nau industrial, on s’observa la distribució de les corretges, separades entre elles 2.208 

mm i els punts d’arriostrament, cada dues corretges excepte en els extrems. 

A continuació es mostra una taula resum de les longituds de vinclament segons la 

situació del dintell, Taula B.2. 

Figura B.28: Distribució de les corretges i punts d’arriostrament de la coberta 
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 DINTELL 1 DINTELL 2 DINTELL 3 

L.vinclament pla [mm] 28.392,62 28.392,62 28.392,62 

L.vinclament fora pla [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z>0 [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z<0 [mm] 2.208 4.416 8.832 

L.vinclament torsional [mm] 2.208 4.416 8.832 

 

Aquestes longituds de vinclament del dintell són les que s’introdueixen mitjançant la 

icona , en la finestra d’estructura, abans de realitzar l’anàlisi estàtic de l’estructura 

amb Power Frame©.  

Cal comentar que per a cada estudi diferent que es realitzi canviaran els esforços sobre 

el dintell, el valor de wλ  i la longitud de vinclament del dintell en el pla, ja que per cada 

estudi els perfils canvien, però els valors que seran exactament idèntics per cada anàlisi 

són la longitud de vinclament del dintell fora del pla, les longituds de bolcada lateral del 

dintell (z>0 i z<0), i la longitud de vinclament torsional, ja que aquestes s’han obtingut a 

partir de les restriccions imposades en l’estructura i en cada alternativa són les mateixes. 

• Longitud de vinclament dels pilars extrems 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la longitud de vinclament dels pilars es determina 

segons el mètode de Wood i segons un anàlisi de vinclament amb Ansys©, fent 

d’aquesta manera una comparativa entre els valors obtinguts. 

Abans de determinar qualsevol longitud de vinclament segons el mètode de Wood, cal 

comentar que aquest es basa en les següents hipòtesis: 

- Totes les barres que formen l’estructura romanen en règim elàstic 

- Tots els nusos són rígids 

- Tots els elements són prismàtics de secció constant 

Taula B.5: Longituds de vinclament del dintell de l’estudi 1 
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- Totes les columnes de l’estructura vinclen simultàniament 

- La rotació en els extrems restringits són iguals en magnitud i de signe oposat 

per pòrtics translacionals, produint curvatura inversa 

Cal esmentar també, que s’aplica el mètode de Wood aproximant la coberta lleugerament 

inclinada de la nau a una coberta plana de 9.038 mm d’alçada, que correspon a l’alçada 

dels pilars. 

Per determinar les longituds de vinclament segons el mètode de Wood, és necessari 

diferenciar si es tracta d’un pòrtic translacional o intranslacional. Llavors, com que 

l’anàlisi que es farà és de primer ordre, per tal de compensar els efectes de segon ordre, 

es considera que el pòrtic de l’estructura és translacional. 

A continuació, en la Figura B.29, es mostra com es deforma un pòrtic translacional, i en 

la Figura B.30, un pòrtic intranslacional. 

       

 

La longitud de vinclament en el pla d’un tram de pilar unit rígidament amb la resta dels 

elements d’un pòrtic translacional, en l’anàlisi del qual no s’han considerat els efectes de 

segon ordre, com és en aquest cas, segons el CTE SE-A (6.3.2.5) es pot obtenir com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅               (Eq.B.5) 

On el coeficient β  es calcula segons el CTE SE-A (6.3.2.5) amb l’equació següent: 

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
           (Eq.B.6) 

Figura B.29: Pòrtic translacional Figura B.30: Pòrtic intranslacional 
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I l  és la longitud real de l’element estudiat, en aquest cas, el pilar. 

Els coeficients de distribució 1η  i 2η  s’obtenen segons el CTE SE-A (6.2.3.5) amb les 

Equacions B.7 i B.8 respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
              (Eq.B.7) 

2
2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
             (Eq.B.8) 

On: 

- Kc és el coeficient de rigidesa EI/l del tram del pilar analitzat 

- Ki és el coeficient de rigidesa EI/l del següent tram del pilar en el nus i, nul en el cas de 

no existir 

- Kij és el coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j. Aquest coeficient es 

calcula segons la Taula B.6 que s’adjunta a continuació, i és nul en el cas de no existir 

 

 

Tots aquests paràmetres s’observen millor gràficament segons la Figura B.31. 

Taula B.6: Coeficient de rigidesa eficaç per una biga en comportament elàstic 
(Correspon a la Taula 6.5 del CTE SE-A) 
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Si s’estudia el cas del pilar de l’extrem dret, aquest està unit amb el dintell i encastat al 

terreny, tal i com es mostra en la Figura B.32. Coneixent el primer mode de vinclament 

de l’estructura amb l’anàlisi que s’ha fet anteriorment amb l’Ansys©, es pot comprovar 

com en aquest primer mode l’estructura deforma antimètricament (gir igual i del mateix 

signe considerant l’extrem oposat de la biga), per tant, els paràmetres anteriors queden 

com: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 1,50 0

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ +
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2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament, 

i en aquest cas, no es transmet moment. 

Substituint valors s’obté que: 

5 4
,

1 5 4 5 4
, ,

2,1 10 7.763 10

9.038 0, 21
2,1 10 7.763 10 2,1 10 48.200 10

1,501,50
9.038 22.000

y c

c

y c y b

c b

EI

l

EI EI

l l

η

⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅+ ⋅

 

Cal comentar que al llarg de tot aquest annex s’està treballant amb tots els decimals que 

s’obtenen dels resultats però, que en el text, s’arrodoneix a dos xifres significatives.  

Llavors, el valor del coeficient β és: 

Figura B.31: Coeficients de distribució Figura B.32: Pilar extrem dret de l’estudi 1 
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1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0, 21 0) 0,12 (0, 21 0)
1,07

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0, 21 0) 0,60 (0,21 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar de l’extrem dret és: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,07 9.038 9.687,83L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, el pilar de l’extrem esquerra té una longitud de 

vinclament en el pla exactament igual que el pilar dret, 9.687,83 mm. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars extrems amb Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió al que estan treballant els pilars extrems de 

l’estructura. Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi 

estàtic, de manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així 

doncs, amb l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, 

s’obté que els pilars exteriors de la nau estan treballant a un esforç de compressió de 

valor 45.954 N. 

Per altra banda, en l’apartat anterior s’han adjuntat tres modes de vinclament on s’hi 

poden observar el vinclament del pilar central, dels pilars extrems i el vinclament del 

dintell.  

Llavors, coneixent que amb el segon mode de vinclament, es té una freqüència wλ igual a 

39,136, i que el valor de N  és igual a 45.954 N, aplicant l’Equació B.1 es troba el valor 

de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

39,136 45.954 1.798.455,74cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars extrems de la nau: 
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2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 7.763 10
9.458,55

[ ] 1.798.455,74

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és aproximadament igual al valor obtingut amb Wood, que era de 9.687,83 mm. Per 

últim, es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que 

s’ha obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser lleugerament més gran 

que la d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Per altra banda, per determinar la longitud de vinclament fora del pla dels pilars extrems, 

s’han de considerar els arriostraments de façana. Els pilars extrems corresponents als 

pòrtics pinyó de l’estructura es troben arriostrats amb dues creus, de manera que en la 

direcció z tenen un punt fix just a la meitat de l’altura del pilar. Aquest fet, implica que el 

pilar només pugui vinclar en una longitud igual a la meitat de la seva altura total. Per 

tenir una idea més visual de l’arriostrament que es té en els pilars extrems de 

l’estructura, s’adjunta la figura següent, Figura B.33. 

 

 

Per tant, la longitud de vinclament dels pilars extrems fora del pla és de: 

 
9.038

4.519
2 2

H mm
L mm= = =  

Pel que fa a les longituds de vinclament per bolcada lateral s’han de considerar també els 

arriostraments de façana, i a més a més, els tancaments laterals de l’estructura. Aquests 

elements provoquen que les ales del pilar (superior i inferior) només puguin vinclar 

segons la meitat de la longitud total del pilar, per tant, es té una longitud de vinclament 

per bolcada lateral de 4.519 mm tant per z>0 com per z<0. 

Figura B.33: arriostraments de façana en els 
pilars extrems de la nau industrial 
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Per últim cal determinar la longitud de vinclament torsional. Com que els pilars dels 

extrems tenen un arriostrament just a la meitat de la seva altura total, aquests tenen 

una longitud de vinclament per torsió igual a la meitat de l’altura del pilar, és a dir, 4.519 

mm. 

• Longitud de vinclament del pilar central 

Igual com s’ha fet pels pilars extrems, a continuació es determinen les longituds de 

vinclament en el pla (segons Wood i Ansys©), fora del pla, per bolcada lateral (z>0 i 

z<0) i per torsió corresponents al pilar del mig de la nau. 

Per determinar la longitud de vinclament en el pla es segueix la mateixa metodologia que 

en el cas dels pilars extrems, així doncs, primerament s’aplica el mètode de Wood (per 

pòrtics translacionals). 

Primer de tot cal calcular els coeficients de distribució segons la Figura B.31 però, en el 

cas del pilar mig, s’ha de considerar que es tenen les unions corresponents a la Figura 

B.34. 

 

 

 

Llavors, substituint valors en l’Equació B.7 i B.8 s’obté que: 

 

,

1
1

, , ,1 11 12

0

0 1,50 1,50

y c

c c

y c y b y bc

c b b

EI
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5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 5.410 10

9.038 0,08
2,1 10 5.410 10 2,1 10 48.200 10 2,1 10 48.200 10
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η

⋅ ⋅ ⋅
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Figura B.34: Pilar del mig de l’estudi 1 
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, ja que a la part inferior del pilar es té un encastament. 

 

Llavors, segons l’Equació B.6, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,08 0) 0,12 (0,08 0)
1,03

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,08 0) 0,60 (0,08 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar del mig aplicant l’Equació B.5 és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,03 9.038 9.272,99L mm= ⋅ =  

De la mateixa manera que s’ha fet pels pilars extrems de l’estructura, a continuació es 

determina la longitud de vinclament del pilar del mig segons un anàlisi de vinclament 

amb el programa Ansys©. Cal comentar que de l’anàlisi estàtic realitzat anteriorment, el 

valor de l’esforç de compressió al que està treballant aquest element és igual a 

128.090N.  

Llavors, dels modes de vinclament presentats anteriorment com a Figures B.23, B.24 i 

B.25, es pot observar com el pilar del mig ja vincla en el primer mode, de manera que el 

valor de la freqüència és igual a 20,013. Per tant, si s’utilitza l’Equació B.1 presentada 

anteriorment, es pot determinar el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

I si es substitueixen tots aquests valors, es té: 

20,013 128.090 2.563.465,17cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 5.410 10
6.613,70

[ ] 2.563.465,17

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor obtingut amb el programa Ansys©, en aquest cas del pilar 
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central, és lleugerament més petit que l’obtingut amb Wood, que era de 9.272,99 mm. 

La veritat és que s’esperava obtenir un valor de longitud de vinclament amb Ansys© 

bastant semblant a l’obtingut amb Wood, però al no disposar de referències 

bibliogràfiques pel cas d’un pòrtic doble per contrastar aquesta interpretació, es decideix 

treballar amb el valor obtingut segons Wood, ja que és més desfavorable de cara a 

l’anàlisi de l’estructura i també, per seguir una única metodologia de càlcul, ja que pels 

pilars dels extrems s’utilitza el resultat obtingut segons Wood, tal i com s’ha comentat 

abans. 

Pel cas del pilar central, la longitud de vinclament fora del pla és la longitud total del 

pilar, ja que aquest només està arriostrat amb una sola creu que va d’extrem a extrem 

del pilar. Així doncs, la longitud de vinclament fora del pla del pilar mig és de 9.038 mm, 

això implica que pot vinclar al llarg de tota la seva longitud.  

Amb les longituds de vinclament de bolcada lateral succeeix el mateix que amb la 

longitud de vinclament fora del pla; ara, el pilar del mig pot vinclar en tota la seva 

longitud, tenint així una longitud de vinclament per bolcada lateral de 9.038 mm tant per 

z>0 com per z<0. 

Finalment, la longitud de vinclament torsional del pilar central també correspon a l’altura 

total d’aquest (9.038 mm), ja que les restriccions a torsió estan situades en els extrems 

d’aquest, podent vinclar en tota la seva longitud. 

A continuació s’adjunta una imatge de com està arriostrat el pilar del mig de l’estructura, 

Figura B.35.  

 

 

 

Figura B.35: Arriostrament del pilar del mig de la nau industrial 
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B.4.1.3 Resultats  

Un cop determinades les longituds de vinclament pels diferents perfils escollits en l’estudi 

1 i amb la sol�licitació de càrregues (pes propi, permanent, neu i vent) calculades a 

l’Annex A, ja es pot procedir a fer l’anàlisi amb el Power Frame©.  

Per analitzar si l’alternativa estudiada és una bona solució, es durà a terme la verificació 

de resistència de l’estructura, la d’estabilitat i les verificacions referents a les 

deformacions que s’esdevenen en l’estructura. 

Els resultats obtinguts, en quan a la verificació de resistència de l’estudi 1, són els que es 

mostren en la Figura B.36.  

 

 

En la figura anterior s’observa que tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap d’ells està treballant per sobre del 100%, que és el 

màxim de resistència. 

En quan a l’estabilitat de l’estructura, el programa dóna els resultats mostrats a la Figura 

B.37. 

 

Figura B.36: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 1 

Figura B.37: Verficació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 1 
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A diferència de la Figura B.36, on l’element que pateix més a resistència correspon al nus 

1 (part inferior de la columna dreta); pel que fa a l’estabilitat, l’element més crític de 

l’estructura es localitza al dintell, en el nus 16, just on finalitza la cartel�la. 

A continuació s’analitzen els desplaçaments verticals de l’estructura. Segons el CTE SE 

(4.3.3), quan es considera la integritat dels elements constructius, s’admet que 

l’estructura horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol dels 

seus elements, amb qualsevol combinació de càrrega i considerant només les 

deformacions provocades després de la posada en obra de l’element, la fletxa 

(desplaçament vertical) és menor que el valor que estableix la normativa. En el present 

projecte, aquest valor val l/300, on l és la longitud de l’element del tram estudiat. Per 

més informació pel que fa a la resta de valors que contempla la normativa, es pot 

consultar l’Annex A, on s’expliquen detalladament les diferents verificacions que ha de 

complir una estructura. 

Primerament, es mostren els resultats obtinguts amb el programa de càlcul per després 

comprovar que efectivament verifiquen la condició que fixa el CTE. Cal comentar que el 

programa informàtic dóna dos resultats de fletxa, un que està calculat per les 

combinacions de càrrega referents als estats límits de servei combinació rara (E.L.S C.R), 

i l’altre, considerant només les càrregues permanents referents als estats límits de servei 

quasi permanent (E.L.S C.P). Recordar també que el valor de les fletxes s’extreu dels 

estats límits de servei, ja que són els que s’encarreguen de comprovar les deformacions 

de l’estructura. Igualment, si es vol consultar més informació pel que fa als E.L.S C.R i 

E.L.S C.P, es pot consultar l’Annex A.  

Llavors, els resultats obtinguts per l’estudi 1 pel que fa les fletxes verticals són els que es 

mostren en la Figura B.38 i la Figura B.39. 

 
Figura B.38: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R de l’estudi 1 
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Observant les figures anteriors, es té un valor de màxima fletxa dels E.L.S C.R de 43 

mm, i dels E.L.S C.P de 18 mm. A continuació es comprova si aquesta opció compleix per 

fletxa: 

 

22.000
73,33

300 300

43 73,33

18 73,33

l
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Com que les fletxes obtingudes són menors que el valor que fixa la norma, l’estructura 

compleix la verificació de fletxa vertical. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals que pateix l’estructura, a la pràctica, per naus 

industrials d’una sola planta com és en aquest cas, és suficient que el màxim valor dels 

desplaçaments horitzontals obtinguts sigui menor que la relació H/150, on H és el punt 

de màxima altura de la nau corresponent a un element vertical, és a dir, un pilar.  

Igual que en el cas de les fletxes verticals, el programa de càlcul també determina dos 

valors de desplaçament horitzontal, un pels E.L.S C.R, i l’altre pels E.L.S C.P. Els 

resultats obtinguts són els que es mostren en la Figura B.40 i la Figura B.41. 

Figura B.39: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P de l’estudi 1 
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Observant les dos figures anteriors, s’obté que el desplaçament horitzontal màxim és de 

45 mm pels E.L.S C.R, i de 7 mm pels E.L.S C.P. Aquests dos valors han de ser menors 

que la relació H/150, on H és igual a 9.038 mm en aquest cas. Llavors es té: 

 

9.038
60,25

150 150

45 60,25

7 60,25

H
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Tal i com es pot observar, també es verifica la condició de fletxa màxima horitzontal. 

Un altre aspecte important d’aquest anàlisi és determinar el pes total d’un dels pòrtics de 

l’estructura, ja que interessa minimitzar la quantitat d’acer utilitzada en la construcció de 

la nau per tal de economitzar el cost. El pes d’un pòrtic el calcula de manera automàtica 

el programa informàtic, de manera que per l’estudi 1 es té un pes de 56,20 kN. 

Amb tots els resultats obtinguts, és a dir, amb la verificació de resistència, estabilitat i 

Figura B.40: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 1 

Figura B.41: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 1 
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desplaçaments, s’arriba a la conclusió que l’estructura treballa prou descansada com per 

intentar optimitzar els perfils escollits. A la vista dels resultats, l’estudi 1 seria una bona 

solució per aquest projecte, perquè compleix totes les verificacions que estableix la 

normativa vigent, però no seria la solució òptima. Així doncs, a continuació es durà a 

terme l’estudi 2 que intentarà obtenir uns resultats més eficients que l’estudi 1. 

B.4.2 Estudi 2  

B.4.2.1  Definició dels perfils 

Aquest estudi parteix dels resultats de l’estudi 1. Com que en l’estudi anterior tota 

l’estructura treballa molt descansada, tant els pilars com els dintells, es reduiran les 

seccions d’aquests elements per tal d’obtenir uns resultats més acurats en quan a 

resistència, estabilitat i desplaçaments. Els perfils d’aquest segon estudi són els que es 

mostren en la Taula B.7: 

 

 DINTELL IPE 450 PILARS EXTREMS HEA 220 PILAR CENTRAL HEA 200 

A (mm2) 9.880 6.430 5.380 

h (mm) 450 210 190 

b (mm) 190 220 200 

Iy (mm
4) 33.740�104 5.410�104 3.692�104 

 

B.4.2.2 Longituds de vinclament 

• Longitud de vinclament del dintell  

Igual que s’ha fet en l’estudi anterior, per poder determinar la longitud de vinclament 

dels dintells en el pla mitjançant el programa Ansys©, primerament s’ha de realitzar un 

anàlisi estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments amb càrrega 

vertical màxima descendent q. Abans però, és necessari comprovar que aplicar un primer 

ordre com a mètode de resolució és correcte en l’estructura estudiada.  

Taula B.7: Perfils de les seccions per l’estudi 2 
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Igual que en l’estudi anterior, el que determina si aplicar un primer ordre és correcte és 

el valor de crα . Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de freqüència 

wλ corresponent al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un 

estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb un valor de càrrega vertical descendent 

màxima sobre l’estructura. Aquesta càrrega és: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta sq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

0,78 1, 25 2,84 4,87 /q kN m= + + =  

La càrrega referent al pes de la coberta i la càrrega de neu estan calculades de manera 

més detallada en l’Annex A. Per altra banda, el pes propi del dintell el calcula de manera 

automàtica el programa Power Frame©, de manera que per un perfil IPE 450 es té un 

pes propi de 0,78 kN/m. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 14,216, tal i com es pot 

observar en la Figura B.42 (adjuntada més endavant amb els tres primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

Anteriorment s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα  en funció de la 

freqüència wλ  obtingut amb Ansys©, tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

El valor de N i NEd  ja s’han comentat abans com es determinen, i en aquest cas es té:  

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] 0,78 1, 25 2,84 4,87 /p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m kN m= + + = + + =  

,[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ]Ed p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m = ⋅ + + ⋅   

[ ]1,35 0,78 1,25 1,50 2,84 7 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ =  
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Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 14,216; si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió anterior que era el 

quocient entre l’Equació B.1 i B.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

4,87
14,216 9,89

7
cr crα α= ⋅ → =   

A l’obtenir un valor de crα  aproximadament igual a 10, s’aplicarà un anàlisi de primer 

ordre per tal de seguir el mateix criteri d’anàlisi que l’estudi anterior.  

A continuació, es realitza un anàlisi estàtic de l’estructura segons el mètode de petits 

desplaçaments amb una càrrega vertical màxima q, per així determinar el valor de 

l’esforç de compressió o tracció que estan sotmesos els diferents dintells de l’estructura. 

Així doncs, els valors obtinguts són els que es mostren a continuació: 

   N1= -14.503N   N3= -16.042N 

   N2= -16.042N   N4= -14.503N 

El signe negatiu, com ja s’ha comentat abans, indica que tots aquests esforços normals 

són de compressió. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell de l’estructura.  

A continuació s’adjunten els diferents modes de vinclament de l’estructura fins a arribar 

al mode on vincla el dintell. El primer mode, correspon a la Figura B.42 i representa el 

vinclament del pilar central, provocant un desplaçament horitzontal en els pilars extrems. 

El segon mode, Figura B.43, és el vinclament dels pilars extrems, tal i com succeïa en 

l’estudi 1, i el tercer mode, correspon al vinclament del dintell, amb un valor de 

58,51wλ = , tal i com es mostra en la Figura B.44.   

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 
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Si s’observen els modes de vinclament, es veu clarament que s’està dissenyant 

l’estructura segons el criteri de dintell fort, ja que primer vinclen tots els pilars abans que 

el dintell. 

Quan ja es té el valor de wλ , ja es pot calcular la càrrega crítica de vinclament (Ncr). 

Recordar que, per determinar la càrrega crítica, es treballa amb el menor valor dels 

esforços normals trobats, ja que és el cas més desfavorable perquè s’obté un valor de 

càrrega crítica més petit, i per tant, l’estructura falla abans per vinclament. Així doncs, 

segons l’Equació B.1 s’obté: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅  

58,51 14.503 848.570,53crN N= ⋅ =  

Figura B.44: Tercer mode de vinclament per l’estudi 2 

Figura B.42: Primer mode de vinclament per l’estudi 2 Figura B.43: Segon mode de vinclament per l’estudi 2 
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Llavors, aplicant la fórmula d’Euler, presentada anteriorment com a l’Equació B.4, la 

longitud de vinclament dels dintells en el pla és de: 

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=  

 
2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 33.740 10

[ ] 28.707,02
[ ] 848.570,53cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Un cop calculada la longitud de vinclament del dintell en el pla, falta determinar les 

longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de torsió. 

Com s’ha comentat anteriorment, tant la longitud de vinclament de cadascun dels 

diferents trams del dintell fora del pla, com les longituds de bolcada lateral (z>0 i z<0) i 

la longitud de torsió, només depenen de les restriccions imposades en l’estructura (les 

tornapuntes i els arriostraments de coberta), per tant, aquests valors de les longituds de 

vinclament són constants per tots els anàlisi idependenment dels perfils utilitzats. 

Aquestes longituds ja s’han determinat en l’estudi 1 anterior, per tant, les longituds de 

vinclament es resumeixen en la Taula B.8 següent segons cada tipus de dintell (veure 

Figura B.27). 

 

 DINTELL 1 DINTELL 2 DINTELL 3 

L.vinclament pla [mm] 28.707,02 28.707,02 28.707,02 

L.vinclament fora pla [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z>0 [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z<0 [mm] 2.208 4.416 8.832 

L.vinclament torsional [mm] 2.208 4.416 8.832 

 

• Longitud de vinclament dels pilars extrems 

Segons el mètode de Wood (CTE SE-A (6.3.2.5)), la longitud de vinclament en el pla d’un 

tram de pilar unit rígidament amb la resta dels elements d’un pòrtic translacional, en 

Taula B.8: Longituds de vinclament del dintell de l’estudi 2 
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l’anàlisi del qual no s’han considerat els efectes de segon ordre com és en aquest cas, es 

pot obtenir, segons l’Equació B.5, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

On el coeficient β  es calcula segons el l’Equació B.6: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Els coeficients de distribució 1η  i 2η  s’obtenen de les expressions Eq.B.7 i Eq.B.8 

respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
                 2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
 

El significat d’aquests paràmetres s’ha descrit en el primer estudi, i es pot consultar a la 

pàgina 43 del present annex. 

Si s’estudia el cas del pilar de l’extrem dret, aquest està unit al dintell i encastat al sòl. A 

més a més, coneixent que en el primer mode de vinclament l’estructura deforma 

antimètricament (gir igual i del mateix signe considerant l’extrem oposat de la biga) 

(veure Figura B.39), els paràmetres anteriors queden com: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 1,50 0

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ +

 

 2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament, 

i en aquest cas, no es transmet moment. 

Substituint valors s’obté que: 

5 4
,

1 5 4 5 4
, ,

2,1 10 5.410 10

9.038 0,21
2,1 10 5.410 10 2,1 10 33.740 10

1,501,50
9.038 22.000

y c

c

y c y b

c b

EI

l

EI EI

l l

η

⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅+ ⋅
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Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0, 21 0) 0,12 (0, 21 0)
1,07

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0, 21 0) 0,60 (0,21 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar de l’extrem dret és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,07 9.038 9.685,12L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, el pilar de l’extrem esquerra té exactament la mateixa 

longitud de vinclament en el pla que el pilar de l’extrem dret, és a dir, 9.685,12 mm. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars extrems amb Wood, a continuació 

es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de l’estructura 

amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió al que estan treballant els pilars extrems de 

l’estructura. Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi 

estàtic, de manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així 

doncs, amb l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, 

s’obté que els pilars exteriors de la nau estan treballant a un esforç de compressió de 

valor 44.742 N. 

Per altra banda, en l’apartat anterior, s’han adjuntat tres modes de vinclament on es 

poden observar com amb el primer mode vinclava el pilar central, en el segon mode 

vinclaven els pilars extrems, i per últim, en el tercer mode, vinclaven els dintells. 

Llavors, coneixent que amb el segon mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

27,49, i que el valor de N  és igual a 44.742 N, aplicant l’Equació B.1 es troba el valor de 

la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

27,49 44.742 1.229.957,58cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 
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el valor de la longitud de vinclament dels pilars extrems de la nau: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 5.410 10
9.548,01

[ ] 1.229.957,58

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb l’Ansys©, 

és gairebé igual a l’obtinguda amb Wood, que era de 9.685,12 mm. 

Per determinar la longitud de vinclament fora del pla dels pilars extrems s’han de 

considerar els arriostraments de façana. Aquesta longitud ja ha estat calculada en 

l’estudi 1, considerant que els pilars extrems tenen un arriostrament basat en dues creus 

de Sant Andreu, així doncs, es té una longitud de vinclament dels pilars extrems fora del 

pla de: 

 
9.038

4.519
2 2

H mm
L mm= = =  

Pel que fa a les longituds de vinclament per bolcada lateral, s’han de considerar també 

els arriostraments de façana i, a més a més, els tancaments laterals de l’estructura. 

Aquests elements provoquen que les ales del pilar (superior i inferior) només puguin 

vinclar en la meitat de la seva longitud total, per tant, es té una longitud de vinclament 

per bolcada lateral de 4.519 mm, tant per z>0 com per z<0. 

Per últim cal determinar la longitud de vinclament torsional. Com que els pilars dels 

extrems tenen un arriostrament basat en dues creus de Sant Andreu, tal i com ja s’ha dit 

anteriorment, es té un punt fix just a la meitat de l’altura del pilar, així doncs, els pilars 

extrems tenen una longitud de vinclament per torsió igual a la meitat de l’altura del pilar, 

és a dir, de 4.519 mm. 

• Longitud de vinclament del pilar central 

Seguidament es determina pel pilar del mig de la nau les longituds de vinclament 

corresponents a: longitud de vinclament en el pla segons el mètode de Wood i Ansys©, 

la longitud de vinclament fora del pla, de bolcada lateral (z>0 i z<0) i torsional. 

Per determinar la longitud de vinclament en el pla segons Wood es segueix la mateixa 

metodologia que pels pilars extrems, així doncs, s’aplica el mètode de Wood per pòrtics 

translacionals. 
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Inicialment es calculen els coeficients de distribució segons la Figura B.31 però, en el cas 

del pilar central, s’ha de considerar que es tenen les unions corresponents a la Figura 

B.34 de l’estudi 1, però amb la diferència que ara el perfil dels dintells és un IPE 450, i el 

del pilar un HEA 200.  

Llavors, substituint valors en l’Equació B.7 i B.8 s’obté que: 

 

,

1
1

, , ,1 11 12

0

0 1,50 1,50

y c

c c

y c y b y bc

c b b

EI

k k l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ + ⋅

 

 
5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 3.692 10

9.038 0,08
2,1 10 3.692 10 2,1 10 33.740 10 2,1 10 33.740 10

1,50 1,50
9.038 22.000 22.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅ + ⋅

 

 

 

2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

 

Llavors, el valor del coeficient β es determina mitjançant l’Equació B.6: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,08 0) 0,12 (0,08 0)
1,03

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,08 0) 0,60 (0,08 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar del mig es calcula segons l’equació 

B.5 i és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,03 9.038 9.271,18L mm= ⋅ =  

De la mateixa manera que s’ha fet pels pilars extrems de l’estructura, a continuació es 

determina la longitud de vinclament del pilar del mig segons un anàlisi de vinclament 

amb el programa Ansys©. Cal comentar que de l’anàlisi estàtic realitzat anteriorment, el 

valor de l’esforç a compressió al que està treballant aquest element és igual a 124.800N.  

Llavors, del modes de vinclament presentats anteriorment com a Figures B.42, B.43 i 
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B.44, es pot observar com el pilar del mig ja vincla en el primer mode, de manera que el 

valor de la freqüència és igual a 14,216. Per tant, utilitzant l’Equació B.1 presentada 

anteriorment, es pot determinar el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

I si es substitueixen tots aquests valors, es té: 

14,216 124.800 1.774.156,80cr crN N N= ⋅ → =  

Llavors, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 3.692 10
6.567,41

[ ] 1.774.156,80

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor obtingut amb el programa Ansys©, en aquest cas del pilar 

del mig, és lleugerament més petit que l’obtingut amb Wood, que era de 9.271,18 mm. 

La veritat és que, igual que en l’estudi 1, s’esperava obtenir un valor de longitud de 

vinclament amb Ansys© bastant semblant a l’obtingut amb Wood, però al no disposar de 

referències bibliogràfiques pel cas d’un pòrtic doble per contrastar aquesta interpretació, 

en aquest cas també es decideix treballar amb el valor obtingut segons Wood, ja que és 

més desfavorable de cara a l’anàlisi de l’estructura i també, per seguir una única 

metodologia de càlcul per tots els pilars de l’estructura.  

En el cas del pilar central, la longitud de vinclament fora del pla és la longitud total del 

pilar, ja que només està arriostrat amb una sola creu que va d’extrem a extrem del pilar. 

Així doncs, la longitud de vinclament fora del pla del pilar del mig de la nau és de 9.038 

mm, que és la longitud total del pilar. 

Amb les longituds de vinclament de bolcada lateral succeeix el mateix que amb la 

longitud de vinclament fora del pla, ara, el pilar del mig pot vinclar en tota la seva 

longitud degut al tipus d’arriostrament, tenint així una longitud de vinclament per 

bolcada lateral de 9.038 mm, tant per z>0 com per z<0. 

Finalment, la longitud de vinclament torsional del pilar del mig correspon a l’altura total 

d’aquest (9.038 mm), ja que les restriccions a torsió estan situades en els extrem 

d’aquest, podent vinclar en tota la seva longitud. 
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B.4.2.3 Resultats  

Un cop determinades les longituds de vinclament pels diferents perfils escollits en l’estudi 

2, ja es pot procedir a fer l’anàlisi de l’estructura amb Power Frame©.  

Per analitzar si l’alternativa estudiada és una bona solució, es durà a terme la verificació 

de resistència, la d’estabilitat i la verificació pel que fa a les deformacions que 

s’esdevenen en l’estructura, de la mateixa manera que s’ha fet pel primer estudi. 

Els resultats obtinguts, en quan a verificació de resistència de l’estudi 2, són els que es 

mostren en la Figura B.45.  

 

 

En la figura anterior s’observa que tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap d’ells està treballant per sobre del 100%, que és el 

màxim de resistència. 

En comparació amb l’estudi 1, s’observa que amb els perfils triats en aquesta opció, 

l’estructura està més acurada en quan a resistència, concretament, s’arriba fins un valor 

màxim del 71,94% en el nus 1 de l’estructura, en canvi, en el primer anàlisi només 

s’assolia un 55% aproximadament de resistència. 

En quan a l’estabilitat de l’estructura, el programa dóna els resultats mostrats a la Figura 

B.46. 

Figura B.45: Verificació de resistència de l’estructura en % per l’estudi 2 
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L’element de l’estructura que pateix més en quan a l’estabilitat correspon al nus 16 del 

dintell, just on s’acaba la cartel�la, igual que succeïa amb l’estudi 1. Aquest element està 

sotmès al 89,01% de vinclament. 

A continuació s’analitzen els desplaçament verticals de l’estructura. Segons el CTE SE 

(4.3.3), quan es considera la integritat dels elements constructius, s’admet que 

l’estructura horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol dels 

seus elements, amb qualsevol combinació de càrrega i considerant només les 

deformacions provocades després de la posada en obra de l’element, la fletxa 

(desplaçament vertical) és menor que el valor que estableix la normativa. En el present 

projecte, aquest valor val l/300, on l és la longitud de l’element del tram estudiat. 

Primerament, es mostren els resultats obtinguts amb el programa de càlcul per després 

comprovar que efectivament verifiquen la condició que fixa el CTE. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, les deformacions s’extreuen dels estats límits de servei, ja que són els que 

s’encarreguen de comprovar les deformacions de l’estructura.  

Llavors, els resultats obtinguts per l’estudi 2 pel que fa referència a les fletxes verticals 

són els que es mostren en la Figura B.47 i la Figura B.48. 

Figura B.46: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % per l’estudi 2 
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Observant les figures anteriors, s’obté que la màxima fletxa dels E.L.S C.R és de 59 mm, 

i dels E.L.S C.P és de 25 mm. A continuació es comprova si aquesta opció compleix per 

fletxa vertical: 

 

22.000
73,33

300 300

59 73,33

25 73,33

l
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Com que les fletxes obtingudes són menors que el valor que estableix la norma, 

l’estructura compleix la verificació de fletxa vertical. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals que pateix l’estructura, a la pràctica, per naus 

industrials d’una sola planta com és en aquest cas, és suficient que el màxim valor dels 

desplaçaments horitzontals obtinguts sigui menor que la relació H/150, on H és el punt 

de màxima altura de la nau corresponent a un element vertical, o sigui, un pilar.  

Figura B.47: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R per l’estudi 2 

Figura B.48: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P per l’estudi 2 
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Igual que en el cas de les fletxes verticals, el programa també determina dos valors de 

desplaçament horitzontal, un pels E.L.S C.R, i l’altre pels E.L.S C.P. Els resultats 

obtinguts són els que es mostren en la Figura B.49 i la Figura B.50. 

 

 

 

 

Observant les dos figures anteriors, s’obté que el desplaçament horitzontal màxim és de 

65 mm pels E.L.S C.R, i de 9 mm pels E.L.S C.P. Aquests dos valors han de ser menors 

que la relació H/150, on H és igual a 9.038 mm. Llavors es té: 

 

9.038
60,25

150 150

65 60,25

9 60,25

H
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Del càlcul anterior s’observa com no es verifica la condició de fletxa màxima horitzontal 

que estableix la norma, per tant, tot i que es compleixen les verificacions de resistència i 

vinclament, i el pes total d’un pòrtic de l’estructura és menor que en l’estudi anterior 

(47,70 kN), la verificació de desplaçaments horitzontals no es compleix, per això, aquest 

Figura B.49: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R per l’estudi 2 

Figura B.50: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P per l’estudi 2 
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estudi queda descartat i no pot ser una possible solució del present projecte, ja que els 

perfils que s’han triat no suporten correctament la sol�licitació de càrrega existent. 

B.4.3 Estudi 3 

B.4.3.1  Definició dels perfils 

Aquest estudi parteix dels resultats de l’estudi 2. Com ja s’ha vist en l’estudi anterior, 

amb els perfils seleccionats pels pilars no es verifica la condició de fletxa màxima 

horitzontal, de manera que per l’estudi 3 s’ha decidit augmentar els perfils dels pilars per 

tal que els resultats obtinguts compleixin per resistència, vinclament i deformacions. 

Llavors, els perfils seleccionats per l’estudi 3 són els que es mostren en la Taula B.9, amb 

les corresponents característiques mecàniques. 

 

 DINTELL IPE 450 PILARS EXTREMS HEA 240 PILAR CENTRAL HEA 220 

A (mm2) 9.880 7.680 6.430 

h (mm) 450 230 210 

b (mm) 190 240 220 

Iy (mm
4) 33.740�104 7.763�104 5.410�104 

 

B.4.3.2 Longituds de vinclament 

De la mateixa manera que en els estudis anteriors, la longitud de vinclament dels pilars 

de l’estructura es calcula segons el mètode de Wood i fent un anàlisi de vinclament amb 

Ansys©, per tal de compararels dos valors obtinguts, i pel dintell, es determina segons 

l’anàlisi de vinclament amb Ansys©. 

• Longitud de vinclament del dintell  

De la mateixa manera que s’ha fet en els estudis anteriors, per determinar la longitud de 

vinclament dels dintells en el pla mitjançant el programa Ansys©, primerament s’ha de 

realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments amb 

Taula B.9: Perfils de les seccions per l’estudi 3 
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càrrega vertical màxima descendent q. Abans però, és necessari comprovar que aplicar 

un primer ordre com a mètode de resolució és correcte en l’estructura estudiada.  

El que determinarà si aplicar un primer ordre és correcte és el valor del factor crα . 

Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de freqüència wλ corresponent al 

primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un estudi de vinclament 

amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, igual que en els estudis anteriors, per determinar el valor de wλ  s’ha 

treballat amb el valor de càrrega vertical màxima q que es pot tenir en l’estructura, tot i 

que es podria haver treballat amb una càrrega unitària, donat que el programa determina 

el valor de la freqüència segons el valor de la càrrega aplicada.  

Llavors, el valor d’aquesta càrrega vertical aplicada correspon a la suma del pes propi del 

dintell, la càrrega permanent referent a la coberta i la càrrega de neu: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta sq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

0,78 1, 25 2,84 4,87 /q kN m= + + =  

En aquest cas, la càrrega vertical màxima té el mateix valor que la que es tenia en 

l’estudi 2, ja que no s’ha canviat el perfil del dintell i les càrregues de neu i permanent e 

la coberta, no depenen del perfil del dintell. Aquestes dos últimes càrregues, com ja s’ha 

comentat al llarg del present annex, es poden consultar amb més detall en l’Annex A. El 

pes propi del dintell el calcula de manera automàtica el programa Power Frame©, tenint 

un pes propi igual a 0,78 kN/m per un perfil IPE 450. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 19,438, tal i com es pot 

observar en la Figura B.51 (adjuntada més endavant amb els tres primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

Anteriorment s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα en funció de la 

freqüència wλ  obtingut amb Ansys©, tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  
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El valor de N, tal i com s’ha comentat abans, és el valor de compressió o tracció de 

l’element a estudiar que s’obté de fer un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor 

que també s’obté de fer un anàlisi estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors 

majorades. Aquestes càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic 

són funció de les càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb 

els esforços obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre 

l’estructura. En aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha 

introduït en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 4,87 kN/m.   

Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent de la coberta i la càrrega variable de la neu, tenint així un valor igual 

a 4,87 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues anteriors però 

multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les càrregues 

variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] 0,78 1, 25 2,84 4,87 /p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m kN m= + + = + + =  

,[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ]Ed p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m = ⋅ + + ⋅   

[ ]1,35 0,78 1,25 1,50 2,84 7 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ =  

Llavors es té: 

     
4,87

19,438 13,52 10
7

cr crα α= ⋅ → = >  És correcte realitzar un estudi de primer ordre   

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments amb una càrrega 

vertical màxima q, per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció que 

està sotmès cada dintell de l’estructura. Així doncs, els valors obtinguts són els que es 

mostren a continuació: 

   N1= -17.411N   N3= -18.746N 

   N2= -18.746N   N4= -17.411N 

El signe negatiu, com ja s’ha comentat abans, indica que tots aquests esforços normals 

són de compressió. 
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Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell de l’estructura.  

A continuació s’adjunten els diferents modes de vinclament de l’estructura fins a arribar 

al mode on vincla el dintell. Observant els modes, sembla que el primer mode correspon 

al vinclament del pilar central, amb un valor de wλ  igual a 19,438 (Figura B.51). El 

vinclament d’aquest pilar provoca un desplaçament lateral dels pilars extrems de la nau. 

El segon mode, Figura B.52, correspon al vinclament dels pilars extrems de l’estructura 

amb un valor de wλ  igual a 39,118. Finalment, el tercer mode correspon al vinclament 

del dintell de l’estructura, amb un valor de wλ  igual a 78,552, tal i com es mostra en la 

Figura B.53.  

 

  

 

 

 

Figura B.53: Tercer mode de vinclament per l’estudi 3 

Figura B.51: Primer mode de vinclament per l’estudi 3 Figura B.52: Segon mode de vinclament per l’estudi 3 
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Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 

Si s’observen els modes de vinclament anteriors, es veu clarament que s’està dissenyant 

l’estructura segons el criteri de dintell fort, ja que primer vinclen tots els pilars abans que 

el dintell. 

Un cop determinat el mode de vinclament del dintell i els esforços axials als que està 

sotmès per la càrrega aplicada, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla 

d’aquest. Primerament, es calcula la càrrega crítica del dintell segons el valor trobat de 

wλ  amb l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessiten els valors dels 

esforços axials calculats anteriorment per cada tram de coberta. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, es treballa amb el valor de l’esforç axial més petit, ja que el paràmetre wλ  

determina per quina càrrega comencen a vinclar els elements . Per tant, prenent el valor 

de N=17.411 N, el valor de la càrrega crítica segons l’Equació B.1 és de: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅  

78,552 17.411 1.367.668,87crN N= ⋅ =  

Llavors, aplicant la fórmula d’Euler (presentada anteriorment com a Equació B.4) pel 

càlcul de la càrrega crítica d’un element sotmès a compressió, la longitud de vinclament 

en el pla és de: 

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=  

 
2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 33.740 10

[ ] 22.612,14
[ ] 1.367.668,87cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Un cop calculada la longitud de vinclament del dintell en el pla falta determinar les 

longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de torsió. 

Com s’ha comentat abans, tant la longitud de vinclament del dintell fora del pla com les 

de bolcada lateral (z>0 i z<0) i la de torsió, només depenen de les restriccions 

imposades en l’estructura (les tornapuntes i els arriostraments de coberta), per tant, 

aquests valors de les longituds de vinclament són constants per tots els anàlisi siguin 
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quins siguin els perfils utilitzats. Aquestes longituds ja s’han determinat en l’estudi 1, per 

tant, s’adjunta una taula resum d’aquestes longituds de vinclament, Taula B.10, 

classificades segons el tipus de dintell, veure Figura B.27. 

 

 DINTELL 1 DINTELL 2 DINTELL 3 

L.vinclament pla [mm] 22.612,14 22.612,14 22.612,14 

L.vinclament fora pla [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z>0 [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z<0 [mm] 2.208 4.416 8.832 

L.vinclament torsional [mm] 2.208 4.416 8.832 

 

• Longitud de vinclament dels pilars extrems 

Segons el mètode de Wood (CTE SE-A (6.3.2.5)), la longitud de vinclament en el pla d’un 

tram de pilar unit rígidament amb la resta dels elements d’un pòrtic translacional en 

l’anàlisi del qual no s’han considerat els efectes de segon ordre, com és en aquest cas, es 

pot obtenir, segons l’Equació B.5, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

On el coeficient β  es calcula mitjançant l’equació B.6: 

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Els coeficients de distribució 1η  i 2η  s’obtenen segons les Equacions B.7 i B.8 

respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
                 2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
 

El significat d’aquests paràmetres s’ha descrit en el primer estudi, i es pot consultar a la 

Taula B.10: Longituds de vinclament del dintell per l’estudi 3 



74  Annex B 

 

 

pàgina 43 del present annex. 

Si s’estudia el cas del pilar de l’extrem dret, aquest està unit amb el dintell i encastat al 

sòl. A més a més, coneixent que el primer mode de vinclament de l’estructura deforma 

antimètricament (gir igual i del mateix signe considerant l’extrem oposat de la biga), els 

paràmetres anteriors queden com: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 1,50 0

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ +

 

 2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

Substituint valors s’obté que: 

5 4

1 5 4 5 4

2,1 10 7.763 10

9.038 0,27
2,1 10 7.763 10 2,1 10 33.740 10

1,50 1,50
9.038 22.000

c

c

c b

c b

EI

l

EI EI

l l

η

⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,27 0) 0,12 (0, 27 0)
1,10

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,27 0) 0,60 (0,27 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar extrem dret és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,10 9.038 9.935,47L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, el pilar de l’extrem esquerra té una longitud de 

vinclament en el pla exactament igual a la del pilar dret, és a dir, 9.935,47  mm. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars extrems amb Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  
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Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió al que estan treballant els pilars extrems de 

l’estructura. Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi 

estàtic, de manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així 

doncs, amb l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, 

s’obté que els pilars exteriors de la nau estan treballant a un esforç de compressió de 

valor 45.912 N. 

Per altra banda, en l’apartat anterior, s’han adjuntat tres modes de vinclament on es 

poden observar com amb el primer mode vinclava el pilar central, en el segon mode 

vinclaven els pilars extrems, i per últim, en el tercer mode, vinclaven els dintells. 

Llavors, coneixent que amb el segon mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

39,118, i que el valor de N  és igual a 45.912 N, aplicant l’Equació B.1 es troba el valor 

de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

39,118 45.912 1.795.985,62cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars extrems de la nau: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 7.763 10
9.465,05

[ ] 1.795.985,62

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb l’Ansys©, 

és semblant a l’obtinguda amb Wood, que era de 9.935,47 mm. 

Per determinar la longitud de vinclament fora del pla dels pilars extrems, s’han de 

considerar els arriostraments de façana. Aquesta longitud és la mateixa que pels estudis 

anteriors, ja que el sistema d’arriostrament dels pilars extrems no canvia en les diferents 

alternatives estudiades. Així doncs, es té que la longitud de vinclament dels pilars 

extrems fora del pla té un valor de:  

9.038
4.519

2 2

H mm
L mm= = =  
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Pel que fa a les longituds de vinclament de bolcada lateral, s’han de considerar els 

arriostraments de façana i, a més a més, els tancaments laterals de l’estructura. Aquests 

elements provoquen que les ales del pilar només puguin vinclar en la meitat de la seva 

longitud total, ja que el sistema d’arriostrament dels pilars extrems es basa en dues 

creus de Sant Andreu. Per tant, es té una longitud de vinclament de bolcada lateral de 

4.519 mm, tant per z>0 com per z<0. 

Per últim cal determinar la longitud de vinclament torsional. Com que els pilars dels 

extrems tenen un arriostrament just a la meitat de la seva altura total, aquests tenen 

una longitud de vinclament per torsió igual a la meitat de l’altura del pilar, o sigui, 4.519 

mm. 

• Longitud de vinclament del pilar central 

Igual que pels pilars extrems, a continuació es determina la longitud de vinclament del 

pilar central en el pla segons el mètode de Wood i Ansys©. També es calculen les 

longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral (z>0 i z<0) i la de torsió. 

Per determinar la longitud de vinclament en el pla segons Wood es segueix la mateixa 

metodologia que en el cas dels pilars extrems, així doncs, s’aplica el mètode de Wood per 

pòrtics translacionals. 

Inicialment, cal calcular els coeficients de distribució segons la Figura B.31 però, en el 

cas del pilar central, s’ha de considerar que es tenen les unions corresponents a la Figura 

B.34 de l’estudi 1, però amb la diferència de què ara es té un perfil IPE 450 pel dintell, i 

un HEA 220 pel pilar del mig.  

Llavors, substituint valors en les Equacions B.7 i B.8 s’obté que: 

 

,

1
1

, , ,1 11 12

0

0 1,50 1,50

y c

c c

y c y b y bc

c b b

EI

k k l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ + ⋅

 

 
5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 5.410 10

9.038 0,11
2,1 10 5.410 10 2,1 10 33.740 10 2,1 10 33.740 10

1,50 1,50
9.038 22.000 22.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅ + ⋅
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2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

 

Llavors, el valor del coeficient β es calcula mitjançant l’Equació B.6: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,11 0) 0,12 (0,11 0)
1,04

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,11 0) 0,60 (0,11 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar del central aplicant l’Equació B.5 és 

de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,04 9.038 9.375,12L mm= ⋅ =  

De la mateixa manera que s’ha fet pels pilars extrems de l’estructura, a continuació es 

determina la longitud de vinclament del pilar del mig segons un anàlisi de vinclament 

amb el programa Ansys©. Cal comentar que de l’anàlisi estàtic realitzat anteriorment, el 

valor de l’esforç de compressió al que està treballant aquest element és igual a 

122.460N.  

Llavors, del modes de vinclament presentats anteriorment com a Figures B.51, B.52 i 

B.53, es pot observar com el pilar del mig ja vincla en el primer mode, de manera que el 

valor de la freqüència és igual a 19,438. Per tant, si s’utilitza l’Equació B.1 presentada 

anteriorment, es pot determinar el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

I si es substitueixen tots aquests valors, es té: 

19,438 122.460 2.380.377,48cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 5.410 10
6.863,34

[ ] 2.380.377,48

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor obtingut amb el programa Ansys©, en aquest cas del pilar 
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del mig, és significativament més petit que l’obtingut amb Wood, que era de 9.375,12 

mm. 

La veritat és que, com en els estudis anteriors, s’esperava obtenir un valor de longitud de 

vinclament amb Ansys© bastant semblant a l’obtingut amb Wood, però al no disposar de 

referències bibliogràfiques pel cas d’un pòrtic doble per contrastar aquesta interpretació, 

en aquest cas també es decideix treballar amb el valor obtingut segons Wood, ja que és 

més desfavorable de cara a l’anàlisi de l’estructura i també, per seguir una única 

metodologia de càlcul per tots els pilars de l’estructura.  

Per altra banda, la longitud de vinclament fora del pla del pilar central és la longitud total 

del pilar, ja que aquest només està arriostrat amb una sola creu que va d’extrem a 

extrem del pilar. Així doncs, la longitud de vinclament fora del pla del pilar central és de 

9.038 mm. 

Amb les longituds de vinclament de bolcada lateral, pel pilar del mig, succeeix el mateix 

que amb la longitud de vinclament fora del pla, ara, el pilar pot vinclar en tota la seva 

longitud, tenint així una longitud de vinclament per bolcada lateral de 9.038 mm, tant 

per z>0 com per z<0. 

Finalment, la longitud de vinclament torsional del pilar del mig correspon a l’altura total 

d’aquest (9.038 mm), ja que les restriccions a torsió estan situades en els extrem 

d’aquest, podent vinclar en tota la seva longitud. 

B.4.3.3 Resultats  

Un cop determinades les longituds de vinclament pels diferents perfils escollits en l’estudi 

3, ja es pot procedir a fer l’anàlisi amb Power Frame©.  

Els resultats obtinguts, en quan a la verificació de resistència de l’estudi 3, són els que es 

mostren en la Figura B.54.  
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En la figura anterior s’observa que tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap d’ells està treballant per sobre del 100%. 

S’observa també que, amb els perfils triats en aquesta opció, l’estructura està més 

aprofitada si es compara amb l’estudi 1, ja que en el primer estudi s’estava al 54,59% de 

resistència. En canvi, si es compara amb el segon estudi, ara l’estructura està més 

alleugerada. El valor màxim de resistència que s’assoleix és del 57,83% i correspon al 

nus 7 de l’estructura, part superior del pilar extrem esquerra. 

Pel que fa a l’estabilitat de l’estructura, els resultats obtinguts són els que es mostren en 

la Figura B.55. 

 

 

L’element de l’estructura que pateix més en quan a l’estabilitat correspon al nus 16 del 

dintell, just on s’acaba la cartel�la, igual com succeïa amb els estudis anteriors. Aquest 

element està sotmès al 84,56% de vinclament. 

A continuació s’analitzen els desplaçaments verticals de l’estructura. Tal i com ja s’ha 

Figura B.54: Verificació de resistència de l’estructura en % per l’estudi 3 

Figura B.55: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 3 
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comentat en els dos estudis anteriors, segons el CTE SE (4.3.3), el valor de la fletxa 

vertical s’ha de comparar amb el quocient l/300, on l és la longitud de l’element del tram 

estudiat.  

Recordar que les deformacions s’extreuen dels estats límits de servei, ja que són els que 

s’encarreguen de comprovar les deformacions de l’estructura.  

Els resultats obtinguts per l’estudi 3 pel que fa les fletxes verticals són els que es 

mostren en la Figura B.56 i la Figura B.57. 

 

 

 

 

Observant les figures anteriors, es té una fletxa màxima vertical loclitzada en el dintell 

corresponent als E.L.S C.R de valor 55 mm, i dels E.L.S C.P igual a 23 mm. A continuació 

es comprova si aquesta alternativa compleix per fletxa vertical. 

Figura B.56: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R per l’estudi 3 

Figura B.57: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P per l’estudi 3 
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Com que les fletxes verticals obtingudes són menors que el valor que estableix la norma, 

l’estructura compleix la verificació de fletxa vertical. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals que pateix l’estructura, a la pràctica, per naus 

industrials d’una sola planta és suficient que el màxim valor dels desplaçaments 

horitzontals obtinguts sigui menor que la relació H/150, on H és el punt de màxima altura 

de la nau corresponent a un element vertical, o sigui, un pilar.  

Els resultats obtinguts pel que fa a les fletxes horitzontals, són els que es mostren en la 

Figura B.58 i la Figura B.59. 

 

 

 

 

Observant les dos figures anteriors s’obté que el desplaçament horitzontal màxim és de 

Figura B.58: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 3 

Figura B.59: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 3 
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48 mm pels E.L.S C.R, i de 8 mm pels E.L.S C.P. Aquests dos valors han de ser menors 

que la relació H/150, on H és igual a  9.038 mm.  

 

9.038
60,25

150 150

48 60,25

8 60,25

H
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

En el càlcul anterior s’observa com per l’estudi 3 sí que es verifica la condició de fletxa 

màxima horitzontal que estableix la norma. Per tant, com que es compleixen les 

verificacions de resistència i vinclament, i les de deformacions sofertes en l’estructura, 

tenint un pes total d’un dels pòrtics de la nau de valor 50,50 kN (menor que el trobat en 

l’estudi 1), es pot concloure que aquesta és la solució més acurada que s’ha trobat 

segons el criteri de dintell fort, per tant, l’òptima. 
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B.5 ESTUDI DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES SEGONS 

EL CRITERI DE PILAR FORT 

En el capítol anterior s’han fet tres anàlisi segons el criteri de dintell fort, això implicava 

que la inèrcia del dintell (segons l’eix fort y) era més grans que la dels pilars. En aquest 

capítol, es faran també tres estudis, però aquests es basaran en el criteri de pilar fort, 

així doncs, a partir d’ara, la inèrcia dels pilars extrems de l’estructura serà més gran que 

la dels dintells. 

B.5.1 Estudi 1 

B.5.1.1  Definició dels perfils 

El primer anàlisi que s’ha realitzat, basat en el criteri de pilar fort, ha estat triant uns 

perfils pel dintell i pels pilars tal i com es mostren en la Taula B.11, amb les seves 

corresponents característiques mecàniques.  

 

 DINTELL IPE 400 PILARS EXTREMS IPE 450 PILAR CENTRAL HEA 220 

A (mm2) 8.450 9.880 6.430 

h (mm) 400 450 210 

b (mm) 180 190 220 

Iy (mm
4) 23.130�104 33.740�104 5.410�104 

 

La diferència principal amb els estudis anteriors és la selecció d’un perfil IPE pels pilars 

extrems enlloc d’un HEA. Al seguir el criteri de pilar fort, interessa que els pilars extrems 

tinguin una inèrcia superior, segons l’eix fort de la secció transversal (eix y), a la que 

tenien fins ara, és per aquest motiu que s’ha canviat el perfil d’aquests elements. 

B.5.1.2  Longituds de vinclament 

Per determinar les longituds de vinclament del dintell i dels pilars en el pla, es segueix la 

Taula B.11: Perfils de les seccions de l’estudi 1 
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mateixa metodologia utilitzada en el capítol anterior. En el cas dels dintells, es realitzaran 

els anàlisi pertinents de vinclament amb l’ajut del programa Ansys©, i pels pilars, 

s’aplicarà el mètode de Wood per pòrtics translacionals seguint el CTE SE-A (6.3.2.5) 

juntament amb un anàlisi de vinclament amb Ansys©. 

Per últim, només comentar que per determinar les longituds de vinclament fora del pla, 

així com també les de bolcada lateral i vinclament torsional, es tindrà en compte la 

distribució dels arriostraments, tant de coberta com de façana, de les tornapuntes i 

també dels tancaments laterals. A continuació es mostren els càlculs de totes aquestes 

longituds de vinclament per cada element de l’estructura. 

• Longitud de vinclament del dintell  

Com s’ha comentat en el paràgraf anterior, es determinarà la longitud de vinclament del 

dintell en el pla amb el suport del programa informàtic Ansys©.  

Primer de tot, és necessari comprovar que realitzar un anàlisi de primer ordre és adient 

per l’estructura sota la sol�licitació de càrregues que es té. 

Com s’ha fet anteriorment, el que determina si aplicar un primer ordre és correcte és el 

valor del factor crα . Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de freqüència 

wλ  corresponent al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un 

estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima que es pot tenir en l’estructura, tot i que es podria haver treballat amb 

una càrrega unitària, donat que el programa determina el valor de la freqüència segons 

el valor de la càrrega aplicada.  

La càrrega vertical aplicada q correspon a la suma del pes propi del dintell, la càrrega 

permanent referent a la coberta i la càrrega de neu: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta sq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

0,66 1,25 2,84 4,75 /q kN m= + + =  

La càrrega permanentde la coberta i la càrrega de neu estan calculades de manera més 

detallada en l’Annex A. El pes propi del dintell el calcula de manera automàtica el 
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programa Power Frame©, i per un perfil IPE 400 pren el valor de 0,66 kN/m. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 28,937; tal i com es pot 

observar en la Figura C.60 (adjuntada més endavant amb els tres primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

En estudis anteriors, s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα en funció de 

la freqüència wλ  obtingut amb Ansys©, tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

El valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a estudiar que s’obté de fer 

un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de fer un anàlisi 

estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal comentar que aquestes 

càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són funció de les 

càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els esforços 

obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre l’estructura. En 

aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha introduït en al llarg 

de tot el dintell en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 4,75 kN/m. 

Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent i la càrrega variable de la neu, tenint així un valor igual a 4,75 kN/m, 

i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues anteriors però multiplicades pel seu 

corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les càrregues variables per 1,50 i les 

càrregues permanents per 1,35: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] 0,66 1,25 2,84 4,75 /p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m kN m= + + = + + =  

,[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ]Ed p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m = ⋅ + + ⋅   

[ ]1,35 0,66 1,25 1,50 2,84 6,84 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ =  

Llavors es té: 
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4,75

28,937 20,10 10
6,84

cr crα α= ⋅ → = >  És correcte realitzar un estudi de primer ordre   

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura, segons el mètode de petits desplaçaments segons la càrrega 

vertical màxima q, per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció al 

que està sotmès cada dintell de l’estructura. Així doncs, els valors obtinguts són els que 

es mostren a continuació: 

N1= -32.317N   N3= -32.633N 

   N2= -32.633N   N4= -32.317N 

Si es comparen aquests valors amb els esforços que s’havien trobat pels casos estudiats 

segons el criteri de dintell fort, aquests valors d’esforços axials són bastant més grans, 

això implica, que en el cas de pilar fort, el dintell pateix més a compressió. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell de l’estructura.  

A continuació s’adjunten els quatre primers mode de vinclament de l’estructura. 

Observant els modes, sembla que el primer mode correspon al vinclament del dintell i el 

pilar central amb un valor de wλ igual a 28,937 (Figura B.60), i no és fins al quart mode 

que es té el vinclament dels pilars extrems de la nau, amb un valor de wλ  igual a 

107,712, Figura B.63. 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars extrems no és trivial visualment, 

però amb els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquest 

mode de vinclament pels pilars extrems, quadrin el màxim possible els resultats.  
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Un cop es té determinat el valor de wλ , ja es pot calcular la càrrega crítica de vinclament 

Ncr. Recordar que, per determinar la càrrega crítica, es treballa amb el menor valor dels 

esforços normals trobats, ja que és el cas més desfavorable perquè s’obté un valor de 

càrrega crítica més petit, i per tant, l’estructura falla abans per vinclament. Així doncs, 

segons l’Equació B.1, s’obté: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅  

28,937 32.317 935.157,03crN N= ⋅ =  

Per comoditat, es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu 

només indica que la càrrega és a compressió, en cas contrari, seria una càrrega a tracció 

sobre la secció transversal de l’element. 

Figura B.60: Primer mode de vinclament de l’estudi 1 Figura B.61: Segon mode de vinclament de l’estudi 1 

Figura B.62: Tercer mode de vinclament de l’estudi 1 Figura B.63: Tercer mode de vinclament de l’estudi 1 
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Llavors, aplicant la fórmula d’Euler (presentada anteriorment com a Equació B.4) pel 

càlcul la càrrega crítica d’un element sotmès a compressió, la longitud de vinclament del 

dintell en el pla és de: 

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=  

 
2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 23.130 10

[ ] 22.641, 49
[ ] 935.157,03

y

cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Ara resta determinar les longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la 

de torsió. Aquestes longituds ja han estat calculades en els estudis anteriors, i són 

sempre les mateixes ja que només depenen dels punts restringits pels arriostraments i 

les tornapuntes situades en l’estructura. Així doncs, a continuació es mostra una taula 

resum d’aquestes longituds de vinclament segons el tipus del dintell, Taula B.12. 

 

 DINTELL 1 DINTELL 2 DINTELL 3 

L.vinclament pla [mm] 22.641,49 22.641,49 22.641,49 

L.vinclament fora pla [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z>0 [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z<0 [mm] 2.208 4.416 8.832 

L.vinclament torsional [mm] 2.208 4.416 8.832 

 

• Longitud de vinclament dels pilars extrems 

Segons el mètode de Wood (CTE SE-A (6.3.2.5)), la longitud de vinclament en el pla d’un 

tram de pilar unit rígidament amb la resta dels elements d’un pòrtic translacional, en 

l’anàlisi del qual no s’han considerat els efectes de segon ordre, com és en aquest cas, es 

pot obtenir, segons l’Equació B.5, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

Taula B.12: Longituds de vinclament del dintell 
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On el coeficient β  es calcula mitjançant l’Equació B.6: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Els coeficients de distribució 1η  i 2η  s’obtenen amb les Equacions B.7 i B.8 

respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
                 2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
 

El significat d’aquests paràmetres s’ha descrit en el primer estudi, i es pot consultar a la 

pàgina 43 del present annex. 

Si s’estudia el cas del pilar de l’extrem dret, aquest està unit amb el dintell, i encastat, 

per l’altre extrem amb el sòl. A més a més, sabent que en el primer mode de vinclament 

l’estructura deforma antimètricament (gir igual i del mateix signe considerant l’extrem 

oposat de la biga), els paràmetres anteriors queden de la següent manera: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 1,50 0

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ +

 

 2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

Substituint valors s’obté que: 

5 4
,

1 5 4 5 4
, ,

2,1 10 33.740 10

9.038 0,70
2,1 10 33.740 10 2,1 10 23.130 10

1,501,50
9.038 22.000

y c

c

y c y b

c b

EI

l

EI EI

l l

η

⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅+ ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,70 0) 0,12 (0,70 0)
1, 40

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,70 0) 0,60 (0,70 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
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Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar de l’extrem dret és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,40 9.038 12.665,85L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, el pilar extrem esquerra té una longitud de vinclament 

en el pla exactament igual que el pilar dret, és a dir, 12.665,85  mm. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars extrems amb Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars extrems de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic amb 

Ansys©, de manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així 

doncs, amb l’ajut del programa informàtic i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, 

s’obté que els pilars exteriors de la nau estan treballant a un esforç de compressió de 

valor 50.438 N. 

Llavors, sabent que els pilars extrems vinclen en el quart mode, i per aquest es té una 

freqüència wλ igual a 107,712, i que el valor de N  és igual a 50.438 N, aplicant l’Equació 

B.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

107,712 50.438 5.432.777,86cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars extrems de la nau: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 33.740 10
11.345,43

[ ] 5.432.777,86

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és aproximadament igual al valor obtingut amb Wood, que era de 12.665,85 mm. Per 
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últim, es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballa en aquests 

estudis és la que s’ha obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser 

lleugerament més gran que la d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Per determinar la longitud de vinclament fora del pla dels pilars extrems, s’han de 

considerar els arriostraments de façana. Aquesta longitud ja ha estat calculada en els 

estudis anteriors tenint en compte que els arriostraments de la façana estan formats per 

dues creus de Sant Andreu. Així doncs, la longitud de vinclament dels pilars extrems fora 

del pla té un valor de: 

 
9.038

4.519
2 2

H mm
L mm= = =  

Pel que fa a les longituds de vinclament de bolcada lateral, s’han de considerar també els 

arriostraments de façana i els tancaments laterals de l’estructura. Degut a aquests 

elements, les ales del pilar només poden vinclar en la meitat de la longitud total del pilar, 

perquè, com ja s’ha comentat, existeix un punt fix a la meitat del pilar degut a 

l’arriostrament. Per tant, es té una longitud de vinclament per bolcada lateral de 4.519 

mm, tant per z>0 com per z<0. 

Per últim cal determinar la longitud de vinclament torsional. Com que els pilars dels 

extrems tenen un arriostrament just a la meitat de la seva altura total, aquests tenen 

una longitud de vinclament per torsió igual a la meitat de l’altura del pilar, o sigui, 4.519 

mm. 

• Longitud de vinclament del pilar central 

Igual que pels pilars extrems, a continuació es determinen la longitud de vinclament del 

pilar central en el pla segons el mètode de Wood i Ansys©, les longituds de vinclament 

fora del pla, les de bolcada lateral (z>0 i z<0) i la de torsió. 

Per determinar la longitud de vinclament en el pla es segueix la mateixa metodologia que 

en el cas dels pilars extrems, així doncs, s’aplica el mètode de Wood per pòrtics 

translacionals. 

Inicialment cal calcular els coeficients de distribució, però, en el cas del pilar mig, cal 

considerar que es tenen les unions corresponents a la Figura B.64, on es té un perfil IPE 

400 pel dintell, i un HEA 220 pel pilar.  
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Si es substitueixen valors en les Equacions B.7 i B.8 respectivament s’obté: 
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1
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, , ,1 11 12

0

0 1,50 1,50
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c c

y c y b y bc
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+
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5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 5.410 10

9.038 0,16
2,1 10 5.410 10 2,1 10 23.130 10 2,1 10 23.130 10

1,50 1,50
9.038 22.000 22.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

 

Llavors, el valor del coeficient β es determina segons l’Equació B.6: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0, 20 (0,16 0) 0,12 (0,16 0)
1,05

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,16 0) 0,60 (0,16 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar del mig usant l’Equació B.5 és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,05 9.038 9.520,63L mm= ⋅ =  

De la mateixa manera que s’ha fet pels pilars extrems de l’estructura, a continuació es 

Figura B.64: Pilar del mig de l’estudi 1 
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determina la longitud de vinclament del pilar del mig segons un anàlisi de vinclament 

amb el programa Ansys©. Cal comentar que de l’anàlisi estàtic realitzat anteriorment, el 

valor de l’esforç de compressió al que està treballant aquest element és igual a 

108.120N.  

Llavors, del modes de vinclament presentats anteriorment com a Figures B.60, B.61, 

B.62 i B.63, es pot observar com el pilar del mig ja vincla en el primer mode, amb un 

valor de freqüència igual a 28,937. Per tant, si s’utilitza l’Equació B.1 presentada 

anteriorment, es pot determinar el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

I si es substitueixen tots aquests valors, es té: 

28,937 108.120 3.128.668,44cr crN N N= ⋅ → =  

Aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba el valor 

de la longitud de vinclament com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 5.410 10
5.986,57

[ ] 3.128.668,44

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor obtingut amb el programa Ansys©, en aquest cas del pilar 

del mig, és lleugerament més petit que l’obtingut amb Wood, que era de 9.520,63 mm. 

La veritat és que, com en els estudis anteriors, s’esperava obtenir un valor de longitud de 

vinclament amb Ansys© bastant semblant a l’obtingut amb Wood, però al no disposar de 

referències bibliogràfiques pel cas d’un pòrtic doble per contrastar aquesta interpretació, 

en aquest cas també es decideix treballar amb el valor obtingut segons Wood, ja que és 

més desfavorable de cara a l’anàlisi de l’estructura i també, per seguir una única 

metodologia de càlcul per tots els pilars de l’estructura.  

Per altra banda, la longitud de vinclament fora del pla del pilar central és la longitud total 

del pilar, ja que aquest només està arriostrat amb una sola creu que va d’extrem a 

extrem del pilar. Així doncs, la longitud de vinclament fora del pla del pilar mig és de 

9.038 mm. 

Amb les longituds de vinclament de bolcada lateral succeeix el mateix que amb la 

longitud de vinclament fora del pla, és a dir, el pilar del mig de la nau pot vinclar en tota 



94  Annex B 

 

 

la seva longitud degut a la distribució de l’arriostrament, tenint així una longitud de 

vinclament de bolcada lateral de 9.038 mm tant per z>0 com per z<0. 

Finalment, la longitud de vinclament torsional del pilar del mig també correspon a l’altura 

total d’aquest (9.038 mm), ja que les restriccions a torsió estan situades en els extrem 

d’aquest.  

B.5.1.3  Resultats 

Un cop determinades les longituds de vinclament pels diferents perfils escollits per 

l’estudi 1 de pilar fort i amb la sol�licitació de càrregues calculades a l’Annex A, ja es pot 

procedir a fer l’anàlisi estàtic amb el Power Frame©.  

Per analitzar si l’alternativa estudiada és una bona solució es durà a terme la verificació 

de resistència, la d’estabilitat i la verificació pel que fa a les deformacions que 

s’esdevenen en l’estructura.  

Els resultats obtinguts, en quan a verificació de resistència de l’estudi 1, són els que es 

mostren en la Figura B.65.  

 

 

En la figura anterior s’observa que tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap d’ells està treballant per sobre del 100%. El valor 

màxim que s’assoleix en aquest estudi és del 50,53% de resistència en el nus 7, és a dir, 

l’estructura treballa força per sota del màxim que pot treballar.  

Pel que fa a l’estabilitat de l’estructura, els resultats obtinguts són els que es mostren en 

la Figura B.66. 

Figura B.65: Verificació de resistència de l’estructura en % en l’estudi 1 
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L’element de l’estructura que pateix més en quan a l’estabilitat continua sent (com en 

tots els estudis anteriors) el nus 16 del dintell, just on s’acaba la cartel�la. Aquest 

element està sotmès al 84,04% de vinclament. 

A continuació s’analitzen els desplaçaments verticals de l’estructura. Segons el CTE SE 

(4.3.3) les fletxes verticals no poden superar el quocient l/300, on l és la longitud de 

l’element del tram estudiat.  

Recordar que les fletxes s’extreuen dels estats límits de servei, ja que són els que 

s’encarreguen de comprovar les deformacions de l’estructura.  

Els resultats obtinguts per l’estudi 1 pel que fa les fletxes verticals, són els que es 

mostren en la Figura B.67 i la Figura B.68. 

 

 

Figura B.66: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % en l’estudi 1 

Figura B.67: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R en l’estudi 1 
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Observant les figures anteriors, es té un valor de fletxa vertical màxima localitzada en el 

dintell corresponent als E.L.S C.R de valor 49 mm, i dels E.L.S C.P igual a 20 mm. A 

continuació es comprova si aquests valors compleixen el que fixa la normativa. 

 

22.000
73,33

300 300

49 73,33

20 73,33

l
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Com que les fletxes obtingudes són menors que el valor que estableix la normativa, 

l’estructura compleix la verificació de fletxa vertical. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals que pateix l’estructura, a la pràctica, per naus 

industrials d’una sola planta, és suficient que el màxim valor dels desplaçaments 

horitzontals obtinguts sigui menor que la relació H/150, on H és el punt de màxima altura 

de la nau corresponent a un element vertical, o sigui, un pilar.  

El programa informàtic determina dos valors de desplaçament horitzontal, un pels E.L.S 

C.R, i l’altre pels E.L.S C.P. Els resultats obtinguts són els que es mostren en la Figura 

B.69 i la Figura B.70. 

Figura B.68: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P en l’estudi 1 
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Observant les dos figures anteriors, s’obté que el desplaçament horitzontal màxim és de 

22 mm pels E.L.S C.R, i de 5 mm pels E.L.S C.P. Aquests valors han de ser inferiors que 

la relació H/150, on H és igual a 9.038 mm. 

 

9.038
60,25

150 150

22 60,25

5 60,25

H
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Amb el càlcul anterior, es pot comprovar com, en l’estudi basat en el criteri de pilar fort, 

els desplaçaments horitzontals de l’estructura són molt més petits que els valors 

obtinguts pels casos de dintell fort, això és degut a què ara els pilars tenen més inèrcia. 

El pes total d’un pòrtic de la nau, per aquest estudi és de 48,10 kN. 

Llavors, un cop s’ha comprovat que totes les verificacions es compleixen, es pot garantir 

que aquesta alternativa seria una bona solució per l’estructura de la nau industrial. Però,  

Figura B.69: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R en l’estudi 1 

Figura B.70: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P en l’estudi 1 
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com que l’objectiu és optimitzar l’estructura, fent que aquesta treballi més al límit, i 

minimitzar el pes total de la nau, es realitzarà un segon anàlisi amb uns altres perfils. 

B.5.2 Estudi 2  

B.5.2.1  Definició dels perfils 

Els perfils seleccionats per aquest estudi, basat en el criteri de pilar fort són els que es 

mostren a la Taula B.13, amb les seves corresponents característiques mecàniques.  

 

 DINTELL IPE 400 PILARS EXTREMS IPE 400 PILAR CENTRAL HEA 180 

A (mm2) 8.450 8.450 4.530 

h (mm) 400 400 171 

b (mm) 180 180 180 

Iy (mm
4) 23.130�104 23.130�104 2.510�104 

 

Els canvis realitzats respecte l’estudi 1 anterior són els perfils corresponents als pilars 

extrems i al pilar mig (en els quals s’ha disminuït la secció), mantenint igual el perfil del 

dintell. 

B.5.2.2  Longituds de vinclament 

Per determinar la longitud de vinclament del dintell i dels pilars en el pla, es segueix la 

metodologia utilitzada fins ara en el present projecte. En el cas del dintell, es realitzen els 

anàlisi de vinclament pertinents amb l’ajut del programa Ansys©, i pels pilars, s’aplica el 

mètode de Wood per pòrtics translacionals seguint el CTE SE-A (6.3.2.5) i es compara 

aquest resultat amb l’obtingut segons un anàlisi de vinclament realitzat amb l’Ansys©. 

Per últim, les longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de torsió, es 

calculen segons com es tinguin distribuïts els arriostraments (de coberta i de façana), les 

tornapuntes i els tancaments. A continuació es mostren els càlculs de totes aquestes 

longituds de vinclament per a cada element de l’estructura. 

Taula B.13: Perfils de les seccions de l’estudi 2 
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• Longitud de vinclament del dintell  

Primerament, abans de determinar cap longitud de vinclament és necessari comprovar 

que fer un anàlisi de primer ordre és correcte sota la sol�licitació de càrregues que es té 

en l’estructura. 

Igual que en els estudis anteriors, el que determina si aplicar un primer ordre és correcte 

és el valor de crα . Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de freqüència 

wλ corresponent al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un 

estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima que es pot tenir en l’estructura, tot i que es podria haver treballat amb 

una càrrega unitària, donat que el programa determina el valor de la freqüència segons 

el valor de la càrrega aplicada.  

La càrrega vertical aplicada correspon a la suma del pes propi del dintell, la càrrega 

permanent de la coberta i la càrrega de neu. 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta sq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

0,66 1,25 2,84 4,75 /q kN m= + + =  

La càrrega permanent de la coberta i la càrrega de neu estan calculades de manera més 

detallada en l’Annex A. El pes propi del dintell (0,66 kN/m) el calcula de manera 

automàtica el programa Power Frame©.  

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 18,831; tal i com es pot 

observar en la Figura C.71 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

En el primer capítol s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα  en funció de 

la freqüència wλ  obtingut amb Ansys©, tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  
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El valor de N i NEd ja s’ha explicat anteriorment com determinar-los i aquests són: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] 0,66 1,25 2,84 4,75 /p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m kN m= + + = + + =  

,[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ]Ed p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m = ⋅ + + ⋅   

[ ]1,35 0,66 1,25 1,50 2,84 6,84 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ =  

Llavors es té: 

     
4,75

18,831 13,08 10
6,84

cr crα α= ⋅ → = >  És correcte fer un anàlisi de primer ordre   

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments segons la càrrega 

vertical màxima q, per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció que 

està sotmès cada dintell de l’estructura. Així doncs, els valors obtinguts són els que es 

mostren a continuació: 

N1= -29.509N   N3= -29.980N 

   N2= -29.980N   N4= -29.509N 

Seguidament, es realitza un estudi de vinclament per tal de determinar en quin mode 

comença a vinclar el dintell.  

A continuació s’adjunten els quatre primers mode de vinclament de l’estructura. 

Observant els modes, sembla que el primer mode correspon al vinclament del dintell i el 

pilar central amb un valor de wλ igual a 18,831 (Figura B.71). Els pilars extrems de la 

nau sembla que vinclen en el quart mode, amb un valor de wλ  igual a 68,913, Figura 

B.74. 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars extrems no és trivial visualment, 

però amb els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquest 

mode de vinclament pels pilars extrems , quadrin el màxim possible els resultats.  
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Un cop determinat el mode de vinclament del dintell i els esforços axials de compressió 

als que aquest està sotmès, ja es pot calcular la longitud de vinclament del dintell. 

Primerament, es calcula la càrrega crítica del dintell segons el valor trobat de wλ  amb 

l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessiten els valors dels esforços 

axials abans calculats per cada tram de coberta. Com ja s’ha justificat en cada estudi 

anterior, es treballa amb el valor de l’esforç axial més petit ja que és el cas més 

desfavorable. Per tant, prenent el valor de N=29.509 N, i aplicant l’Equació B.1, el valor 

de la càrrega crítica és de: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅  

18,831 29.509 555.683,98crN N= ⋅ =  

Figura B.71: Primer mode de vinclament de l’estudi 2 Figura B.72: Segon mode de vinclament de l’estudi 2 

Figura B.73: Tercer mode de vinclament de l’estudi 2 Figura B.74: Quart mode de vinclament de l’estudi 2 
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Llavors, aplicant la fórmula d’Euler pel càlcul de la càrrega crítica d’un element sotmès a 

compressió, la longitud de vinclament del dintell en el pla és de: 

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=  

 
2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 23.130 10

[ ] 29.371,99
[ ] 555.683,98

y

cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Ara falta determinar les longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de 

torsió per cada tipus de dintell. Aquestes longituds són les mateixes que les calculades en 

els estudis anteriors, ja que només depenen de les distribució dels arriostraments i de les 

tornapuntes en l’estructura. 

Així doncs, a continuació es mostra una taula resum d’aquestes longituds de vinclament 

segons la situació del dintell, Taula B.14. 

 

 DINTELL 1 DINTELL 2 DINTELL 3 

L.vinclament pla [mm] 29.371,99 29.371,99 29.371,99 

L.vinclament fora pla [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z>0 [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z<0 [mm] 2.208 4.416 8.832 

L.vinclament torsional [mm] 2.208 4.416 8.832 

 

• Longitud de vinclament dels pilars extrems 

Segons el mètode de Wood (CTE SE-A (6.3.2.5)), la longitud de vinclament en el pla d’un 

tram de pilar unit rígidament amb la resta dels elements d’un pòrtic translacional, en 

l’anàlisi del qual no s’han considerat els efectes de segon ordre, es pot obtenir, segons 

l’Equació B.5, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

Taula B.14: Longituds de vinclament del dintell 
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On el coeficient β  es calcula segons l’Equació B.6: 

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
 

 I els coeficients de distribució 1η  i 2η s’obtenen segons les Equacions B.7 i B.8: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
                 2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
 

Si s’estudia el cas del pilar de l’extrem dret de la nau, aquest està unit amb el dintell i 

encastat al sòl. A més a més, es sap que en el primer mode de vinclament l’estructura 

deforma de manera antimètrica (gir igual i del mateix signe considerant l’extrem oposat 

de la biga), per tant, els paràmetres anteriors queden de la següent manera: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 1,50 0

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ +

 

 2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

Substituint valors s’obté: 

5 4
,

1 5 4 5 4
, ,

2,1 10 23.130 10

9.038 0,62
2,1 10 23.130 10 2,1 10 23.130 10

1,501,50
9.038 22.000

y c

c

y c y b

c b

EI

l

EI EI

l l

η

⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅+ ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,62 0) 0,12 (0,62 0)
1,32

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,62 0) 0,60 (0,62 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar de l’extrem dret és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  
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 1,32 9.038 11.904,85L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, el pilar de l’extrem esquerra té una longitud de 

vinclament en el pla exactament igual que el pilar dret, és a dir, 11.904,85 mm. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars extrems amb Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars extrems de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic amb 

Ansys©, de manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així 

doncs, amb l’ajut del programa informàtic i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, 

s’obté que els pilars exteriors de la nau estan treballant a un esforç de compressió de 

valor 49.547 N. 

Llavors, sabent que els pilars extrems vinclen en el quart mode de vinclament, i per 

aquest es té una freqüència wλ igual a 68,913, i que el valor de N  és igual a 49.547 N, 

aplicant l’Equació B.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

68,913 49.547 3.414.432, 41cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars extrems de la nau: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 23.130 10
11.849,17

[ ] 3.414.432,41

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és aproximadament igual al valor obtingut amb Wood, que era de 11.904,85 mm. Per 

últim, es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballa en aquests 

estudis és la que s’ha obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser 

lleugerament més gran que la d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 
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Per altra banda, per determinar la longitud de vinclament fora del pla dels pilars extrems, 

s’han de considerar els arriostraments de façana. Igual que en els estudis anteriors, es té 

que aquesta longitud de vinclament és la meitat de l’alçada del pilar, ja que els 

arriostraments de façana consten de dues creus de Sant Andreu. 

 
9.038

4.519
2 2

H mm
L mm= = =  

La longitud de vinclament de bolcada lateral dels pilars extrems també és de 4.519 mm 

(per les dues ales del pilar) degut als arriostraments de façana i als tancaments laterals.  

Per últim cal determinar la longitud de vinclament torsional. Com que els pilars dels 

extrems tenen un arriostrament just a la meitat de la seva altura total, aquests, tenen 

una longitud de vinclament per torsió igual a la meitat de l’altura del pilar, o sigui, 4.519 

mm. 

• Longitud de vinclament del pilar central 

Igual com s’ha fet pels pilars extrems, es determinen les longituds de vinclament en el 

pla segons Wood i Ansys©, fora del pla, per bolcada lateral (z>0 i z<0) i per torsió pel 

pilar del mig de la nau. 

Segons el mètode de Wood, la longitud de vinclament del pilar central en el pla es cacula 

tal i com s’ha fet fins ara per pòrtics translacionals. 

Primer de tot es troben els coeficients de distribució, considerant que el pilar del mig està 

unit a dues bigues (una per a cada costat) i encastat al sòl per l’extrem inferior.  

 

Llavors, substituint valors en l’Equació B.7 i B.8 s’obté que: 

 

,

1
1

, , ,1 11 12

0

0 1,50 1,50

y c

c c

y c y b y bc

c b b

EI

k k l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ + ⋅

 

 
5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 2.510 10

9.038 0,08
2,1 10 2.510 10 2,1 10 23.130 10 2,1 10 23.130 10

1,50 1,50
9.038 22.000 22.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅ + ⋅
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η
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, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

 

Llavors, el valor del coeficient β es calcula segons l’Equació B.6: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,08 0) 0,12 (0,08 0)
1,02

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,08 0) 0,60 (0,08 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, segons l’Equació B.5, la longitud de vinclament en el pla del pilar del mig és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,02 9.038 9.269,37L mm= ⋅ =  

De la mateixa manera que s’ha fet pels pilars extrems de l’estructura, a continuació es 

determina la longitud de vinclament del pilar del mig segons un anàlisi de vinclament 

amb el programa Ansys©. Cal comentar que de l’anàlisi estàtic realitzat anteriorment, el 

valor de l’esforç de compressió al que està treballant aquest element és igual a 

109.910N.  

Llavors, del modes de vinclament presentats anteriorment com a Figures B.71, B.72, 

B.73 i B.74, es pot observar com el pilar del mig ja vincla en el primer mode, de manera 

que el valor de la freqüència és igual a 18,831. Per tant, si s’utilitza l’Equació B.1 

presentada anteriorment, es pot determinar el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

I si es substitueixen tots aquests valors, es té: 

18,831 109.910 2.069.715,21cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 2.510 10
5.013,50

[ ] 2.069.715,21

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor obtingut amb el programa Ansys©, en aquest cas del pilar 

del central, és significativament més petit que l’obtingut amb Wood, que era de 9.269,37 
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mm. 

La veritat és que, com en els estudis anteriors, s’esperava obtenir un valor de longitud de 

vinclament amb Ansys© bastant semblant a l’obtingut amb Wood, però al no disposar de 

referències bibliogràfiques pel cas d’un pòrtic doble per contrastar aquesta interpretació, 

en aquest cas també es decideix treballar amb el valor obtingut segons Wood, ja que és 

més desfavorable de cara a l’anàlisi de l’estructura i també, per seguir una única 

metodologia de càlcul per tots els pilars de l’estructura.  

Per altra banda, la longitud de vinclament fora del pla del pilar mig de la nau és de 9.038 

mm, ja que només es té una creu (que va d’extrem a extrem del pilar) com a sistema 

d’arriostrament.  

Les longituds de vinclament de bolcada lateral també prenen el valor de 9.038 mm (tant 

per z>0, com per z<0) per la mateixa raó que la longitud de vinclament fora del pla, i és 

que no es té cap punt fix al llarg de tot el pilar, només els punts extrems d’aquest.   

Finalment, la longitud de vinclament torsional del pilar del mig també correspon a l’altura 

total d’aquest (9.038 mm), ja que les restriccions a torsió estan situades en els extrem 

d’aquest.  

B.5.2.3  Resultats 

Un cop determinades les longituds de vinclament pels diferents elements de la nau es 

procedeix a fer l’anàlisi de l’estructura amb el Power Frame© i les posteriors 

verificacions. 

Els resultats obtinguts, en quan a verificació de resistència de l’estudi 2, són els que es 

mostren en la Figura B.75.  

 
Figura B.75: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 2 
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En la figura anterior, s’observa que tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap d’ells està treballant per sobre del 100%, que és el 

màxim de resistència. El valor màxim que s’assoleix és del 59,27% en el nus 7 de 

l’estructura. Amb aquest valor, es pot dir que l’estructura treballa bastant per sota del 

màxim que pot treballar.  

Pel que fa a l’estabilitat de l’estructura, els resultats obtinguts són els que es mostren en 

la Figura B.76. 

 

 

L’element de l’estructura que pateix més en quan a l’estabilitat, a diferència de quan es 

feia l’anàlisi segons el criteri de dintell fort, és el nus 7 de l’estructura. Aquest, està 

sotmès al 96,65% de vinclament. 

A continuació es duu a terme la verificació de la fletxa vertical. Segons el CTE SE (4.3.3) 

el màxim valor de la fletxa vertical no pot ser superior al quocient l/300, on l és la 

longitud de l’element del tram estudiat.  

Recordar que les fletxes s’extreuen dels estats límits de servei, ja que són els que 

s’encarreguen de comprovar les deformacions de l’estructura.  

Llavors, els resultats obtinguts són els que es mostren en la Figura B.77 i la Figura B.78. 

Figura B.76: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 2 
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Observant les figures anteriors, es té que la màxima fletxa vertical del dintell 

corresponent als E.L.S C.R és de 54 mm, i la que correspon als E.L.S C.P és de 22 mm. A 

continuació es comprova si aquests dos valors compleixen la normativa. 

 

22.000
73,33

300 300

54 73,33

22 73,33

l
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Com que les fletxes obtingudes són menors que el valor que estableix la normativa, 

l’estructura compleix la verificació de fletxa vertical. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals que pateix l’estructura, a la pràctica, per naus 

industrials d’una sola planta és suficient que el màxim valor dels desplaçaments 

horitzontals obtinguts sigui menor que la relació H/150, on H és el punt de màxima altura 

de la nau corresponent a un element vertical, o sigui, un pilar.  

Figura B.77: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R per l’estudi 2 

Figura B.78: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P per l’estudi 2 
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Els resultats obtinguts pel que fa a fletxes horitzontals són els que es mostren en la 

Figura B.79 i la Figura B.80. 

 

 

 

 

Observant les dos figures anteriors, s’obté que el desplaçament horitzontal màxim és de 

28 mm per l’E.L.S C.R, i de 6 mm per l’E.L.S C.P. Seguidament es comprova si aquests 

valors compleixen amb el que estableix la normativa. 

 

9.038
60,25

150 150

28 60,25

6 60,25

H
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Efectivament, també es compleix la verificació de la fletxa horitzontal. 

El pes total d’un pòrtic, que s’obté amb el programa Power Frame© és de 44,80 kN. Així 

doncs, en comparació amb l’estudi anterior s’observa que aquesta estructura té menys 

pes, indicador que es necessita menys quantitat d’acer en l’estructura i per tant es té una 

Figura B.79: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R per l’estudi 2 

Figura B.80: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P per l’estudi 2 



Anàlisi de les diferents alternatives en l’elecció dels perfils de la nau industrial 111 

 

alternativa més econòmica que en l’estudi 1. A més a més, com que les verificacions de 

resistència, estabilitat i deformacions que pateix la nau també es compleixen, es pot 

garantir que aquest segon estudi és millor que l’anterior. 

Així doncs, com que l’estudi 2 es considera una bona alternativa, s’ha procedit a 

dissenyar les unions pels perfils que es tenen en aquesta opció. Els resultats obtinguts, 

amb les unions assignades, no s’han adjuntat en el present projecte, donat que algunes 

unions han resultat molt complicades i inviables industrialment. El problema principal es 

té amb la unió del mig (la que uneix el pilar del mig amb les dues bigues), concretament 

amb l’ànima del pilar. Aquesta unió resulta molt complicada a nivell de muntatge, ja que 

cal afegir una placa als dos costats de l’ànima del pilar, juntament amb rigiditzadors, 

placa testa i cargols. És per aquest motiu que s’ha preferit canviar el perfil del pilar del 

mig, per tal d’obtenir una unió més senzilla i que complís totes les verificacions 

corresponents.  

Llavors, el tercer estudi que es presenta a continuació parteix dels perfils utilitzats en el 

segon estudi, però ara, el pilar del mig passa a ser un HEB 180 enlloc d’un HEA 180. Un 

perfil HEB 180 és un perfil de secció bisimètrica i, en comparació amb un HEA 180, té el 

cantell de la secció, el gruix de l’ànima i el gruix de les ales més grans. A més a més, el 

moment d’inèrcia segons l’eix principal, l’eix y, també és més gran. Així doncs, és 

d’esperar que la unió que s’obtingui amb aquest nou perfil sigui més senzilla que la que 

s’ha obtingut amb l’estudi 2.  

B.5.3 Estudi 3 

B.5.3.1  Definició dels perfils 

Els perfils seleccionats per aquest estudi són els que es mostren a la Taula B.15, amb les 

seves corresponents característiques mecàniques. 
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 DINTELL IPE 400 PILARS EXTREMS IPE 400 PILAR CENTRAL HEB 180 

A (mm2) 8.450 8.450 6.530 

h (mm) 400 400 180 

b (mm) 180 180 180 

Iy (mm
4) 23.130�104 23.130�104 3.831�104 

 

B.5.3.2  Longituds de vinclament 

• Longitud de vinclament del dintell  

La longitud de vinclament en el pla del dintell es determina amb l’ajut del programa 

informàtic Ansys©.  

Abans de tot, però, és necessari verificar que fer un anàlisi de primer ordre és correcte 

per l’estructura sota la sol�licitació de càrregues que es té. 

Igual que en els estudis anteriors, el que determina si aplicar un primer ordre és correcte 

és el valor de crα . Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de freqüència 

wλ corresponent al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un 

estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima descendent q que es pot tenir en l’estructura, tot i que es podria haver 

treballat amb una càrrega unitària, donat que el programa determina el valor de la 

freqüència segons el valor de la càrrega aplicada.  

Aquesta càrrega vertical aplicada (q) correspon a la suma del pes propi del dintell, la 

càrrega permanent i la càrrega de neu, per tant: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta sq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

0,66 1,25 2,84 4,75 /q kN m= + + =  

Taula B.15: Perfils de les seccions de l’estudi 3 
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La càrrega permanent i la càrrega de neu estan calculades de manera més detallada en 

l’Annex A. El pes propi del dintell (0,66 kN/m) el calcula de manera automàtica el 

programa Power Frame©.  

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 66,266; tal i com es pot 

observar en la Figura C.81 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

Anteriorment, s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα  en funció de la 

freqüència wλ  obtingut amb Ansys©, tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

Es recorda que el valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a estudiar 

que s’obté de fer un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de 

fer un anàlisi estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal comentar 

que aquestes càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són 

funció de les càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els 

esforços obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre 

l’estructura. En aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha 

introduït en el dintell superior en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 4,75 

kN/m. 

Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent de la oberta i més la càrrega variable de la neu, tenint així un valor 

igual a 4,75 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues anteriors però 

multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les càrregues 

variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

,[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] 0,66 1,25 2,84 4,75 /p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m kN m= + + = + + =  

,[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ]Ed p b coberta sN kN m g kN m g kN m q kN m = ⋅ + + ⋅   

[ ]1,35 0,66 1,25 1,50 2,84 6,84 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ =  
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Llavors es té: 

     
4,75

22,724 15,78 10
6,84

cr crα α= ⋅ → = >  És correcte realitzar un estudi de primer ordre   

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura, segons el mètode de petits desplaçaments amb una càrrega 

vertical màxima q per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció al que 

està sotmès cada dintell de l’estructura. Així doncs, els valors obtinguts són els que es 

mostren a continuació: 

N1= -29.486N   N3= -29.959N 

   N2= -29.959N   N4= -29.486N 

Posteriorment, es realitza un estudi de vinclament per tal de determinar en quin mode 

comença a vinclar el dintell de l’estructura.  

A continuació s’adjunten els quatre primers mode de vinclament de l’estructura. 

Observant els modes, sembla que el primer mode correspon al vinclament del dintell i el 

pilar central amb un valor de wλ igual a 22,724 (Figura B.81). Els pilars extrems de la 

nau sembla que no vinclin fins al quart mode, amb un valor wλ  igual a 83,709, Figura 

B.84. 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars extrems no és trivial visualment, 

però amb els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquest 

mode de vinclament pels pilars extrems , quadrin el màxim possible els resultats.  

 

 

 

Figura B.81: Primer mode de vinclament de l’estudi 3 Figura B.82: Segon mode de vinclament de l’estudi 3 
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Un cop es té el valor de wλ , ja es pot calcular la càrrega crítica de vinclament (Ncr). 

Recordar que, per determinar la càrrega crítica, es treballa amb el menor valor dels 

esforços normals trobats, ja que és el cas més desfavorable perquè s’obté un valor de 

càrrega crítica més petit, i per tant, l’estructura falla abans per vinclament. Així doncs, 

segons l’Equació B.1, s’obté: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅  

22,724 29.486 670.039,86crN N= ⋅ =  

Per comoditat, es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu, 

tal i com ja s’ha dit en altres ocasions, només indica que la càrrega és a compressió, en 

cas contrari, seria una càrrega a tracció sobre la secció transversal de l’element. 

Llavors, aplicant la fórmula d’Euler (Equació B.4) pel càlcul de la càrrega crítica d’un 

element sotmès a compressió, la longitud de vinclament és de: 

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=  

 
2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 23.130 10

[ ] 26.748,35
[ ] 670.039,86cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Un cop calculada la longitud de vinclament del dintell en el pla, resta determinar les 

longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de torsió. Aquestes 

Figura B.83: Tercer mode de vinclament de l’estudi 3 Figura B.84: Quart mode de vinclament de l’estudi 3 
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longituds són les mateixes que les calculades pels estudis anteriors ja que només 

depenen de les restriccions que imposen els arriostraments i les tornapuntes, i aquestes 

restriccions no varien en els diferents estudis. Així doncs, a continuació es mostra una 

taula resum d’aquestes longituds de vinclament segons el tipus de dintell, Taula B.16. 

 

 DINTELL 1 DINTELL 2 DINTELL 3 

L.vinclament pla [mm] 26.748,35 26.748,35 26.748,35 

L.vinclament fora pla [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z>0 [mm] 2.208 4.416 4.416 

L.vincl.bolcada lat.z<0 [mm] 2.208 4.416 8.832 

L.vinclament torsional [mm] 2.208 4.416 8.832 

 

• Longitud de vinclament dels pilars extrems 

De la mateixa manera que s’ha fet en els estudis anteriors, per determinar la longitud de 

vinclament dels pialrs en el pla, s’aplica el mètode de Wood i es compara aquest valor 

amb l’obtingut segons un anàlisi de vinclament realitzat amb Ansys©. 

Llavors, segons el mètode de Wood (CTE SE-A (6.3.2.5)), la longitud de vinclament en el 

pla d’un tram de pilar unit rígidament amb la resta dels elements d’un pòrtic 

translacional, en l’anàlisi del qual no s’han considerat els efectes de segon ordre, com és 

en aquest cas, es pot obtenir, segons l’Equació B.5, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

On el coeficient β  es calcula segons l’Equació B.6: 

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Els coeficients de distribució 1η  i 2η  s’obtenen aplicant les Equacions B.7 i B.8 

respectivament: 

Taula B.16: Longitud de vinclament del dintell 
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Si s’estudia el cas del pilar de l’extrem dret, s’observa que aquest està unit al dintell i per 

l’estrem infeior encastat amb el sòl. Llavors, coneixent que en el primer mode de 

vinclament l’estructura deforma de manera antimètrica (gir igual i del mateix signe 

considerant l’extrem oposat de la biga), els paràmetres anteriors queden com: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 1,50 0

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + ⋅ +

 

2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament, 

i en aquest cas, no es transmet moment. 

I substituint valors s’obté que: 

5 4
,

1 5 4 5 4
, ,

2,1 10 23.130 10

9.038 0,62
2,1 10 23.130 10 2,1 10 23.130 10

1,501,50
9.038 22.000

y c

c

y c y b

c b

EI

l

EI EI

l l

η

⋅ ⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
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Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,62 0) 0,12 (0,62 0)
1,32

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,62 0) 0,60 (0,62 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar de l’extrem dret és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,32 9.038 11.904,85L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, el pilar de l’extrem esquerra té una longitud de 

vinclament en el pla exactament igual a la del pilar dret, és a dir, 11.904,85 mm. 

Cal destacar que, com que no s’ha modificat la secció dels pilars de l’extrem ni la del 
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dintell, la longitud de vinclament en el pla dels pilars extrems és la mateixa que la 

calculada en l’estudi 2. 

Un cop trobada la longitud de vinclament dels pilars extrems amb Wood, a continuació, 

es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de l’estructura 

amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars extrems de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic amb 

Ansys©, de manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així 

doncs, amb l’ajut del programa informàtic i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, 

s’obté que els pilars exteriors de la nau estan treballant a un esforç de compressió de 

valor 49.533 N. 

Llavors, sabent que els pilars extrems vinclen en el quart mode, i per aquest es té una 

freqüència wλ igual a 83,709, i que el valor de N  és igual a 49.533 N, aplicant l’Equació 

B.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

83,709 49.533 4.146.357,90cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars extrems de la nau: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 23.130 10
10.752,61

[ ] 4.146.357,90

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és aproximadament igual al valor obtingut amb Wood, que era de 11.904,85 mm. Per 

últim, es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballa en aquests 

estudis és la que s’ha obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser 

lleugerament més gran que la d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Per determinar la longitud de vinclament fora del pla dels pilars extrems s’han de 

considerar els arriostraments de façana. Recordar que els pilars extrems tenen un 

sistema d’arriostrament format per dues creus, de manera que al punt mig del pilar hi ha 
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una restricció. És per això que la longitud de vinclament fora del pla és de: 

 
9.038

4.519
2 2

H mm
L mm= = =  

Per determinar les longituds de vinclament de bolcada lateral, s’han de considerar també 

els arriostraments de façana i, a més a més, els tancaments laterals de l’estructura. 

Aquests elements provoquen que les ales (superior i inferior) del pilar només puguin 

vinclar en la meitat de l’alçada total del pilar, per tant, és té una longitud de vinclament 

per bolcada lateral de 4.519 mm, tant per z>0 com per z<0. 

Per últim, cal determinar la longitud de vinclament torsional. Com que els pilars dels 

extrems tenen un arriostrament just a la meitat de la seva altura total, aquests, tenen 

una longitud de vinclament per torsió igual a la meitat de l’altura del pilar, o sigui, 4.519 

mm. 

• Longitud de vinclament del pilar central 

Igual que pels pilars extrems, a continuació es determinen les longituds de vinclament 

del pilar central en el pla segons Wood i Ansys©, juntament amb la longitud de 

vinclament fora del pla, per bolcada lateral (z>0 i z<0) i per torsió del pilar del mig. 

Per determinar la longitud de vinclament en el pla aplicant el mètode de Wood (pòrtics 

translacionals), primerament s’han de calcular els coeficients de distribució. En aquest 

cas, a l’estudiar el pilar del mig, es té que aquest està unit a dues bigues (una a cada 

costat del pilar) i encastat en la base.  

Llavors, substituint valors en l’Equació B.7 i B.8 respectivament s’obté que: 
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0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

 

Llavors, el valor del coeficient β es calcula seguint l’Equació B.6: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0, 20 (0,12 0) 0,12 (0,12 0)
1,04

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,12 0) 0,60 (0,12 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar del mig es calcula segons l’Equació 

B.5, i s’obté: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,04 9.038 9.385,96L mm= ⋅ =  

De la mateixa manera que s’ha fet pels pilars extrems de l’estructura, a continuació es 

determinarà la longitud de vinclament del pilar del mig segons un anàlisi de vinclament 

amb el programa Ansys©. Cal comentar que de l’anàlisi estàtic realitzat anteriorment, el 

valor de l’esforç de compressió al que està treballant aquest element és igual a 

109.930N.  

Llavors, del modes de vinclament presentats anteriorment com a Figures B.81, B.82, 

B.83 i B.84, es pot observar com el pilar del mig ja vincla en el primer mode, de manera 

que el valor de la freqüència és igual a 22,724. Per tant, si s’utilitza l’Equació B.1 

presentada anteriorment, es pot determinar el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

I si es substitueixen tots aquests valors, es té: 

22,724 109.930 2.498.049,32cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació B.4, es troba 

el valor de la longitud de vinclament com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 3.831 10
5.637,87

[ ] 2.498.049,23

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor obtingut amb el programa Ansys©, en aquest cas del pilar 
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del central, és lleugerament més petit que l’obtingut amb Wood, que era de 9.385,96 

mm. 

La veritat és que, com en els estudis anteriors, s’esperava obtenir un valor de longitud de 

vinclament amb Ansys© bastant semblant a l’obtingut amb Wood, però al no disposar de 

referències bibliogràfiques pel cas d’un pòrtic doble per contrastar aquesta interpretació, 

en aquest cas també es decideix treballar amb el valor obtingut segons Wood, ja que és 

més desfavorable de cara a l’anàlisi de l’estructura i també, per seguir una única 

metodologia de càlcul per tots els pilars de l’estructura.  

Pel que fa a la longitud de vinclament fora del pla, aquesta és igual a la longitud del pilar 

(9.038 mm), ja que en el pilar del mig només es té una creu com a sistema 

d’arriostrament per tal de facilitar el moviment dins la nau. 

Per la mateixa raó, les longituds de vinclament de bolcada lateral també són iguals a 

9.038mm (per les dues ales del pilar), ja que només els punts extrems estan restringits.  

Igualment, la longitud de vinclament torsional del pilar central correspon a l’altura total 

d’aquest (9.038 mm), ja que les restriccions a torsió estan situades en els extrem 

d’aquest. 

B.5.3.3  Resultats 

Un cop determinades les longituds de vinclament pels diferents elements de la nau, ja es 

pot procedir a fer l’anàlisi amb el Power Frame©.  

Els resultats obtinguts, en quan a la verificació de resistència de l’estudi 3 de pilar fort, 

són els que es mostren en la Figura B.85.  

 

 

Figura B.85: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 3 



122  Annex B 

 

 

En la figura anterior s’observa com tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap d’ells està treballant per sobre del 100%. El valor 

màxim que s’assoleix és del 59,20% i correspon al nus 7 de l’estructura.  

Pel que fa a l’estabilitat de l’estructura, els resultats obtinguts són els que es mostren en 

la Figura B.86. 

 

 

L’element de l’estructura que pateix més en quan a l’estabilitat, correspon al nus 7 de 

l’estructura, i està sotmès al 96,41% de vinclament. Aquest nus també és el que pateix 

més a resistència. 

Seguidament s’analitzen els desplaçaments verticals de l’estructura. Segons el CTE SE 

(4.3.3) el màxim valor de la fletxa vertical no pot superar el quocient l/300, on l és la 

longitud de l’element del tram estudiat.  

Com en tots els estudis anteriors, primer es mostren els resultats que dóna el programa 

informàtic i després es comprova que el màxim valor de la fletxa vertical compleixi la 

normativa establerta. Així doncs, els resultats obtinguts són els que es mostren en la 

Figura B.87 i la Figura B.88 

 

Figura B.86: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 3 
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Observant les figures anteriors, es té que la màxima fletxa vertical del dintell 

corresponent als E.L.S C.R és de 54 mm, i la dels E.L.S C.P és de 22 mm. A continuació 

es comprova si aquesta opció estudiada compleix per fletxa: 

 

22.000
73,33

300 300

54 73,33

22 73,33

l
mm

mm mm

mm mm

= =

<

<

 

Com que les fletxes obtingudes són menors que el valor que estableix la normativa, 

l’estructura compleix la verificació de fletxa vertical. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals que pateix l’estructura, a la pràctica, per naus 

industrials d’una sola planta, la normativa diu que és suficient que el màxim valor dels 

desplaçaments horitzontals obtinguts sigui menor que la relació H/150, on H és el punt 

de màxima altura de la nau corresponent a un element vertical, o sigui, un pilar.  

Figura B.87: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R en l’estudi 3 

Figura B.88: Deformacions verticals E.L.S. C.P en mm en l’estudi 3 
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Igual que amb les fletxes verticals, el programa també determina dos estats de 

desplaçament horitzontal, un pels E.L.S C.R, i l’altre pels E.L.S C.P. Els resultats 

obtinguts són els que es mostren en la Figura B.89 i la Figura B.90. 

 

 

 

 

Observant les dos figures anteriors, s’obté que el desplaçament horitzontal màxim és de 

28 mm per l’E.L.S C.R, i de 6 mm per l’E.L.S C.P. Per complir amb la normativa, aquests 

dos valors han de ser menors que la relació H/150, on H és igual a  9.038 mm. 

 

9.038
60,25

150 150

28 60,25

6 60,25

H
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mm mm
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Un cop comprovat que les verificacions de resistència, vinclament i deformacions sofertes 

per l’estructura es compleixen, es consulta en el programa de càlcul el pes total d’un dels 

pòrtics de l’estructura i s’obté un valor igual a 46,20 kN, així doncs, en comparació amb 

l’estudi 1, resulta que es té una estructura més òptima perquè necessita menys quantitat 

Figura B.89: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R en l’estudi 3 

Figura B.90: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P en l’estudi 3 
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d’acer.  

Llavors, un cop estudiades i solucionades totes les opcions possibles, segons el criteri de 

dintell fort i de pilar fort, cal escollir-ne una com a solució òptima del present projecte. 

La millor solució que s’ha obtingut, segons el criteri de dintell fort, correspon a l’estudi 3 

amb un percentatge màxim de resistència i vinclament del 57,83% i 84,56% 

respectivament. Pel que fa al pes d’un dels pòrtics de l’estructura, aquest és de 50,20 

kN. 

Per altra banda, la millor solució que s’ha obtingut, segons el criteri de pilar fort, ha estat 

també l’estudi 3. En aquest estudi, s’ha obtingut un valor màxim de resistència del 

59,20% i un percentatge de vinclament del 96,41%. El pes total d’un dels pòrtics de la 

nau és de 46,20 kN. Per tant, amb l’objectiu que l’estructura treballi al màxim de la seva 

capacitat tant de resistència com de vinclament i, intentant reduir al màxim la quantitat 

d’acer utilitzat per la construcció de la nau, s’arriba a la conclusió que l’anàlisi referent a 

l’estudi 3, segons el criteri de pilar fort, és la solució òptima d’aquest projecte. Així 

doncs, amb els perfils de l’estudi 3 de pilar fort es durà a terme el disseny de les unions 

de la nau. 

 

 


