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Resum 

En aquest Annex A s’expliquen les consideracions que s’han tingut en comte a l’hora de 

realitzar el càlcul de l’estructura mitjançant el programa PowerFrame (PF) i el càlcul de les 

unions mitjançant el programa PowerConnect (PC). 

Es fa èmfasi en l’obtenció de paràmetres importants per al càlcul (longituds de vinclament, 

de bolcada lateral, etc.) així com també es justifica com s’han obtingut les càrregues i 

accions sobre l’estructura. 

També es presenten els resultats obtinguts amb ambdós programes (PF i PC), bàsicament 

en forma gràfica, tant pel que fa a l’estructura com a les unions. 

La determinació de les càrregues i accions sobre l’estructura s’ha fet seguint les indicacions 

del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), mentre que els càlculs, procediments i comprovacions 

s’han realitzat seguint la normativa Eurocodi 3 (EC-3). 
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1. Glossari 

PF: PowerFrame 

PC: PowerConnect 

ELS: Estat Límit de Servei 

ELU: Estat Límit Últim 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació 

h: cantell (o alçada) de la secció  

b: amplada de la secció 

b: beam que significa biga en anglès (subíndex) 

t: espessor  

fb: flange beam, que significa ala de la biga en anglès (subíndex) 

wb: web beam, que significa ànima de la biga en anglès (subíndex) 

crα : alfa crítica. Factor amplificador de vinclament  

F: força 

E: mòdul d’elasticitat 

Iy: moment d’inèrcia respecte l’eix y local de la secció 

L: longitud, llum 

cr: crítica (subíndex) 

cr,i: crítica corresponent al mode i de vinclament (subíndex). Amb i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

E: esforç, efecte de les accions (subíndex) 

d: valor de càlcul (subíndex). Per accions (majorades) i per resistències (minorades) 

b: buckling, que significa vinclament en anglès (subíndex). El PF també utilitza “buc” 

com a subíndex equivalent 
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N: esforç axial 

M: moment flector 

iη : coeficient de distribució, amb i = 1 o 2 

Kj: rigidesa, amb  j = c (columna), 11, 12, 21 i 22 (veure figura 2.3) 

β: factor per el qual s’ha de multiplicar la longitud física de la barra per obtenir-ne la 

longitud de vinclament 

z’: eix local z del perfil considerat 

Lcr,LT: longitud crítica de bolcada lateral (subíndex LT: lateral torsional buckling) 

BOE: Butlletí Oficial de l’Estat 

q: valor de la càrrega uniformement distribuïda deguda a la sobrecàrrega d’ús 

qn: valor de la càrrega uniformement distribuïda deguda a l’acumulació de neu 

µ: coeficient de forma de la coberta 

sk: valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

DB-SE-AE: Documento Básico – Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación 

qe: pressió estàtica deguda a l’acció del vent 

qb: pressió dinàmica deguda a l’acció del vent 

ce: coeficient d’exposició 

cp: coeficient eòlic o de pressió 

δ : densitat de l’aire 

vb: valor bàsic de la pressió dinàmica del vent, o valor característic de la velocitat 

mitjana del vent 

z: altura del terreny 

k: paràmetre característics de cada tipus d’entorn 

Z: paràmetre característics de cada tipus d’entorn 
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L: paràmetre característics de cada tipus d’entorn 

cpe: coeficient eòlic o de pressió exterior 

cpi: coeficient eòlic o de pressió interior 

θ : angle horitzontal d’incidència del vent tranversal i del longitudinal 

A: àrea d’influència 

h: alçada de la nau considerada 

d: amplada o llargada de la nau (segons com es consideri a la fig. 3.4) 

b: amplada o llargada de la nau (segons com es consideri a la fig. 3.4) 

A: àrea de les portes de la nau 

µ  quocient entre l’àrea de forats en zones de succió i l’àrea total de forats 

Vent Tr. i: càrrega de vent transversal del PF, amb i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 22, 33, 44, 55 o 

66. 

Vent Lg i: càrrega de vent longitudinal del PF, amb i = 1, 2 o 3.  

Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 

Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions 

Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent a l’acció considerada 

iγ : coeficient de combinació d’accions, amb i = G, P o Q 

G: acció permanent 

P: pretensat 

Q: acció variable 

k: valor característic (subíndex) 

A acció accidental 
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iψ : coeficient de simultaneïtat, amb i = 0, 1 o 2 

Miγ : coeficient de seguretat, amb i = 0, 1 o 2 

CF: combinació freqüent 

CP: combinació quasi permanent 

CR: combinació rara 

H: força horitzontal 

V: força vertical 

EdH ,δ : desplaçament horitzontal relatiu entre plantes 

h: altura de la planta 

λ : esveltesa relativa, reduïda o adimensional  

fy: límit elàstic 

φ : imperfecció global 

0φ : valor base de la imperfecció 

hα : coeficient reductor per l’altura h 

hα : coeficient reductor per el número d’alineacions 

m: número d’elements comprimits sol·licitats per un valor superior al 50 % de la mitjana 

per element 

fu: resistència última  

B: bigues 

P: pilars 

inv:  inversió de moments (quan predominen els esforços de succió); 

M+: moment flector quan predominen els esforços gravitatoris (comprimeix l’ala superior 

de la biga) 
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M-:  moment flector quan predominen els esforços de succió (comprimeix l’ala inferior de 

la biga); 

N: esforç axial 

V: esforç tallant 
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2. Modelització de l’estructura 

L’anàlisi de l’estructura mitjançant el programa PowerFrame (PF) i el seu mòdul de càlcul 

d’unions PowerConnect (PC), es realitza en dues dimensions degut a la geometria 

porticada de la nau. Així, es simplifica molt el problema i l’avaluació i comparació de 

resultats amb els càlculs manuals. 

L’estructura es modelitza per mitjà de barres, definint els tipus de unions, i introduint les 

restriccions necessàries perquè el model sigui equivalent a l’estructura tridimensional.  

El pòrtic ha de ser central i no extrem, ja que els extrems tenen la meitat d’àrea tributària 

que la resta. 

2.1. Condicions d’enllaç 

Hi ha tres tipus d’unions que es defineixen de la següent manera: 

• Unió de base de pilar: nus articulat; 

• Unió biga pilar: nus rígid (encastament); 

• Unió biga biga: nus rígid (encastament). 

 En el disseny i càlcul d’estructures de naus industrials (o d’edificis amb tipologies 

estructurals similars) es pot optar per diferents opcions pel que fa a les condicions d’enllaç, 

però s’han de considerar els avantatges i inconvenients de cada cas: 

• Unió biga pilar articulada i bases dels pilars encastades: 

Aquesta opció presenta moments i deformacions considerablement importants en 

les bigues i per tant, problemes de fletxes verticals en comprovacions d’Estat Límit 

de Servei (ELS). A més, es transmeten moments considerables als fonaments per 

la qual cosa es necessiten sabates de grans dimensions i una bona qualitat de 

terreny (fet no gaire habitual en zones de caràcter industrial). 

Per tant, no és una solució gaire bona. 

 

• Unió biga pilar i bases dels pilars encastades: 
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En aquest cas la desplaçabilitat de l’estructura queda ben coaccionada i per tant, els 

desplaçaments, tant verticals com horitzontals, es redueixen considerablement però 

es té el mateix problema pel que fa als fonaments.  

No obstant, si les característiques de l’emplaçament són favorables, aquesta opció 

és perfectament vàlida ja que la distribució dels moments sobre l’estructura està 

bastant ben repartida. 

 

• Unió biga pilar encastada i bases dels pilars articulades: 

Aquesta solució és bastant similar a l’anterior pel que fa a fletxes verticals i 

distribució de moments a les bigues però presenta altres avantatges i inconvenients. 

La desplaçabilitat lateral (provocada sobretot per l’acció del vent) es veu 

incrementada degut al tipus de unió a les bases dels pilars, però pel mateix motiu, 

els moments transmesos als fonaments són teòricament inexistents, per la qual 

cosa es redueixen molt considerablement tant les exigències de la qualitat del 

terreny com les dimensions de les sabates.  

És per tant una solució bastant bona i la que s’ha decidit aplicar. 

Com s’ha comentat anteriorment, el problema principal en una modelització en dues 

dimensions és que al programa se li han de donar les instruccions necessàries per tal de 

que el sistema representat sigui equivalent a un en tres dimensions. Per exemple, 

l’estabilitat longitudinal està assegurada pels altres pòrtics de la nau (arriostrats 

convenientment entre ells), però al programa se li ha de coaccionar el moviment de 

determinats punts en la direcció perpendicular al pla X-Y per tal de modelitzar-ho bé. 

A continuació es mostra una figura on es mostren els punts als quals se’ls ha coaccionat el 

desplaçament fora del pla (marcats amb un quadrat negre amb un punt al centre). 

 

Fig. 2.1 Modelització de l’estructura amb PowerFrame (Font: PowerFrame) 
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El fet que aquests punts siguin fixes en la direcció Z, és degut al sistema d’arriostrament en 

la direcció longitudinal de la nau (veure apartat 4 de l’Annex D). 

El fenomen de inestabilitat que condiciona el disseny de les bigues és la bolcada lateral, ja 

que aquestes tenen una secció molt esvelta i cobreixen una llum bastant considerable. 

Aquesta modelització divideix les bigues en cinc parts i els pilars en dues. Els pilars no 

porten tornapuntes, però a les bigues se’n disposarà un a cada punt fix en la direcció Z per 

tal d’assegurar l’estabilitat lateral d’aquestes.  

Separar les bigues en barres diferents és necessari per tal de poder assignar a cada barra 

la longitud de bolcada lateral adient, és a dir, per fer-li entendre al programa l’existència 

dels tornapuntes. En el cas dels pilars, és necessari també per indicar quins són els punts 

fixes en la direcció Z. 

2.2. Perfils de bigues i pilars 

Inicialment es volia projectar tota l’estructura amb perfils armats. No obstant, després de 

realitzar diverses proves i comprovacions amb perfils de dimensions diferents es va decidir 

fer els pilars d’acer laminat en calent i les bigues armades.  

És molt convenient fer un pilar articulat a la base amb secció armada sempre i quan es faci 

mitjançant un perfil amb inèrcia variable. Si no és així, no val tant la pena i a més s’han de 

disposar tornapuntes (fet no gaire habitual en pilars) per assegurar-ne l’estabilitat lateral.  

Els pilars són perfils HE 450 A  i les bigues són de secció armada amb inèrcia constant. Les 

seves dimensions es mostren a la següent taula:  

 

 h (mm) b (mm) tf (mm) tw (mm) r (mm) A (mm2) fy (N/mm2) 

HEA 450 440 300 21 11,5 27 17800 275 

Biga  932 250 16 8 5,5 15226 275 

Taula 2.1 Dimensions dels perfils del pòrtic principal 
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2.3. Longituds de vinclament 

Les longituds de vinclament i sobretot les longituds de bolcada lateral, són els paràmetres 

més importants en  l’estudi d’una estructura d’aquestes característiques.  

2.3.1. Longituds de vinclament en el pla X-Y 

El PF calcula les longituds de vinclament mitjançant un mètode analític orientat a l’obtenció 

de la Ncr amb les condicions d’enllaç elàstiques de la barra individual. No obstant, s’ha 

realitzat el càlcul de les longituds de vinclament tant dels pilars com de les bigues, 

mitjançant el programa d’elements finits Ansys 10.0, per obtenir-ne així un valor més 

exacte. 

Per tal d’avaluar la sensibilitat de l’estructura als efectes de segon ordre, s’ha realitzat un 

anàlisis de vinclament amb el programa Ansys per determinar el factor amplificador de 

vinclament crα  per la combinació de càrregues que dóna la càrrega vertical més elevada. 

Aquest factor amplificador de vinclament també servirà per determinar les longituds de 

vinclament de bigues i pilars. 

Les càrregues considerades són les següents: 

Càrregues (no majorades): 

• Pes propi: 1,2 kN/m; 

• Càrrega permanent: 1,8 kN/m (esquerra), i 2,8 kN/m (dreta). Per tant, es pren 2,8 

kN/m per les dues ja que és el cas més desfavorable; 

• Sobrecàrrega d’ús:  2,8 kN/m; 

• Neu: 1,4 kN/m. 

Càrrega total (majorada) = 1,35·(1,2+2,8)+1,5·2,8 = 9,6 kN/m = 9,6 N/mm 

La sobrecàrrega d’ús no es considera juntament amb la càrrega de neu perquè se suposa 

que si ha nevat molt no es poden realitzar les tasques de manteniment (accions no 

concomitants). Per tant, s’ha de considerar la més desfavorable de les dues. 

Considerant la llum del pòrtic i el número de nodes en els que es divideixen les bigues, la 

càrrega per node a introduir al programa és: 



Modelització de l’estructura i resultats de l’anàlisi amb PowerFrame i PowerConnect Pág. 15 

 

EdF
node

N

node

kN

nodes

kN
kNm

m

kN ===→= 566666,5
61

6,345
6,34536·6,9  

Aquesta conversió és necessària per tal de representar bé el model amb el programa 

Ansys, ja que s’aplica una força sobre els nodes. 

2.3.2. Longitud de vinclament dels pilars en el pla  X-Y  

Per la combinació de càrregues considerada, el primer mode de vinclament i el 

corresponent factor d’amplificació es mostren a continuació: 

 

A partir de l’expressió de l’Eq. 2.1 es pot obtenir el valor de la força crítica per al primer 

mode de  vinclament. 

On: 

• crα : coeficient pel qual és necessari multiplicar les càrregues de càlcul per provocar 

la inestabilitat elàstica del mode de vinclament global de l’estructura; 

Fig. 2.2 Deformada del primer mode de vinclament, amb 083,261, =crα (Font: Ansys) 

 Edcrcr
Ed

cr
cr FF

F

F
·1,1, αα =⇒=  (Eq.  2.1) 
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• FEd: càrrega de càlcul actuant sobre l’estructura, en la hipòtesi de càrrega 

considerada; 

• Fcr: càrrega crítica de inestabilitat elàstica per al vinclament de l’estructura segons 

un mode global, calculada amb les rigideses elàstiques inicials, per a la hipòtesi de 

càrrega considerada.   

Per tant, avaluant l’Eq. 2.1: 

node

kN

node

N

node

N
Fcr 8,14728,1477865666·083,261, ≈==  

Que seria equivalent a una força linealment repartida de: 

m

kN

m

N

m

nodes

node

N
Fcr 4,25064,250415

36

61
·28,1477861, ≈==  

Considerant l’estat de càrregues que provoca aquesta càrrega vertical linealment repartida 

sobre l’estructura, i obtenint el valor de l’esforç axial actuant sobre el pilar dels resultats que 

proporciona el programa Ansys, es pot calcular la longitud de vinclament mitjançant la 

fórmula d’Euler de la càrrega crítica de vinclament: 

On: 

• Ncr,i: esforç normal que provoca el vinclament de l’element considerat de l’estructura, 

segons el mode i de vinclament; 

• NEd,pilar: càrrega de càlcul actuant sobre el pilar, en la hipòtesi de càrrega 

considerada; 

• E: mòdul d’elasticitat de l’element considerat; 

• I: moment d’inèrcia de l’element considerat; 

•  Lcr,i: longitud que provoca el vinclament de l’element considerat, segons el mode i  

de vinclament.  

Llavors, avaluant l’Eq. 2.2: 

 
pilarEdicr

pilary

icr

pilary
pilarcr

cr
cr N

IE

N

IE
L

L

IE
N

,,

,
2

,

,
2

,2

2

·

······

α
πππ ==⇒=  (Eq.  2.2) 
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mmL pilarcr 3,17117
172810·083,26

·1063720·10·1,2· 452

, == π
 

La longitud de vinclament sembla bastant coherent ja que l’experiència demostra que un 

valor aproximat bastant correcte per a la realització d’un anàlisi en primer ordre d’una 

estructura d’aquest tipus és de: 

mLL pilarpilarb 25,165,6·5,2·5,2, ===  

Aplicant els Diagrames de Wood s’arriba a un resultat similar, com es demostra a 

continuació. 

L’estructura en estudi es considera translacional i s’ha analitzat sense tenir en compte els 

efectes de segon ordre. Per tant, el valor del factor β  pel qual s’ha de multiplicar la longitud 

física del pilar per determinar-ne la longitud de vinclament, s’ha d’obtenir de la figura 2.3, 

però abans cal obtenir el valor dels paràmetres 1η  i 2η  mitjançant la següent expressió: 

On: 

• Kc: rigidesa del pilar a comprovar; 

• Kij: rigidesa de l’element contigu al pilar segons la figura 2.3. 

Com es pot observar a la figura 2.2, el mode de vinclament és un mode antimètric, i 

conseqüentment cal modificar la rigidesa de la biga Kb (o K12 a l’Eq. 2.3) per b
a
b KK ·75,0= . 

Així, avaluant l’Eq. 2.3 i segons la figura 2.3 s’obté el valor del factor β :  

( )

65,2

1

53,0

18402

2169512255
·75,0

6500

10·63720
6500

10·63720

··4
·75,0

··4

··4

2

444

44

,,

,

1

≈⇒
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η
 (Eq.  2.3) 
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Per tant, la longitud de vinclament per un anàlisi en primer ordre, segons els diagrames de 

Wood és: 

mmLL pilarpilarb 23,175,6·65,2·, === β  

Efectivament, el resultat és pràcticament idèntic al que s’ha obtingut segons els resultats 

del programa Ansys. 

Si es realitza el mateix procediment per a un anàlisi en segon ordre, s’ha de considerar el 

diagrama de la figura 2.4, (per a un pòrtic intranslacional), i els resultats són els següents: 

 

Fig. 2.3 Rigideses per obtenir els coeficient de distribució segons l’Eq. 2.3 (esquerra) i 

diagrama de Wood d’on s’obté el factor β  per a un pòrtic translacional (dreta) 

(Font: [2] p. SE-A-39 i 40) 
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( ) mmLL
óarticulaci pilarpilarb 33,55,6·82,0·82,0

1

53,0
,

2

1 ===⇒≈⇒




=
=

ββ
η
η

 

No obstant, per a l’anàlisi en segon ordre realitzat amb PF (per comprar resultats amb 

l’anàlisi en primer ordre) s’ha adoptat una longitud de vinclament dins el pla igual a la 

longitud física de la barra, de 6,5 m, a favor de la seguretat.  

En qualsevol cas, com que l’anàlisi definitiu s’ha realitzat en primer ordre, la longitud de 

vinclament en el pla X-Y introduïda manualment al PF a les dues barres que formen un 

pilar, és de 17117 mm. 

2.3.3. Longitud de vinclament de les bigues en el p la X-Y  

El mode de inestabilitat de l’estructura que provoca el vinclament de les bigues és el mode 

2. Per tant, per la mateixa combinació de càrregues, el segon mode de vinclament i el 

corresponent factor d’amplificació són els que s’han de considerar i es mostren a 

continuació: 

Fig. 2.4 Diagrama de Wood per obtenir el factor β  per a un pòrtic intranslacional 

(Font: [2] p. SE-A-39 i 40) 
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Llavors, avaluant l’Eq. 2.1: 

node

kN

node

N

node

N
FF

F

F
Edcrcr

Ed

cr
cr 6,39965,3995945666·525,70·2,2, ≈===⇒= αα  

Que seria equivalent a una força linealment repartida de: 

m

kN

m

N

m

nodes

node

N
Fcr 1,67793,677090

36

61
·65,3995942, ≈==  

Per al càlcul de la longitud de vinclament mitjançant l’Eq. 2.2, en aquest cas s’ha de 

considerar l’esforç axial màxim actuant sobre la biga (dels resultats del programa Ansys), 

però considerant ara el valor de 2,crα  corresponent al segon mode de vinclament. Per tant, 

avaluant l’Eq. 2.2: 

mm
N

IE
L

bigaEdcr

bigay
bigacr 0,21822

133890·525,70

2169512255·10·1,2·

·

·· 52

,2,

,
2

, === π
α
π

 

La longitud de vinclament obtinguda és coherent ja que l’experiència demostra que un valor 

aproximat (encara que bastant conservador) per a la realització d’un anàlisi en primer ordre 

d’una estructura d’aquest tipus és de: 

Fig. 2.5 Deformada del segon mode de vinclament, amb 525,702, =crα (Font: Ansys) 
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mLL bigabigab 084,36042,18·2·2, ===  

El resultat de 21,8 m està comprès entre L i 2·L i per tant sembla bastant correcte. 

La longitud de vinclament en el pla X-Y introduïda manualment al PF a les cinc barres que 

formen una biga, és per tant de 21822 mm. 

Per realitzar l’anàlisi en segon ordre mitjançant PF (per la comparació de resultats amb els 

de l’anàlisi en primer ordre), igual que en el cas dels pilars, s’ha considerat una longitud de 

vinclament igual a la longitud física de cada barra (3067 mm per les barres curtes i de 6134 

mm per les llargues). 

En el cas de les bigues no es fa la comprovació amb els resultats segons els Diagrames de 

Wood ja que aquests estan pensats per la seva aplicació en pilars. 

 

Com a curiositat, es presenten a continuació les deformades dels tres modes de vinclament 

següents (tercer, quart i cinquè modes), amb els corresponents valors de l’alfa crítica.  

 

Fig. 2.6 Deformada del tercer mode de vinclament, amb 867,1343, =crα (Font: Ansys) 
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Fig. 2.7 Deformada del quart mode de vinclament, amb 590,2274, =crα (Font: Ansys) 

Fig. 2.8 Deformada del cinquè mode de vinclament, amb 864,3285, =crα (Font: Ansys) 
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2.3.4. Longituds de vinclament en el pla X-Z 

2.3.5. Longituds de vinclament dels pilars en el pl a X-Z  

El PF també calcula les longituds de vinclament dels pilars en el pla X-Z, però s’ha preferit 

introduir-les manualment. A favor de la seguretat, s’ha considerat una longitud igual a la de 

la longitud física de la barra, com si es tractés d’una barra articulada als extrems. 

La longitud de vinclament en el pla X-Z introduïda al PF, és per tant de 3250 mm per cada 

barra de les dues que formen el pilar. 

2.3.6. Longituds de vinclament de les bigues en el pla X-Z  

Per les bigues també s’han introduït les longituds de vinclament en el pla X-Z manualment, 

considerant la mateixa hipòtesi que en el cas dels pilars de barres articulades als extrems.  

Per tant, la longitud de vinclament en el pla X-Z introduïda al PF és de 3067 mm per les 

barres curtes i de 6134 mm per les llargues que formen les bigues. 

2.3.7. Longituds de bolcada lateral 

El PF permet introduir dues longituds de bolcada lateral per cada barra. Una per la part 

superior i l’altra per la part inferior del perfil (z’>0 i z’<0 respectivament, referint-se a l’eix 

local z’ de la secció). D’aquesta manera, el programa pot interpretar si hi ha un tornapuntes 

coaccionant la part inferior del perfil, una corretja coaccionant la part superior del perfil, o un 

tornapuntes i una corretja coaccionant ambdues parts. 

També hi ha l’opció de que el PF les calculi automàticament, però si no es modelitza la biga 

amb una única barra, no és gaire recomanable fiar-se dels resultats que dóna el programa.  

2.3.8. Longituds de bolcada lateral dels pilars 

Als pilars no s’hi posen tornapuntes, per la qual cosa a l’hora de definir-ne la longitud de 

bolcada lateral, no s’haurien de poder considerar iguals les longituds corresponents a z’>0 i 

z’<0 (en aquest cas, cara exterior i cara interior del perfil respectivament) ja que el resultat 

aniria en contra de la seguretat. 

No obstant, segons els resultats d’un estudi realitzat amb un programa anomenat LTBeam 

(veure apartats 3.4.3 i 3.4.4 de l’Annex B), per obtenir resultats ben aproximats del 

comportament real de l’estructura mitjançant PF es poden prendre les longituds de bolcada 

lateral iguals per z’>0 i z’<0, i de valor 3250 mm per cada barra que forma els pilars. 



Pág. 24  ANNEX A 

 

2.3.9. Longituds de bolcada lateral de les bigues  

En el cas de les bigues, com que cada barra que les forma té una corretja i un tornapuntes 

als seus extrems coaccionant el desplaçament de les parts superior i inferior del perfil, sí 

que es poden prendre les longituds de bolcada lateral per z’>0 i z’<0 iguals. No obstant, si 

es prenen com la longitud física de cada barra el resultat obtingut és massa conservador. 

El programa té certes limitacions quan es modelitza un element mitjançant més d’una barra, 

i no considera el valor correcte d’un paràmetre (C1) que intervé i és determinant en la 

fórmula del moment crític de bolcada lateral. 

Per tal d’aconseguir resultats més ajustats a la realitat, s’ha considerat una aproximació 

(veure hipòtesi 4 de l’apartat 3.4.3 de l’Annex B), de manera que les longituds de bolcada 

lateral introduïdes al PF per les diferents barres d’una biga són:  

 

Nº de barra 1 2 3 3’ 4 

Lcr,LT (mm) 2592 3935 2885 3037 2951 

Nota: La barra número 1 és la que està unida al pilar i la número 4 la del final de la biga que 

s’uneix amb la número 4 de l’altra biga. 

El fet de que les barres 3’ i 4 no s’enumerin com a 4 i 5 és perquè inicialment es va 

començar l’estudi amb un tornapuntes menys, és a dir, modelitzant la biga amb una barra 

curta, dues llargues i una curta (barres 1, 2, 3 i 4 respectivament). A partir dels resultats de 

l’anàlisi, es va prendre la decisió de col·locar un tornapuntes més per tal de reduir el cantell 

de la biga, de manera que la barra 3 es va dividir en les barres 3 i 3’. 

 

Taula 2.2 Longituds de vinclament a bolcada lateral per les barres d’una biga 



Modelització de l’estructura i resultats de l’anàlisi amb PowerFrame i PowerConnect Pág. 25 

 

3. Càrregues 

El programa PF permet la introducció de les càrregues de manera automàtica, però s’ha de 

tenir clar exactament quins paràmetres s’han de definir i modificar, i que determinades 

càrregues s’han d’introduir manualment. 

3.1. Pes propi 

La càrrega del pes propi ha estat generada automàticament pel PF. Els valors són de 1,4 

kN com a càrrega puntual als pilars, i de 1,2 kN/m com a càrrega linealment repartida a les 

bigues. 

Els valors es justifiquen com el producte del volum d’acer per la seva densitat volumètrica. 

3.2. Càrrega permanent 

La càrrega permanent s’ha introduït manualment ja que s’han de considerar els pesos dels 

següents elements: 

• Instal·lació fotovoltaica: el pes dels panells solars és el més significatiu, perquè els 

inversors no van sobre la coberta, encara que s’ha de tenir en compte també el pes 

del cablejat, els perfils d’alumini que aguanten els panells així com també els 

diversos elements de fixació que els subjecten. Els panells suposen una càrrega de 

12,5 kg/m2, i tenint en compte la resta d’elements, s’ha considerat una càrrega total 

de 20 kg/m2. 

• Corretges: el tipus i pes de les corretges s’ha obtingut mitjançant un full de càlcul de 

l’empresa Metalperfil (veure apartat 3 de l’Annex E). El tipus de corretja és un perfil 

Z 225x2 (225 mm de cantell i 2 mm d’espessor) i suposa una càrrega linealment 

repartida de 6,92 kg/m, que si es passa a càrrega superficial pren el valor de:  

22
1989,0

7

/92,6

m

kg

m

kg

m

mkg ≈=  

• Coberta: coberta deck de fabricació in-situ format per dues plaques nervades 

resistents, l’aïllament tèrmic (llana flexible de Roca), i uns rastrells interiors per 

generar la cambra aïllant. Les dues xapes són resistents i del model ACL-30C de 
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l’empresa Acieroid, amb un gruix de 0,7 mm. El conjunt suposa una càrrega 

linealment repartida de:  

22
1678,15339,6·2

m

kg

m

kg ≈=+  

Per tant, el conjunt d’elements que suposen un pes per l’estructura, suma una càrrega total 

de: 

22
403716120

m

kg

m

kg →=++  

S’ha adoptat la càrrega final de 40 kg/m2 per tenir un petit marge de seguretat en 

l’estimació de càrregues, sobretot pel que fa a la instal·lació fotovoltaica. 

Per tant, els valors de càrrega permanent a considerar són els següents: 

• Vessant de coberta amb la instal·lació fotovoltaica: 

m

kN

m

kg
m

m

kg
8,22807·40

2
≅=   

• Vessant de coberta sense instal·lació fotovoltaica: 

m

kN

m

kg
m

m

kg
8,11757·25

2
≅=    

La càrrega adoptada per la vessant de la coberta que no disposa de instal·lació fotovoltaica 

també està una mica sobredimensionada, per disposar d’un marge de seguretat. 

3.3. Sobrecàrrega d’ús 

El valor de la sobrecàrrega d’ús ve donada al Documento Básico - Seguridad Estructural - 

Acciones en la Edificación (DB-SE-AE) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) [3] en funció 

del tipus d’edifici, segons la taula 3.1: 
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A la taula 3.1 hi ha un error justament al cas que s’estudia. Aquest error va ser corregit a la 

Fe d’errates del 23 d’octubre del 2007 publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) [4] , i els 

valors correctes són els següents: 

 

El cas que s’estudia es tracta d’un edifici amb una coberta lleugera accessible 

exclusivament per al seu manteniment, amb un pendent de 12 º (inferior a 20º), de manera 

que pertany a la categoria G1 i els valors de la sobrecàrrega d’ús són els següents: 

• Càrrega uniformement repartida: 0,4 kN/m2; 

• Càrrega puntual: 1 kN.  

Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Font: [3] p. SE-AE-5) 

Taula 3.2 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús per a la categoria d’ús G (Font: 

[4] p.6)  
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Si es considera la distància entre pòrtics, s’obté la càrrega lineal uniformement repartida 

que s’ha d’introduir al PF de la següent manera: 

m

kN
m

m

kN
q 8,27·4,0

2
==  

3.4. Càrrega de neu 

La manera en que s’ha de calcular el valor de la càrrega deguda a l’acumulació de neu 

també es defineix al DB-SE-AE del CTE [3] , on es recullen els valors dels paràmetres que 

intervenen en el càlcul per a les diferents zones del territori Espanyol. L’expressió a utilitzar 

és la següent: 

On: 

• µ : coeficient de forma de la coberta; 

• sk: valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal. 

El paràmetre µ pot prendre els següents valors: 

• A una vessant limitada inferiorment per cornises o careners, i en el que no hi ha 

impediment al lliscament de la neu: 











=⇒≥

=⇒≤

º60º30

0º60

1º30

ientrevalorsperInterpolar

cobertaInclinació

cobertaInclinació

µ

µ

 

• Si hi ha impediment:  1=µ  

El valor del coeficient de forma és µ = 1, es consideri o no que la instal·lació fotovoltaica 

suposa un impediment al lliscament de la neu, ja que per una inclinació de coberta de 12º el 

resultat és el mateix. 

El valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal sk corresponent al 

poble Santa Maria del camí (equivalent a la de Palma de Mallorca), es pot obtenir de dues 

maneres diferents: 

 kn sq ·µ=  (Eq.  3.1) 
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• Segons la localització de la nau amb la taula 3.3: 

 

• Segons l’altura del terreny i la zona climàtica a la que pertany, mitjançant el 

mapa i la taula que es mostren a continuació: 

 

Taula 3.3 Sobrecàrrega sk de neu en capitals de província i ciutats autònomes (Font: [3] p. 

SE-AE-11) 

Fig. 3.1 Zones climàtiques d’hivern (Font: [3] p. SE-AE-42) 
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Amb els dos mètodes s’arriba al mateix resultat, sk = 0,2 kN/m2. 

Per tant, avaluant l’Eq. 3.1, el valor de la càrrega superficial en projecció horitzontal, 

deguda a l‘acumulació de neu és: 

22
2,02,0·1

m

kN

m

kN
qn ==  

Igual que s’ha fet abans, s’obté la càrrega lineal uniformement repartida considerant la 

distància entre pòrtics, per poder-la introduir al model de PF: 

m

kN
m

m

kN
qn 4,17·2,0

2
==  

3.5. Càrregues degudes a l’acció del vent 

Totes les fórmules, taules i coeficients que es descriuran a continuació venen definides al 

DB-SE-AE del CTE. 

L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o 

pressió estàtica, es pot expressar com: 

Taula 3.4 Sobrecàrregues sk de neu en un terreny horitzontal (Font: [3] p. SE-AE-42) 

 pebe ccqq ··=  (Eq.  3.2) 
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On: 

• qb: pressió dinàmica del vent; 

• ce: coeficient d’exposició, variable en funció de l’altura del punt considerat i del grau 

de rugositat de l’entorn on es troba ubicada la l’edificació; 

• cp: coeficient eòlic o de pressió, depenent de la forma i orientació de la superfície 

respecte al vent. Un valor negatiu indica que es tracta d’una força de succió.  

La pressió dinàmica generada per l’acció del vent ve definida de la següent manera: 

On: 

• δ : densitat de l’aire. En termes generals es pot prendre el valor de 3/25,1 mkg=δ ; 

• vb: valor bàsic de la pressió dinàmica del vent, que correspon al valor característic 

de la velocitat mitjana del vent. 

El valor de vb es pot obtenir del mapa de la següent figura: 

 2··
2

1
bb vq δ=  (Eq.  3.3) 
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Per al poble Santa Maria del camí, que correspon a la zona C, el valor de la velocitat bàsica 

del vent és de: 

 
s

m
vb 29=  

Per tant, avaluant l’Eq. 3.3, el valor de la pressió dinàmica del vent és: 

2

2

3

2

·
625,52529·25,1·

2

1
··

2

1

sm

kg

s

m

m

kg
vq bb =







== δ  

O el que és el mateix: 

2222
53,0625,525

1·
625,525

m

kN

m

N

ms

mkg
qb ≈==  

Fig. 3.2 Valor bàsic vb de la velocitat del vent (Font: [3] p. SE-AE-23)  
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3.5.1. Coeficient d’exposició ce 

El coeficient d’exposició ce, es pot obtenir a partir de la següent taula, o bé per mitjà de 

fórmules com s’indica a l’Eq. 3.4: 

• Obtenció de ce per taula: 

 

La zona on es pretén ubicar la nau és una zona de caràcter industrial, i per tant, a 

efectes del grau de rugositat de l’entorn, es pot classificar com a una zona de tipus IV 

(zona urbana en general, industrial o forestal). 

Tenint en compte les diferents altures a considerar de la nau, els valors de ce són: 

 

 Coeficient d’exposició c e 

Altura mitjana forats: 2,0 m 1,30 

Altura pilar: 6,5 m 1,45 

Altura màxima : 10,3 m 1,79 

 

• Càlcul de ce per fórmules: 

Taula 3.5 Valors del coeficient d’exposició ce (Font: [3] p. SE-AE-8) 

Taula 3.6 Resum dels valors del coeficient d’exposició ce obtinguts 

mitjançant taula 3.5 
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El coeficient d’exposició ce per altures sobre terreny z, no superiors a 200 m, es pot 

determinar mitjançant l’expressió: 

On k, L i Z són paràmetres característics de cada tipus d’entorn, segons la taula 

següent: 

 

Per tant, avaluant les expressions de l’Eq.3.4: 

{ } { }
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3,1080,1

5,650,1

0,234,1

·7·  

Els resultats obtinguts segons els dos mètodes es poden comparar a la següent talua: 

 

 

 ( ) { }







=+=
L

Zzmàx
kFambkFFce

,
·ln·7·                                       (Eq.  3.4) 

Taula 3.7 Valors dels paràmetres característics de cada tipus d’entorn per al càlcul del 

coeficient d’exposició ce (Font: [3] p. SE-AE-24) 
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 ce (per taules) ce (per fórmules) 

Altura mitjana forats: 2,0 m 1,30 1,34 

Altura pilar: 6,5 m 1,45 1,50 

Altura màxima: 10,3 m 1,79 1,80 

No hi ha molta diferència entre els resultats dels dos mètodes, però ja que es disposa dels 

valors exactes (obtinguts mitjançant fórmules), aquests són els que es consideraran a partir 

d’ara. 

Per tal de continuar amb el càlcul de les accions del vent, cal especificar els forats de 

l’edifici, ja que provoquen l’aparició de pressions internes que resulten en esforços de 

succió. 

La nau tindrà una porta de 5 metres d’alçada1 per 6 metres d’amplada, a les façanes est i 

oest de l’edifici. 

3.5.2. Coeficient eòlic o de pressió cp 

S’ha de diferenciar entre coeficient eòlic de pressió exterior cpe, per l’acció del vent des de 

l’exterior, i coeficient eòlic de pressió interior, cpi per l’acció del vent des del seu interior. 

3.5.3. Coeficient eòlic de pressió exterior cpe degut al vent transversal 

El coeficient eòlic de pressió exterior cpe, per cobertes a dues aigües i direcció del vent 

transversal compresa entre º45º45 ≤≤− θ , es defineix de la següent manera: 

                                                

 

 

1 Inicialment es va projectar la nau amb una porta de 4 m d’alçada per 8 m d’amplada que es va 

canviar per motius constructius, però la diferència de considerar una altura mitjana de forats de 2 m 

o 2,5 m no és gaire significativa.  

Taula 3.8 Resum dels valors del coeficient d’exposició ce obtinguts per taula i 

per fórmules 
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Fig. 3.3 Zones de coberta afectades de manera diferent per l’acció del 

vent transversal (Font: [3] p. SE-AE-30) 
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Com que la coberta té una inclinació de 12º, s’ha d’interpolar, considerant els valors 

corresponents a una àrea d’influència 210mA ≥ . 

Aquesta taula es creu que té errors (no confirmats oficialment) a les files corresponents a 

inclinacions de -5º i 5º, de manera que els valors corresponents a les columnes de les 

zones I i J estarien al revés. 

Per tant, els coeficients de pressió exterior cpe a considerar són els següents: 

 

 F G H I J 

-1,14 -0,92 -0,39 -0,46 -0,88 12º 

0,14 0,14 0,14 0,06 0,06 

Taula 3.9 Coeficients de pressió exterior cpe per les diferents zones de la coberta, 

deguts a l’acció del vent transversal (Font: [3] p. SE-AE-30) 

Taula 3.10 Coeficients de pressió exterior cpe per les diferents zones de la coberta, deguts 

al vent transversal 
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Llavors, aplicant l’Eq. 3.2 considerant el coeficient d’exposició corresponent al punt més alt 

de la nau ce = 1,8, i la distància entre pòrtics de 7 m, el valor de la pressió estàtica en funció 

del coeficient de pressió cp, és: 

A partir de l’expressió de l’Eq.3.5, aplicant els coeficients de pressió exterior de la taula 

3.10, s’obtenen els valors de pressió estàtica corresponents a les diferents zones de la 

coberta, que es recullen a la següent taula: 

 

F G H I J 

-7,61 -6,14 -2,60 -3,07 -5,88 

0,94 0,94 0,94 0,40 0,40 

Els valors negatius corresponen a esforços de succió i els positius a esforços de pressió. 

Per comprovar els valors obtinguts, s’ha utilitzat un full de càlcul anomenat Generador de 

vent [30] proporcionat per l’Albert Jiménez de l’empresa Construsoft, els resultats del qual 

(indicats amb un apòstrof) es mostren a continuació al costat dels obtinguts manualment: 

 

F F’ G G’ H H’ I I’ J J‘ 

-7,61 - -6,14 -6,11 -2,60 -2,59 -3,07 -3,06 -5,88 -5,85 

0,94 - 0,94 0,93 0,94 0,93 0,40 0,40 0,40 0,40 

El full de càlcul no considera la zona F’, prenent per aquesta els valors de la zona G’. 
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Taula 3.11 Pressió estàtica deguda a l’acció del vent transversal a les diferents zones de 

la coberta (kN/m) 

Taula 3.12 Comparació dels resultats de pressió estàtica obtinguts manualment amb els 

del full de càlcul (kN/m)  
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Per calcular els valors de l’acció del vent sobre els pilars, es consideraran els coeficients de 

pressió exterior cpe corresponents a les zones D i E, que per cobertes a dues aigües i 

direcció del vent transversal compresa entre º45º45 ≤≤− θ , es defineixen de la següent 

manera: 

 

Fig. 3.4 Zones de la façana afectades de manera diferent per l’acció del 

vent (transversal o longitudinal) (Font: [3] p. SE-AE-25)  
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En aquest cas, els coeficients eòlics obtinguts per interpolació són: 

Per tant, avaluant l’Eq. 3.2 considerant el coeficient d’exposició corresponent a l’altura dels 

pilars ce = 1,5 i la distància entre pòrtics, la pressió estàtica deguda a l’acció del vent 

transversal sobre els pilars, en funció del coeficient de pressió exterior cpe, és:  

A partir de l’Eq. 3.7 i aplicant els coeficient de pressió exterior de l’Eq. 3.6, s’arriba als 

valors de pressió estàtica corresponents a les diferents zones de la façana, que es recullen 

a la següent taula, amb els valors obtinguts amb el full de càlcul al costat: 

 

 

Taula 3.13 Coeficients de pressió exterior cpe per les diferents zones de la 

façana, deguts a l’acció del vent (transversal o longitudinal) 

(Font: [3] p. SE-AE-25) 
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D D’ E E’ 

3,95 3,89 -1,73 -1,71 

Els valors negatius corresponen a esforços de succió i els positius a esforços de pressió, i 

coincideixen bastant bé amb els valors obtinguts amb el full de càlcul del generador de vent 

(D’ i E’). 

3.5.4. Coeficient eòlic de pressió exterior cpe degut al vent longitudinal 

De manera anàloga al procediment anterior, s’obtenen els valors dels coeficients de pressió 

exterior deguts a l’acció del vent longitudinal. Per cobertes a dues aigües i direcció del vent 

longitudinal compresa entre º135º45 ≤≤ θ , es defineixen de la següent manera: 

 

Taula 3.14 Comparació dels resultats de pressió estàtica deguda a l’acció del vent 

transversal a les diferents zones de la façana calculats manualment, amb els 

del full de càlcul (kN/m) 

Fig. 3.5 Zones de la coberta afectades de manera diferent pel 

vent transversal (Font: [3] p. SE-AE-31) 
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Com que la coberta té una inclinació de 12º, s’ha d’interpolar, considerant els valors 

corresponents a una àrea d’influència 210mA ≥ . 

Per tant, els coeficients eòlics són els següents: 

 

 F G H I 

12º -1,39 -1,30 -0,63 -0,53 

Així, avaluant l’Eq. 3.2 considerant el coeficient d’exposició corresponent a l’altura màxima 

de la nau ce = 1,8 i la distància entre pòrtics, la pressió estàtica deguda a l’acció del vent 

longitudinal sobre la coberta, en funció del coeficient de pressió exterior cpe, és:  

Taula 3.15 Coeficients de pressió exterior cpe per les diferents zones de la façana, 

deguts a l’acció del vent longitudinal (Font: [3] p. SE-AE-31) 

Taula 3.16 Coeficients de pressió exterior cpe per les diferents zones de la 

façana, deguts al vent longitudinal 
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A partir de l’Eq. 3.8 aplicant els coeficient de pressió exterior de la taula 3.16, s’obtenen els 

valors de pressió estàtica corresponents a les diferents zones de la coberta, que es recullen 

a la següent taula: 

 

F G H I 

-9,28 -8,68 -4,21 -3,54 

Tots els valors són negatius, i per tant corresponen a esforços de succió. 

Si es comparen els resultats amb els valors del full de càlcul del generador de vent, es veu 

que s’ha considerat només un dels valors (H’: -4,24 kN/m) per tota la coberta, ja que la 

zona I és menys desfavorable i les zones F i G estan localitzades a una zona concreta de 

petites dimensions.  

Si el valor de la distància e/10 definida a la figura 3.5 fos més gran que la meitat de la 

distància entre pòrtics, llavors s’hauria de tenir en compte el valor més desfavorable de la 

pressió estàtica (-9,28 kN/m), com a mínim per dimensionar el primer, segon, penúltim i 

darrer pòrtics. Si no és el cas, no cal considerar-ho en el dimensionament de l’estructura, ja 

que només s’ha de tenir en compte per determinar el número de cargols necessaris per 

fixar la xapa de la coberta a aquestes zones concretes. A continuació es realitza la 

comprovació. 
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Per tant, no cal tenir en compte els valors de pressió estàtica deguda a l’acció del vent 

longitudinal en les zones F i G de la figura 3.5 en el dimensionament de l’estructura. 

El valor de la càrrega repartida sobre les bigues deguda a l’acció del vent longitudinal que 

s’introduirà al model de PF, per al cas de cpi = 0, és per tant de -4,21 kN/m. 

Pel que fa a l’acció del vent longitudinal sobre els pilars, s’han de considerar també la figura 

3.4 i la taula 3.13, però prenent ara com a distància d el costat llarg de la nau: 

Taula 3.17 Pressió estàtica deguda a l’acció del vent 

longitudinal a les diferents zones de la 

coberta (kN/m) 
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Per tant, aplicant l’Eq 3.2 i considerant ara el coeficient d’exposició ce = 1,5 corresponent a 

l’altura de pilars i la distància entre pòrtics, la pressió estàtica en funció del coeficient de 

pressió, és:  

A partir de l’Eq. 3.10, aplicant els coeficients de pressió exterior de l’Eq. 3.9, s’arriba als 

valors de pressió estàtica corresponents a les diferents zones de la façana, que es recullen 

a la següent taula: 

 

A B C 

-6,68 -4,45 -2,78 

Tots els valors són negatius, i per tant corresponen a esforços de succió.  

Si es comparen els resultats amb els valors del full de càlcul del generador de vent, es veu 

que s’ha considerat només un dels valors (B’: -4,41 kN/m), ja que la zona C és menys 

desfavorable i la zona A és una àrea concreta de petites dimensions. 

El valor de la càrrega repartida sobre els pilars deguda a l’acció del vent longitudinal que 

s’introduirà al model de PF, per al cas de cpi = 0, és per tant de -4,45 kN/m. 

3.5.5. Coeficient eòlic de pressió interior cpi degut al vent transversal 

Per tal de calcular el coeficient eòlic de pressió interior (tant pel vent longitudinal com pel 

vent transversal) s’ha de fer ús de la següent taula: 
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Taula 3.18 Pressió estàtica deguda a l’acció 

del vent longitudinal a les diferents 

zones de la façana (kN/m) 
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L’esveltesa es defineix com la relació entre alçada i amplada, és a dir, h/b. A la taula 3.19 

sembla que hi ha un altre error (no confirmat oficialment) ja que enlloc d’entrar amb 

l’esveltesa s’ha d’entrar amb la inversa de l’esveltesa. Per tant, els coeficients de pressió 

interior són: 

On A és l’àrea de les portes de la nau, A = 5·6 = 30 m2. 

El cas corresponent a una porta oberta i l’altra tancada dóna un valor del coeficient de 

pressió que està entre els dos anteriors (cpi = 0,1). Per tant, és suficient tenir en compte els 

casos extrems perquè el cas intermedi ja queda cobert. 

Taula 3.19 Coeficients eòlics de pressió interior cpi (Font: [3] p. SE-AE-9 ) 

Fig. 3.6 Pressions exercides pel vent a una construcció diàfana (Font: [3] p. SE-AE-9) 
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Per calcular el valor de les pressions interiors degudes al vent transversal s’ha de 

considerar el coeficient d’exposició corresponent a l’altura mitjana dels forats ce = 1,34. Per 

tant, la pressió estàtica en funció del coeficient de pressió, és: 

Aplicant els coeficients de pressió interior màxim i mínim de les equacions 3.11 i 3.12 per al 

vent transversal a l’Eq. 3.13, s’obté el valor de la pressió estàtica deguda a les pressions (o 

succions) interiors: 
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El full de càlcul del generador de vent dóna els valors 2,46 kN/m per a cpi = 0,5  i -1,48 

kN/m per a cpi = -0,3, molt similars als calculats manualment.  

Els signes deguts a pressions o succions interiors, s’han de considerar de la següent 

manera: 

• Esforços cap a fora: positius (encara que en realitat provoquen succions a 

l’envolvent de la nau); 

• Esforços cap a dintre: negatius (encara que en realitat provoquen pressions a 

l’envolvent de la nau). 

Això s’ha de tenir en compte a l’hora de sumar les pressions o succions interiors i exteriors, 

per tal d’obtenir el valor final de la càrrega de vent longitudinal que se li ha d’introduir al 

programa. 

3.5.6. Coeficient eòlic de pressió interior cpi degut al vent longitudinal 

Per calcular el coeficient eòlic o de pressió interior degut al vent longitudinal, s’ha de seguir 

el mateix procediment que per al vent transversal, però considerant la distància b = 36 m, ja 

que és l’amplada de la cara de la nau exposada directament al vent longitudinal. Per tant, 

segons la taula 3.19: 
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On A és l’àrea de les portes de la nau, A = 5·6= 30 m2. 

Com que µ  és el quocient entre l’àrea de forats en zones de succió i l’àrea total de forats, 

no té sentit considerar el cas de les dues portes obertes 1=µ , ja que amb el vent 

longitudinal sempre hi haurà una de les dues portes que no estarà en zona de succió. 

Igualment com s’ha fet per al vent transversal, per calcular el valor de les pressions interiors 

degudes al vent longitudinal s’ha de considerar el coeficient d’exposició corresponent a 

l’altura mitjana dels forats, ce = 1,34. Per tant, l’expressió de la pressió estàtica en funció del 

coeficient de pressió serà la mateixa que la indicada a l’Eq. 3.13. 

Aplicant els coeficients de pressió màxim i mínim de les equacions 3.14 i 3.15 per al vent 

longitudinal a l’Eq. 3.13, s’obté el valor de pressió estàtica deguda a les pressions (o 

succions) interiors: 
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El full de càlcul del generador de vent dóna els valors 2,46 kN/m per a cpi = 0,5 i 0,49 kN/m 

per a cpi = 0,1, pràcticament iguals als calculats manualment. 

3.5.7. Modelització de les càrregues de vent amb el  PowerFrame 

El PF disposa d’un generador de càrregues de vent per al vent transversal, però no per al 

longitudinal. El valor que dóna és la resultant de les pressions o succions generades per 

l’acció exterior i interior del vent. Per tant, per comparar les càrregues que dóna el 

generador de vent del PF amb les que s’han calculat manualment, s’han de sumar les 

pressions internes i les externes considerant les diferents hipòtesis. 
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Com que la instal·lació solar fotovoltaica només està a una de les dues vessants de la 

coberta, s’han de considerar els efectes de l’acció del vent en les dues direccions 

(transversal i longitudinal) però també en els dos sentits per al vent transversal. 

Per al cas del vent transversal, el CTE contempla un angle horitzontal d’incidència del vent 

comprès entre º45±  ( º45º45 ≤≤− θ ), però a la vegada, considera un angle vertical 

d’incidència del vent de º10± . Això es reflexa en que per cobertes amb inclinacions entre   

-5º i 45º, la taula dóna un primer valor de coeficient de pressió exterior per un angle de 

incidència vertical de -10º (generant sobretot esforços de succió) i un segon per un angle 

de incidència vertical de 10º (generant esforços de pressió). 

La nomenclatura de les càrregues introduïdes al PF és la que s’explica a continuació. 

3.5.8. Vent transversal  

Direcció del vent d’esquerra a dreta: 

• Vent Tr.1: considerant el coeficient 5,0=
màxpic  i incidència del vent de -10º; 

• Vent Tr.2: considerant el coeficient 5,0=
màxpic  i incidència del vent de +10º; 

• Vent Tr.3: considerant el coeficient 3,0−=
mínpic  i incidència del vent de -10º; 

• Vent Tr.4: considerant el coeficient 3,0−=
mínpic  i incidència del vent de +10º; 

• Vent Tr.5: considerant el coeficient 0=pic  i incidència del vent de -10º; 

• Vent Tr.6: considerant el coeficient 0=pic  i incidència del vent de +10º. 

Direcció del vent de dreta a esquerra: 

• Vent Tr.11: considerant el coeficient 5,0=
màxpic  i incidència del vent de -10º; 

• Vent Tr.22: considerant el coeficient 5,0=
màxpic  i incidència del vent de +10º; 

• Vent Tr.33: considerant el coeficient 3,0−=
mínpic  i incidència del vent de -10º; 

• Vent Tr.44: considerant el coeficient 3,0−=
mínpic  i incidència del vent de +10º; 
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• Vent Tr.55: considerant el coeficient 0=pic  i incidència del vent de -10º; 

• Vent Tr.66: considerant el coeficient 0=pic  i incidència del vent de +10º. 

Perquè es puguin entendre millor els valors de la taula 3.20, a la figura 3.6 es mostra l’ordre 

(d’esquerra a dreta) en que es presenten els resultats. Els esforços de pressió tenen signe 

positiu i els de succió tenen signe negatiu. Els valors són el resultat de sumar les càrregues 

degudes a pressions o succions externes i internes. 

Vent Tr.1: 

 

A continuació es presenta una taula per poder realitzar la comparació entre els valors de les 

càrregues de vent generades pel PF, les generades mitjançant el full de càlcul i les 

calculades manualment:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Càrrega de vent transversal 1 generada per PowerFrame (Font: PowerFrame)  
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Càrregues finals (considerant esforços de pressió e xterior i interior) degudes al 

vent transversal (kN/m) 

Zones D G H J I E 

Manual 1,46 -8,63 -5,09 -8,37 -5,56 -4,22 

Excel c1 1,43 -8,57 -5,05 -8,31 -5,52 -4,17 

PF (Tr. 1) 1,1 -9,4 -5,9 -9,2 -6,4 -4,5 

Manual 1,46 -1,55 -1,55 -2,09 -2,09 -4,22 

Excel c2 1,43 -1,53 -1,53 -2,06 -2,06 -4,17 

 

 

cpi = 0,5 

 

PF (Tr. 2) 1,1 -2,4 -2,4 -2,9 -2,9 -4,5 

Manual 5,44 -4,65 -1,11 -4,39 -1,58 -0,24 

Excel c1 5,37 -4,63 -1,11 -4,37 -1,58 -0,23 

PF (Tr. 3) 5,7 -3,9 -0,4 -3,7 -0,9 0,1 

Manual 5,44 2,43 2,43 1,89 1,89 -0,24 

Excel c2 5,37 2,41 2,41 1,88 1,88 -0,23 

 

 

cpi = - 0,3 

PF (Tr. 4) 5,7 3,1 3,1 2,6 2,6 0,1 

Manual 3,95 -6,14 -2,6 -5,88 -3,07 -1,73 

Excel c1 3,89 -6,11 -2,59 -5,85 -3,06 -1,71 

PF (Tr. 5) 3,9 -6,1 -2,6 -5,8 -3,1 -1,7 

Manual 3,95 0,94 0,94 0,4 0,4 -1,73 

Excel c2 3,89 0,93 0,93 0,40 0,40 -1,71 

 

 

cpi = 0 

PF (Tr. 6) 3,9 0,9 0,9 0,4 0,4 -1,7 

Taula 3.20 Càrregues finals degudes a l’acció del vent transversal (kN/m) 
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Nota: A la taula 3.20, per fer referència al cas de la incidència del vent de -10 º s’indica com 

Excel c1 (cas 1 del full de càlcul) i per fer referència al cas de la incidència del vent de +10º, 

s’indica com Excel c2 (cas 2 del full de càlcul). 

Els valors manuals i els del full de càlcul coincideixen pràcticament a la perfecció. En canvi, 

el resultats del generador de vent del PF difereixen una mica de la resta. Això es deu a que 

el programa, encara que li diguis que generi les càrregues segons els criteris del CTE, 

segueix la següent indicació de l’EC-3. Enlloc de considerar el coeficient d’exposició ce 

corresponent a l’altura mitjana dels forats (ce = 1,34) a l’hora de determinar les càrregues 

degudes a pressions interiors, considera el que correspon a l’altura dels pilars (ce = 1,5). 

Els valors corresponents a les càrregues de vent Tr. 11, 22, etc. són els mateixos, però 

posades en ordre invers (de dreta a esquerra). 

Els valors considerats en el càlcul amb PF són els que genera el mateix programa i no els 

calculats manualment, ja que en general són una mica més desfavorables. 

3.5.9. Vent longitudinal 

Per al cas del vent longitudinal, la normativa no estableix cap diferenciació entre els 

coeficients eòlics de pressió en funció de l’angle d’incidència vertical del vent, i la asimetria 

de càrregues (deguda a la instal·lació fotovoltaica) no genera estats de càrrega diferents 

per als dos sentits del vent. Per tant, en el cas del vent longitudinal només cal considerar 

tres casos: 

• Vent Lg.1: considerant el coeficient de pressió interior 5,0=
màxpic ; 

• Vent Lg.2: considerant el coeficient de pressió interior 1,0=
mínpic ;  

• Vent Lg.3: considerant el coeficient de pressió interior 0=pic . 

Els valors d’aquestes càrregues s’han introduït manualment ja que el generador de vent del 

programa no serveix per al cas de vent longitudinal. Els valors introduïts es recullen a la 

següent taula: 
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Càrregues finals (considerant esforços de pressió e xterior i interior) degudes al vent 

longitudinal (kN/m)  

 Vent Lg 1 ( cpi = 0,5) Vent Lg 2 ( cpi = 0,1) Vent Lg 3 ( cpi = 0) 

Coberta -4,21 - 2,49 = -6,70 -4,21 - 0,5 = -4,71 -4,21 

Pilars -4,45 - 2,49 = -6,94 -4,45 - 0,5 = -4,95 -4,45 

3.6. Càrregues degudes a variacions tèrmiques 

Per tal de determinar les càrregues degudes a variacions tèrmiques s’han de considerar les 

temperatures màximes i mínimes anuals del poble Santa Maria del camí, mitjançant el 

mapa i la taula que es mostren a continuació. 

 

Taula 3.21 Càrregues finals degudes al vent longitudinal (kN/m) 

Fig. 3.8 Isotermes de la temperatura màxima anual de l’aire (º C) (Font: [3] p. SE-AE-

41) 
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La zona de clima hivernal necessària per entrar a la taula 3.22 s’obté del mateix mapa de la 

figura 3.2 que s’ha utilitzat en la determinació de la càrrega de neu. Santa Maria del camí 

està dins la zona 5. 

Per tant, les temperatures a considerar són les següents: 

• Tmitja = 10 º C, mitjana anual a Espanya (obtinguda de [3] p. SE-AE-8); 

• Tmàx = 40 - 42 ºC; 

• Tmín = -5 ºC (zona de clima hivernal 5 i altitud aproximada d’uns 50 m). 

La màxima variació de temperatura que teòricament podria experimentar l’estructura és de: 

( ) Cº47542 =−−  

S’ha de considerar però que la nau està aïllada tèrmicament, i que aquestes dades de 

temperatura són una mica exagerades (sobretot pel que fa a la Tmín). 

Per aquests motius, s’ha decidit considerar una variació de temperatura de 20 ºC, que ja és 

un valor bastant considerable. 

Els efectes de l’acció tèrmica sobre l’estructura han estat calculats mitjançant el programa 

PF, i no s’han comprovat manualment com s’ha fet amb la resta d’accions. El CTE no 

especifica com fer-ho, ni fa referència a altres documents on es descrigui el mètode de 

càlcul. 

Taula 3.22 Temperatura mínima de l’aire exterior (º C) (Font: [3] p. SE-AE-41) 
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4. Verificacions basades en coeficients parcials 

Per a la verificació de la capacitat portant (comprovacions en Estat Límit Últim; ELU) i de 

l’aptitud al servei (comprovacions en Estat Límit de Servei; ELS) d’una estructura, 

mitjançant coeficients parcials, s’ha de determinar l’efecte de les accions així com la 

resposta estructural, a partir dels valors de càlcul de les variables. Aquests s’obtenen a 

partir dels seus valors característics, o altres valors representatius, multiplicant-los (en el 

cas de les accions) o dividint-los (en el cas de la resistència) pels corresponents coeficients 

parcials de seguretat.  

4.1. Capacitat portant 

4.1.1. Verificacions 

Es considera que hi ha estabilitat suficient del conjunt de l’edifici o d’una part independent 

d’aquest, si per totes les situacions de dimensionament pertinents, es compleix la següent 

condició: 

On: 

• Ed,dst : valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores; 

• Ed,stb : valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores. 

Es considera que hi ha suficient resistència de l’estructura portant d’un element estructural, 

secció, punt o d’una unió entre elements, si per totes les situacions de dimensionament 

pertinents, es compleix la següent condició: 

On: 

• Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions; 

• Rd : valor de càlcul de la resistència corresponent. 

 stbddstd EE ,, ≤  (Eq.  4.1) 

 dd RE <  (Eq.  4.2) 
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4.1.2. Combinació d’accions 

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponent a una situació persistent o 

transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió: 

És a dir, considerant l’acció simultània de: 

• Totes les accions permanents, en valor de càlcul ( )kG G·γ , inclòs el pretensat 

( )PP ·γ ; 

• Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul ( )kQ Q·γ , havent d’adoptar-se com a 

tal una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis; 

•  La resta d’accions variables, en valor de càlcul de combinació ( )kQ Q·· 0ψγ . 

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponent a una situació extraordinària, es 

determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió: 

És a dir, considerant l’acció simultània de: 

• Totes les accions permanents, en valor de càlcul ( )kG G·γ , inclòs el pretensat 

( )PP ·γ ; 

• Una acció accidental qualsevol, en valor de càlcul ( )dA , havent d’analitzar-se 

successivament amb cadascuna d’elles; 

• Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul freqüent ( )kQ Q·· 1ψγ , havent 

d’adoptar-se com a tal, una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis amb 

cada acció accidental considerada; 

•  La resta d’accions variables, en valor de càlcul quasi permanent ( )kQ Q·· 2ψγ . 

 ∑∑
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A l’anàlisi realitzat, no hi ha acció de pretensat, i tampoc s’han considerat les accions 

accidentals. 

4.1.3. Coeficients parcials de seguretat i de simul taneïtat 

Els coeficients parcials de seguretat són els que s’utilitzen per majorar les accions 

considerades en el càlcul, passant així dels valors característics als valors de càlcul. 

Els valors dels coeficients parcials de seguretat es defineixen a la taula 4.1: 

 

Els coeficients de simultaneïtat s’utilitzen per realitzar combinacions d’accions, ponderant la 

importància de cada càrrega així com la possibilitat de que les diverses càrregues es donin 

simultàniament, en una combinació determinada. 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat es defineixen a la taula 4.2: 

Taula 4.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions (Font: [1] p. SE-11) 
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4.1.4. Coeficients parcials de seguretat per resist ència 

Els valors característics de les propietats resistents dels materials es divideixen pels 

coeficients parcials de seguretat, per obtenir els valors de càlcul de les característiques 

resistents d’aquests. 

S’han considerat els coeficients que dóna l’Eurocodi 3 (EC-3), i no els del CTE ja que són 

menys restrictius. Els valors utilitzats són els següents: 

• 0,10 =Mγ  : coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material; 

• 0,11 =Mγ  : coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens de inestabilitat; 

• 25,12 =Mγ  : coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material 

o secció, i a la resistència dels mitjans de unió. 

Taula 4.2 Coeficients de simultaneïtat (Font: [1] p. SE-11)                

(1) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents a l’ús 

des del qual s’accedeixi 
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4.2. Aptitud al servei 

4.2.1. Verificacions 

Es considera que hi ha un comportament adequat pel que fa a les deformacions, les 

vibracions o el deteriorament, si es compleix, per les situacions de dimensionament 

pertinents, que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible establert per a 

aquest efecte. 

4.2.2. Combinació d’accions 

Els efectes deguts a les accions de curta duració que puguin ser irreversibles, es 

determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat característica, a partir 

de l’expressió: 

És a dir, considerant l’acció simultània de: 

• Totes les accions permanents, en valor característic ( )kG ; 

• Una acció variable qualsevol, en valor característic ( )kQ , havent d’adoptar-se com a 

tal una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis; 

• La resta d’accions variables, en valor de combinació ( )kQ·0ψ . 

Els efectes deguts a accions de curta duració que puguin resultar reversibles, es 

determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat freqüent, a partir de 

l’expressió: 

És a dir, considerant l’acció simultània de: 

• Totes les accions permanents, en valor característic ( )kG ; 
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• Una acció variable qualsevol, en valor freqüent ( )kQ·1ψ , havent d’adoptar-se com a 

tal una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis; 

• La resta d’accions variables, en valor quasi permanent ( )kQ·2ψ . 

Els efectes deguts a accions de llarga durada, es determinen mitjançant combinacions 

d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de l’expressió: 

És a dir, considerant l’acció simultània de: 

• Totes les accions permanents, en valor característic ( )kG ; 

• Totes les accions variables, en valor quasi permanent ( )kQ·2ψ . 

A l’anàlisi realitzat no hi ha acció de pretensat (P). 

4.2.3. Deformacions 

4.2.4. Fletxes 

Quan es consideri la integritat del elements constructius, s’admet que l’estructura 

horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces, 

davant qualsevol combinació d’accions característica, considerant només les deformacions 

que es produeixen després de la posada en obra de l’element, la fletxa relativa és menor 

que: 

• 1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes; 

• 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes; 

• 1/300 en la resta dels casos. Aquest és el cas que es considera. 

Quan es consideri el confort dels usuaris, s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o 

coberta és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces davant qualsevol 

combinació d’accions característica, considerant només les accions de curta durada, la 

fletxa relativa és menor que 1/350. 
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Quan es consideri l’aparença de l’obra, s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o 

coberta és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces, davant qualsevol 

combinació d’accions quasi permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300. 

4.2.5. Desplaçaments horitzontals 

Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura global té 

suficient rigidesa lateral, si davant qualsevol combinació d’accions característica, el 

desplom és menor que: 

• Desplom total: 1/500 de l’altura total de l’edifici; 

• Desplom local: 1/250 de l’altura de la planta, a qualsevol d’elles. 

Quan es consideri l’aparença de l’obra, s’admet que l’estructura global té suficient rigidesa 

lateral, si davant qualsevol combinació d’accions quasi permanent, el desplom relatiu és 

menor que 1/250.  

No obstant, Accessteel fa una recomanació a una publicació anomenada “Límits de fletxa 

pràctics per a edificis d’una sola planta” ([12] p.3) seguint les indicacions de la normativa 

Britànica, segons la qual en naus industrials sense pont grua i sense elements fràgils 

susceptibles de fallar als tancaments, façana i coberta, es pot considerar un desplom 

màxim de 1/150. Aquesta és la restricció que s’ha considerat ja que sinó s’ha de 

sobredimensionar l’estructura per complir amb les exigències dels desplaçaments 

horitzontals màxims, que no són d’aplicació en el cas en estudi. 

A la següent figura es defineixen el desplom local i el desplom total.  

 

Fig. 4.1 Desploms total i local d’una estructura (Font: [1] p. SE-13) 
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4.3. Generació de les combinacions de càrrega amb 

PowerFrame 

Després de introduir, manual o automàticament, totes les càrregues que tindran una 

influència sobre el comportament de l’estructura, s’han generat les combinacions de 

càrrega automàticament amb PF, havent definit anteriorment els grups de càrrega 

incompatibles, és a dir, les càrregues que no poden donar-se a la vegada. 

El pes propi, la càrrega permanent i l’efecte de la temperatura són les úniques càrregues 

que són compatibles amb tota la resta.  

La sobrecàrrega d’ús (per operacions de manteniment) no és compatible ni amb la càrrega 

de neu, ni amb les càrregues de vent, perquè se suposa que si fa molt mal temps ningú 

pujarà a la coberta per a realitzar tasques de manteniment. 

La càrrega de neu en canvi, només és incompatible amb la sobrecàrrega d’ús. 

Finalment, les càrregues de vent són totes incompatibles entre elles perquè el vent sempre 

bufarà només en una direcció. 

Les combinacions de càrrega que s’han generat automàticament amb PF són les següents: 

• 512 combinacions de càrrega fonamental en Estat Límit Últim (ELU CF o 

“Combinación Frecuente”), que correspon a una situació persistent o transitòria (Eq. 

4.3); 

• 129 combinacions en Estat Límit de Servei (ELS CR o “Combinación Rara”), que 

correspon a accions de curta duració que puguin ser irreversibles (Eq. 4.5). 

No s’han considerat totes les combinacions en ELS, només les ELS CR perquè són més 

desfavorables que la resta.  
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5. Anàlisi estructural 

5.1. Models per a les unions  

En general, poden no tenir-se en compte els efectes del comportament de les unions sobre 

la distribució d’esforços i moments en una estructura, així com sobre les deformacions 

globals de la mateixa. No obstant, sí que s’han de considerar quan aquests efectes siguin 

significatius (per exemple, en el cas d’unions semi-rígides). 

Per determinar si resulta necessària la consideració dels efectes del comportament de les 

unions en l’anàlisi estructural global, pot establir-se la següent distinció entre tres tipus de 

unions: 

• Unió articulada (simple), per la que es pot suposar que no transmet cap moment 

flector significatiu; 

• Unió rígida (continua), per la que es pot suposar que el seu comportament no té cap 

efecte sobre l’anàlisi estructural global; 

• Unió semi-rígida (semi-contínua), per la que sí resulta necessària la consideració del 

seu comportament en l’anàlisi estructural global. 

En el cas d’estudi, es tenen dues unions simples i tres continues a cada pòrtic i per tant, la 

norma permet realitzar els càlculs sense tenir-ne en compte la rigidesa, però considerant la 

seva classificació. 

No obstant, les comprovacions manuals s’han realitzat a partir dels resultats d’un anàlisi en 

primer ordre amb PF, tenint en compte la rigidesa de les unions. Encara que no sigui 

obligatori, s’ha volgut fer segons aquesta consideració, ja que els resultats són més ajustats 

a la realitat. 

A l’apartat 6.2 del present annex, es recull un resum de resultats de les diferents variants 

del tipus d’anàlisi realitzat, per poder comparar-ne les diferències. 

5.2. Anàlisi global 

L’anàlisi global de l’estructura es pot realitzar en primer ordre, utilitzant la geometria inicial 

de l’estructura, o en segon ordre, considerant la influència de la deformació de l’estructura 

en les sol·licitacions de la mateixa. 



Modelització de l’estructura i resultats de l’anàlisi amb PowerFrame i PowerConnect Pág. 63 

 

Els efectes de segon ordre s’han de tenir en compte quan augmenten els efectes de les 

accions o modifiquen la resposta estructural global de manera significativa. 

Es pot realitzar un anàlisis de l’estructura en primer ordre quan es compleix el següent 

criteri:  

Com que es pretén realitzar un anàlisi elàstic:  

Si 10≥crα  ⇒  es pot realitzar un anàlisi elàstic en primer ordre.  

Si 10<crα  ⇒  s’ha de realitzar obligatòriament un anàlisi elàstic en segon ordre. 

D’acord amb el resultat de la figura 2.2 obtingut amb el programa Ansys, 

10083,26 >=crα , s’ha realitzat l’anàlisi en primer ordre.  Els resultats d’aquest són els 

que s’utilitzaran per a realitzar les comprovacions de resistència i vinclament pertinents. 

Encara que la norma permeti realitzar l’anàlisi en primer ordre, es realitzarà també en 

segon ordre per comparar resultats (veure taula 6.1 de l’apartat 6.2 del present annex). 

Si no es disposa d’un programa d’elements finits com l’Ansys, l’alfa crítica es pot calcular 

manualment com s’explica a continuació. 

Els pòrtics de cobertes amb pendents suaus i les estructures planes convencionals 

d’edificis, de tipus reticulat llinda - pilar, es poden comprovar en estat límit últim enfront d’un 

mode de col·lapse per vinclament global translacional, mitjançant un anàlisi de primer ordre 

sempre i quan es satisfaci el criteri de les equacions 5.1 o 5.2  a cadascuna de les seves 

plantes. En aquestes estructures, crα es pot estimar a partir de la següent fórmula 

aproximada, sempre i quan l’esforç axial de compressió a les llindes, de pis o de coberta, 

no sigui significatiu:  

 10≥=
Ed

cr
cr F

Fα     per anàlisis elàstics (Eq.  5.1) 

 15≥=
Ed

cr
cr F

Fα     per anàlisis plàstics (Eq.  5.2) 
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On: 

• HEd: valor de càlcul de la resultant horitzontal, al nivell de la cota inferior de la planta 

considerada, de les càrregues horitzontals reals i fictícies (les forces fictícies no s’ha 

incorporat al PF, però sí la imperfecció global de verticalitat, que és equivalent); 

• VEd: valor de càlcul de la càrrega vertical total, al nivell de la cota inferior de dita 

planta, exercida sobre l’estructura per sobre d’aquest nivell; 

• EdH ,δ : desplaçament horitzontal relatiu del nivell superior de la planta en relació al 

seu nivell inferior, quan l’estructura està sotmesa a les càrregues horitzontals de 

càlcul (per exemple el vent) i a les càrregues horitzontals fictícies aplicades a cada 

nivell de forjat; 

• h: altura de la planta. 

 

Notes: 

• En absència d’informacions més precises, es pot considerar que una pendent de 

coberta és suau quan no supera la relació 1:2 (26º); 

• En absència d’informacions més precises, l’esforç axial de compressió en llindes, de 

pis o coberta, es pot considerar significatiu si: 

Fig. 5.1 Desplaçament relatiu EdH ,δ , VEd i HEd (Font: [6] p. 31)  
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 On: 

• NEd: valor de càlcul de l’esforç axial de compressió en l’element considerat; 

• A: àrea de la secció transversal de l’element considerat; 

• fy: límit elàstic de l’element considerat; 

• λ : esveltesa reduïda adimensional en el pla de càlcul per a aquesta llinda, 

de pis o coberta, obtinguda a partir de la seva longitud real i segons la 

hipòtesi d’articulació en ambdós extrems. 

Perquè l’esforç axial sobre les bigues no sigui significatiu, aplicant la definició d’esveltesa 

reduïda i considerant l’Eq. 5.4, s’ha de complir la següent desigualtat: 

Avaluant l’Eq. 2.3, s’obté el valor de Ncr necessari per comprovar si es compleix la 

desigualtat de l’Eq. 5.5: 
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Per tant, com que es tracta d’una coberta amb una pendent suau (12º< 26º) i l’esforç axial 

de compressió a les llindes no és significatiu, es pot calcular el valor de l’alfa crítica segons 

l’Eq. 5.3, com es mostra a continuació: 
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S’han considerat els valors de les accions obtingudes amb PowerFrame de la combinació  

d’accions ELU CF 331 (la que provoca el desplaçament horitzontal màxim). 

Si es considera l’altura màxima de la nau (encara que en realitat s’hauria de considerar la 

dels pilars), el resultat és molt similar al que s’ha obtingut amb Ansys ( 083,26=crα ). En 
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canvi, si es considera l’altura dels pilars, el resultat de la fórmula aproximada no és tan 

exacte, però  va a favor de la seguretat. 

5.3. Estabilitat estructural de pòrtics 

Si d’acord amb el criteri de les equacions 5.1 o 5.2, s’ha de considerar la influència de la 

deformació de l’estructura a la verificació de l’estabilitat estructural, s’hauria d’aplicar el 

procediment descrit  a continuació (encara que en aquest cas no sigui d’obligat compliment, 

es consideren les següents instruccions per als anàlisis en segon ordre que es faran amb 

PF per comparar resultats) : 

En funció del tipus d’estructura i del tipus d’anàlisi global, els efectes de segon ordre i de les 

imperfeccions poden tenir-se en compte mitjançant qualsevol dels mètodes següents: 

• Els dos tipus d’efectes, en la seva totalitat, a través de l’anàlisi global. Això 

consisteix en dibuixar la geometria del pòrtic amb les imperfeccions inicials (global i 

locals) en el sentit que toca segons indica la deformada de l’anàlisi de vinclament 

realitzat amb Ansys, o el que és el mateix, introduir les forces equivalents a les 

imperfeccions (també en el sentit adequat), i realitzar un anàlisi en segon  ordre . 

Les longituds de vinclament es poden prendre en aquest cas com la longitud física 

de l’element; 

• En part a través de l’anàlisi global i en part per les comprovacions individuals de 

l’estabilitat dels elements aïllats. És a dir, realitzant un anàlisi en primer  ordre  

introduint la imperfecció global (o la força horitzontal equivalent), però no la local, i 

després realitzar les comprovacions de vinclament pertinents, que ja porten inclosos 

els efectes de les imperfeccions locals dels elements. Aquest és el mètode que s’ha 

seguit en els càlculs manuals i els realitzats mitjançant PF, i les longituds de 

vinclament utilitzades són les indicades a l’apartat 2.3 del present annex. 

S’hauria de comprovar també l’estabilitat dels elements aïllats individuals, per un dels 

següents mètodes: 

• Si els efectes de segon ordre en els elements aïllats, així com les corresponents 

imperfeccions locals dels mateixos, han estat considerats totalment en l’anàlisi 

global de l’estructura, no és necessari realitzar cap comprovació addicional de 

l’estabilitat individual de cada element; És a dir, si s’ha seguit el primer dels dos 

mètodes explicats anteriorment, no cal realitzar comprovacions addicionals 

d’estabilitat. 
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• Si els efectes de segon ordre en els elements aïllats, o certes imperfeccions locals 

dels mateixos, no han estat totalment incorporats en l’anàlisi global (és a dir, no 

s’han inclòs els dos tipus d'imperfeccions, globals i locals, com en el cas d’estudi), 

s’hauria de comprovar l’estabilitat individual de cada element segons les 

comprovacions de vinclament pertinents, sota aquells efectes no inclosos a l’anàlisi 

global. Aquesta comprovació hauria de tenir en compte les sol·licitacions 

transmeses als extrems de l’element, estimades a partir de l’anàlisi global efectuat 

per l’estructura, incloent, si són significatius, els efectes de segon ordre globals i les 

imperfeccions globals. Les longituds de vinclament utilitzades són les indicades a 

l’apartat 2.3 del present annex.  

5.4. Imperfeccions 

Com a norma general, s’haurien d’utilitzar imperfeccions geomètriques equivalents, els 

valors de les quals representin els eventuals efectes de tot tipus d’imperfeccions, menys en 

els casos en que aquests efectes estiguin inclosos implícitament a les fórmules de 

resistència utilitzades per a la verificació d’elements. 

5.4.1. Imperfeccions per a l’anàlisi global de pòrt ics  

La consideració apropiada de les imperfeccions globals de l’estructura i de les 

imperfeccions locals pot realitzar-se a partir del mode de vinclament elàstic global de 

l’estructura en el pla de inestabilitat considerat.  

En el cas d’estructures porticades sensibles al vinclament global segons un mode 

translacional, s’hauria d’incorporar l’efecte de les imperfeccions a l’anàlisi de l’estructura a 

través d’una imperfecció equivalent, sota la forma d’un defecte global de verticalitat inicial i 

imperfeccions locals per curvatura dels elements. Així doncs, les imperfeccions es poden 

estimar com:  

• Un defecte inicial global de verticalitat (veure figura 5.3): 

On: 

o 0φ : valor de base de la imperfecció: 
200

1
0 =φ ; 

o hα : coeficient reductor per l’altura h (en metres) de l’estructura; 

 mh ααφφ ··0=  (Eq.  5.6) 
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62,0
326,10

22 ===
h

hα ,  amb h = 10,326 m (altura màxima); 

o mα : coeficient reductor pel número d’alineacions, m, d’elements comprimits 

(pilars) en el pla de vinclament considerat; 

866,0
1

1·5,0 =






 +=
mmα   amb m = 2 (número de columnes); 

o m: número d’elements sol·licitats per una compressió, el valor de càlcul de la 

qual, NEd, sigui igual o superior al 50 % de la mitjana per element, en el pla 

de vinclament i per la hipòtesi de càrrega considerats.  

 

• Imperfeccions inicials locals per curvatura dels elements aïllats per al vinclament per 

flexió, que en aquest cas no es consideren perquè estan incloses a les 

comprovacions de resistència al vinclament. 

Per tant, avaluant l’Eq. 5.6, el valor de la imperfecció global de verticalitat és el següent: 

radmh
3

0 10·68,2866,0·62,0·
200

1
·· −=== ααφφ   

Per als pòrtics d’edificació els defectes de verticalitat es poden no tenir en compte quan es 

compleix la següent desigualtat:  

Fig. 5.3 Imperfeccions equivalents de verticalitat (Font: [6] p. 33) 

 EdEd VH ·15,0≥  (Eq.  5.7) 
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No obstant, el criteri de l’Eq 5.7 s’hauria de verificar per cadascuna de les combinacions 

realitzades a l’anàlisi estructural per poder no tenir en compte l’efecte de la imperfecció 

global de verticalitat. Una bona opció seria que el programa realitzés la verificació per cada 

combinació en ELU, i apliqués o no la imperfecció en cada cas en conseqüència, però PF 

no ho verifica automàticament, simplement permet tenir-la en compte o no. Per tant, com 

que la desigualtat no es compleix per totes les combinacions, s’ha tingut en compte la 

imperfecció global en tots els casos. 

En l’anàlisi global de pòrtics, per a l’obtenció dels esforços i moments als extrems dels 

elements a utilitzar en les comprovacions d’elements aïllats, no es precís considerar les 

imperfeccions locals per curvatura d’aquests elements aïllats. No obstant, en el cas 

d’estructures sensibles als efectes de segon ordre, en l’anàlisi estructural global de 

l’entramat, s’haurien de considerar a més de les imperfeccions globals de verticalitat, les 

imperfeccions locals per curvatura de tots aquells elements comprimits en els quals es 

compleixin les dues condicions següents: 

• Al menys un dels extrems de l’element és capaç de transmetre moment flector; 

• 
Ed

y

cr

y

N

fA

N

fA ·
·5,0

·
>=λ . 

On: 

o NEd: valor de càlcul de l’esforç axial de compressió; 

o λ : esveltesa reduïda adimensional en el pla de l’estructura, calculada per 

l’element suposat articulat en ambdós extrems. 

Per tant, de la mateixa manera que s’ha obtingut la desigualtat de l’Eq. 5.5, s’obté ara la de 

l’Eq. 5.8: 

Avaluant l’Eq. 2.2 en bigues i pilars, s’obtenen els valors de Ncr que es necessiten per 

verificar si es compleix la desigualtat de l’Eq. 5.7. 

 

 

 5,0
·

·5,0
·

>⇒>=
cr

Ed

Ed

y

cr

y

N

N

N

fA

N

fA
λ  (Eq.  5.8) 
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Bigues: 

kNN
L

IE
N

b

y
cr 6,94428,9442609

21822

2169512255·10·1,2···
2

52

2

2

≈=== ππ
 

5,013,0
6,9442

8,157 <==
cr

Ed

N

N
 

Pilars: 

kNN
L

IE
N

b

y
cr 7,45074507651

17117

637215829·10·1,2···
2

52

2

2

≈=== ππ
 

5,021,0
7,4507

2,203 <==
cr

Ed

N

N
 

A l’apartat 5.2 del present annex s’ha demostrat que l’estructura no és sensible a efectes de 

segon ordre,  i ara s’acaba de demostrar que no és obligatori considerar les imperfeccions 

locals per curvatura, ni a les bigues ni als pilars. 

Aquesta condició equival a que l’axil de càlcul de l’element, NEd, sigui superior al 25% de la 

seva càrrega crítica d’Euler, Ncr.  

Nota: Les imperfeccions locals per curvatura dels elements estan incorporades 

implícitament a les verificacions d’estabilitat dels mateixos. 
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6. Resultats de l’anàlisi amb PowerFrame 

6.1. Diagrames 

6.1.1. Diagrames de moments flectors 

A la figura 6.1 es mostra el ventall de moments flectors màxims provocats per esforços de 

pressió i de succió (inversió de moments) que es poden generar a l’estructura. 

 

La combinació en ELU corresponent al cas més desfavorable, provocat per esforços de 

pressió, és la combinació ELU CF 322, amb un moment màxim de 778,7 kN·m, tan a la 

biga com al pilar. 

 

Combinació de càrregues corresponent a la ELU CF 322: 

Fig. 6.1 Ventall de moments flectors (kN·m) (Font: PowerFrame) 

Fig. 6.2 Diagrama de moments flectors corresponent a la combinació d’accions ELU CF 

322 (kN·m) (Font: PowerFrame) 
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4.·5,1·0,1·5,1·5,0·35,1·0,1Pr·35,1·0,1 VentTrNeuPermanentCàrregaopiPes +++  

La combinació ELU CF 331 correspon també al cas més desfavorable, però és simètrica a 

l’anterior. Per tant, és suficient considerar-ne una de les dues perquè els resultats són 

pràcticament idèntics, però simètrics (no del tot per la petita asimetria de càrrega deguda a 

la instal·lació fotovoltaica). 

Combinació de càrregues corresponent a la ELU CF 331: 

44.·5,1·0,1·5,1·5,0·35,1·0,1Pr·35,1·0,1 VentTrNeuPermanentCàrregaopiPes +++  

El cas més desfavorable quan es dóna inversió de moments, és el corresponent a la 

combinació d’accions ELU CF 495, amb un moment màxim de 489,4 kN·m, tan a la biga 

com al pilar. 

 

Combinació de càrregues corresponent a la ELU CF 495: 

11.·5,1·0,1·0,1·0,1Pr·0,1·0,1 VentTrPermanentCàrregaopiPes ++  

De la mateixa manera que en el cas anterior, la combinació d’accions ELU CF 486 

correspon també al cas més desfavorable amb inversió de moments, però és simètrica a 

l’anterior. Per tant, és suficient considerar-ne una de les dues perquè els resultats són 

gairebé idèntics, però simètrics. 

Combinació de càrregues corresponent a la ELU CF 495: 

1.·5,1·0,1·0,1·0,1Pr·0,1·0,1 VentTrPermanentCàrregaopiPes ++  

Fig. 6.3 Diagrama de moments flectors corresponent a la combinació d’accions ELU CF 

495 (kN·m) (Font: PowerFrame)  
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És important considerar els diagrames de moments flectors quan predominen els esforços 

de succió sobre l’estructura perquè com s’ha comentat anteriorment, el fenomen de 

inestabilitat que marcarà el disseny de l’estructura és la bolcada lateral, i per determinar la 

necessitat de col·locar tornapuntes a les bigues, s’han de considerar precisament les 

combinacions d’accions que generen inversió de moments, i per tant, en les que l’ala 

inferior de les bigues està comprimida com a conseqüència de la flexió. 

6.1.2. Diagrames d’esforços normals 

A la figura 6.4 es mostra el ventall d’esforços normals màxims de compressió (amb signe 

negatiu) i de tracció (amb signe postiu). 

 

Així com el ventall de moment flectors és pràcticament simètric, en el cas del esforços 

normals no és ben bé així. El pilar de la dreta es veu sotmès a una compressió major, i en 

canvi, el de l’esquerra és el que ha de suportar la tracció màxima. 

La combinació d’accions en ELU corresponent al cas més desfavorable pel que fa als 

esforços axials de compressió és: 

• Pilars: ELU CF 322, amb una força màxima de compressió de 203,2 kN; 

• Bigues: ELU CF 7, amb una força màxima de compressió de 157,7 kN. 

Fig. 6.4 Ventall d’esforços normals (kN) (Font: PowerFrame) 
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La combinació d’accions en ELU corresponent al cas més desfavorable pel que fa als 

esforços axials de tracció és: 

• Pilars: ELU CF 486, amb una força màxima de tracció de 124,2 kN; 

• Bigues:  ELU CF 492, amb una força màxima de tracció de 131,5 kN. 

  

6.1.3. Diagrames d’esforços tallants 

A la figura 6.7 es mostra el ventall d’esforços tallants màxims, que corresponen als 

moments màxims provocats per esforços de pressió i de succió. 

Fig. 6.5 Diagrama d’esforços axials de compressió corresponent a la combinació d’accions 

ELU CF 322 (kN) (Font: PowerFrame) 

Fig. 6.6 Diagrama d’’esforços axials de tracció corresponent a la combinació d’accions ELU 

CF 486 (kN) (Font: PowerFrame) 
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Com en el cas dels moments flectors, el ventall d’esforços tallants és pràcticament simètric i 

per tant només cal considerar un cas pels tallants generats per esforços de pressió.  

Els esforços tallants provocats pels esforços de succió, com que són menys desfavorables, 

no cal tenir-los en compte. 

La combinació d’accions en ELU corresponent al cas més desfavorable, pel que fa als 

esforços tallants provocats per esforços de pressió, és: 

• Pilars: ELU CF 322, amb un tallant màxim de 120,3 kN; 

• Bigues: ELU CF 322, amb un tallant màxim de 161,7 kN; 

 

Fig. 6.7 Ventall d’esforços tallants (kN) (Font: PowerFrame) 

Fig. 6.8 Diagrama d’esforços tallants corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322 

(kN) (Font: PowerFrame) 
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6.1.4. Resistència de les seccions  

El PF fa les comprovacions de resistència de les seccions establertes per la normativa (en 

aquest cas s’ha seguit l’EC-3 enlloc del CTE), i en resumeix els resultats al diagrama de la 

figura 6.9. 

 

Els pilars són els elements més sol·licitats, amb un tant per cent d’esgotament màxim de la 

secció del 91,95 %, mentre que les bigues presenten percentatges d’esgotament bastant 

inferiors al 100 %. 

A la figura 6.10 es mostra un resum de les comprovacions de resistència de les seccions 

realitzades als pilars pel PF. 

Fig. 6.9 Diagrama de la resistència de les seccions (esgotament en %) (Font: PowerFrame) 
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Els valors de la part dreta del quadre són els que  es van comparant amb els resultats del 

càlcul manual (veure Annex B). 

6.1.5. Resistència al vinclament 

El PF també fa les comprovacions de resistència al vinclament establertes per la normativa 

(en aquest cas també s’ha seguit l’EC-3 enlloc del CTE), i en resumeix els resultats al 

diagrama de la figura 6.11. 

Fig. 6.10 Quadre resum dels resultats de les comprovacions de resistència de les seccions 

realitzades als pilars pel PowerFrame (Font: PowerFrame) 
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Un valor superior al 100 % suposa un dimensionament no vàlid ja que l’element 

experimentaria fenòmens de inestabilitat. No obstant, en aquest cas amb els càlculs 

manuals (que són els mateixos que realitza el programa) es demostra que els pilars no 

fallen per fenòmens de inestabilitat, això sí, amb percentatges molt pròxims al 100 % (veure 

apartats 3.4 i 3.5 de l’Annex B). 

El 102,28 % correspon a la comprovació de vinclament en l’eix y, deguda a moment flector i 

esforç normal. 

A la figura 6.12 es mostra un resum de les comprovacions de vinclament realitzades als 

pilars pel PF. 

Fig. 6.11 Diagrama de la resistència al vinclament (esgotament en %) (Font: PowerFrame) 
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Els valors de la part dreta del quadre, són els que  es comparen amb els resultats del càlcul 

manual (veure Annex B).  

Les diferències amb els resultats manuals, venen donades principalment pels valors dels 

coeficients Cij, valors molt pròxims a la unitat, però que precisament perden el significat si 

no se’n consideren suficients xifres decimals. 

6.1.6. Deformacions. Comprovacions en ELS 

Per realitzar les comprovacions dels desplaçaments, tant horitzontals com verticals, s’ha de 

considerar les combinacions de càrrega en ELS. 

Fig. 6.12 Quadre resum dels resultats de les comprovacions de resistència al vinclament, 

realitzat pel PowerFrame (Font: PowerFrame) 
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6.1.7. Fletxes 

Considerant l’aparença de l’obra, la fletxa relativa ha de ser menor que 1/300. Si es vol tenir 

en compte també el confort dels usuaris, aquesta ha de ser menor que 1/350. 

A la figura 6.13 es mostra el ventall de deformacions verticals corresponents a les 

combinacions d’accions ELS CR. 

 

Per tant, de la següent manera queda demostrat que es compleix la restricció dels 

desplaçaments verticals: 

mm
L

mmfmàx 120
300

36000

300
99 ==<=   

La verificació relativa al confort dels usuaris també es compleix, però no té sentit 

considerar-la ja que està pensada per edificació general, més que per naus industrials. 

6.1.8. Desplaçaments horitzontals 

Per al cas que s’estudia, és suficient comprovar que el desplom relatiu sigui menor que 

1/150, ja que com en el cas de les fletxes, les altres condicions (més restrictives que la 

proposada) van associades a l’edificació general, havent de limitar els desplaçaments 

d’edificis de pisos, entre d’altres motius, per evitar la fissuració de parets i envans. 

A la figura 6.14 es mostra el ventall de deformacions horitzontals corresponents a les 

combinacions d’accions ELS CR. 

Fig. 6.13 Ventall de desplaçaments verticals (mm) per a les combinacions d’accions ELS 

CR (Font: PowerFrame) 
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Per tant, es demostra que es compleix la restricció dels desplaçaments verticals: 

mm
h

mmmàx 33,43
150

6500

150
40 ==<=δ  

6.2. Comparació dels resultats de PowerFrame entre les 

diferents variants de càlcul 

Com s’ha comentat anteriorment, per a realitzar totes les comprovacions manuals de 

resistència i estabilitat s’han considerat els resultats de l’anàlisi en primer ordre amb PF 

considerant la rigidesa de les unions i no la seva classificació. No obstant, també s’han 

realitzat anàlisis segons les següents variants de càlcul: 

• 1r ordre amb classificació de les unions; 

• 2n ordre amb rigidesa de les unions; 

• 2n ordre amb classificació de les unions. 

Els resultats d’aquests anàlisis es recullen a la taula 6.1 per poder-los comparar. 

La diferència pel que fa a la introducció de dades al PF a un anàlisi en primer ordre i a un 

en segon ordre, és la longitud de vinclament en el pla del pòrtic. Enlloc de considerar una 

longitud de 17117 mm als pilars i de 21822 mm a les bigues, s’ha considerat la longitud de 

l’element, a favor de la seguretat (6500 mm als pilars i 18402 mm a les bigues), com si es 

tractés de barres biarticulades, encara que en realitat es podria considerar una longitud 

més petita (com indiquen els resultats dels diagrames de Wood). Tota la resta s’ha deixat 

igual, i només s’ha introduït la imperfecció global de verticalitat.  

Fig. 6.14 Ventall de desplaçaments horitzontals (mm) per a les combinacions en ELS CR 

(Font: PowerFrame) 
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 1r ordre, 

amb rigidesa 

de unions 

1r ordre, amb 

classificació 

de unions  

2n ordre, 

amb rigidesa 

de unions 

2n ordre, amb 

classificació 

de unions  

B i P −
màxM   778,7 790,3 793,0 803,2 

B +
màxM   565,8 548,9 576,7 559,2 

B −
màxM (inv.) 345,7 335,8 347,3 337,9 

B i P +
màxM (inv.) 489,4 496,3 483,7 490,9 

P .comp
màxN   203,2 203,2 203,5 203,4 

P .tracc
màxN   124,2 124,2 124,1 124,1 

B .comp
màxN   157,7 159,5 158,1 159,9 

B .tracc
màxN   131,5 132,7 131,2 132,3 

B 
màxV  161,7 161,4 161,9 161,5 

P 
màxV  120,3 122,1 120,9 122,6 

B Resistència 66,14  67,10 67,23 68,13 

P Resistència 91,95 93,26 93,51 94,73 

B Vinclament 83,37 84,60 84,63 85,78 

P Vinclament 102,28 103,72 100,54 101,86 

B Desplaç.(x) 40 38 41 39 

P Fletxa (y) 99 92 100 93 

Taula 6.1 Comparació de resultats de PF corresponents a les diferents variants de càlcul 

(Font: PowerFrame) 
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On: 

• Les unitats de la taula són kN·m pels moments flectors i kN pels esforços; 

• Els valors corresponents a les comprovacions de resistència i vinclament són 

percentatges; 

• B: bigues, P: pilars; 

• inv: inversió de moments (quan predominen els esforços de succió); 

• M+: moment flector que comprimeix l’ala superior de la biga; 

• M-: moment flector que comprimeix l’ala inferior de la biga; 

• Els desplaçaments corresponen a la combinació més desfavorable en ELS, i estan 

en mm. 

El fet que les comprovacions de vinclament donin percentatges superiors al 100 % en els 

pilars (102,28 %), en principi significa que el seu dimensionament no és vàlid, però amb els 

càlculs manuals (veure apartats 3.4 i 3.5 de l’Annex B), es demostra que aquest 

percentatge és molt pròxim però és inferior al 100 % i per tant el dimensionament és 

correcte. 

Si es considera la classificació de les unions enlloc del valor de la seva rigidesa, els 

esforços i moments sobre l’estructura, en general, augmenten. Això es deu, sobretot pel 

que fa als moments, a que si es considera que la unió biga pilar no és completament rígida, 

es dóna una petita redistribució d’esforços i els moments negatius disminueixen mentre que 

els positius augmenten.  

Aquest fet, en el cas d’estudi, permet la possibilitat de dimensionar els pilars amb un perfil 

HEA 450, mentre que si es considera la classificació de les unions, es necessita un perfil 

HEA 500. La diferència és petita, però quan s’està molt pròxim al 100 % d’esgotament, pot 

ser determinant.  

En els anàlisis en segon ordre, els esforços i moments sobre l’estructura, en general, també 

augmenten així com també ho fan els percentatges d’esgotament de la comprovació de 

resistència. En canvi, a la comprovació de vinclament, els percentatges augmenten en el 

cas de les bigues, però disminueixen en el cas dels pilars. Els valors segueixen estant per 

sobre del límit (100,54 % i 101,86 %), però si els càlculs manuals demostren que per una 

diferència més gran el dimensionament és vàlid (102,28 %), en aquest cas també ho ha de 
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ser (no s’ha realitzat la comprovació manual a partir dels resultats de l’anàlisi en segon 

ordre). 

Considerant els efectes de segon ordre, se suposa que els desplaçaments haurien de 

donar més grans i efectivament així succeeix, però com que en realitat el tipus d’estructura 

que s’estudia no és molt sensible als efectes de segon ordre, els desplaçaments acaben 

sent molt similars. La diferència més notable s’aprecia en el cas de les fletxes, ja que si es 

considera la classificació de les unions enlloc de la seva rigidesa (tant en primer com en 

segon ordre), el valor obtingut és inferior. 
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7. Disseny de les unions mitjançant PowerConnect 

7.1. Unió base de pilar 

La unió de la base del pilar amb el fonament es fa mitjançant una placa base soldada al 

pilar i cargols d’ancoratge que fixen la placa a sobre d’una capa fina de morter, disposada 

directament a sobre del formigó. 

Perquè es pugui considerar com a una articulació, la unió ha de permetre que la base del 

pilar pugui realitzar una petita rotació, transmetent així un moment pràcticament nul a la 

cimentació. Perquè això sigui possible, és necessari que hi hagi pocs cargols, i que aquests 

estiguin poc separats del centre de gravetat de la secció del pilar. 

D’aquesta manera, les sol·licitacions a les que es veurà sotmesa la unió són únicament 

esforç normal (de tracció i compressió) i esforç tallant. 

El model i càlcul de la unió s’ha realitzat mitjançant el programa PowerConnect (PC), un 

mòdul de càlcul de unions desenvolupat per l’empresa Buildsolft i proporcionat per 

l’empresa Construsoft que funciona conjuntament amb el PowerFrame. Els resultats del 

càlcul es poden tenir en compte al PF, ja que és capaç de recalcular l’estructura tenint en 

compte la rigidesa de les unions. 

A la figura 7.1 es mostra la unió de la base de pilar i el fonament de formigó. 

   

Fig. 7.1 Unió de base de pilar (Font: PowerConnect) 
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Nota: els cargols d’ancoratge en realitat es doblegarien en sentit contrari al representat a la 

figura 7.1 encara que el programa PC ho representi d’aquesta manera. 

A la figura 7.2 es mostra amb més detall les distàncies que configuren la unió. 

 

A la figura 7.3 es mostra un gràfic de interacció de resistència de moment i esforç normal, 

on s’engloben totes les combinacions estudiades. 

 

Fig. 7.2 Distàncies  característiques de la unió de base de pilar (mm) 

(Font: PowerConnect) 
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Segons els resultats de PC, els elements crítics de la unió, en una situació hipotètica de 

càrrega que en provoqués la fallada, són els que es mostren a continuació en color vermell 

(95 – 100 % d’esgotament). 

 

Nota: el programa PC té alguns problemes amb les sortides gràfiques, com es pot observar 

a la figura 7.4. Els cargols d’ancoratge no queden col·locats d’aquesta manera (les barres 

es dobleguen en sentit contrari al representat) i a més es deixa una distància molt generosa 

Fig. 7.3 Gràfic de interacció de resistència de moment flector i esforç normal de la unió de 

base de pilar (Font: Powerconnect) 

Fig. 7.4 Resistència límit del elements de la unió (%) (Font: PowerConnect) 



Pág. 88  ANNEX A 

 

entre els ancoratges i el terreny per tal d’evitar possibles problemes de corrosió en el cas 

d’una mala execució a obra. 

La situació hipotètica de càrrega que produiria la fallada dels elements en color vermell al 

dibuix de l’esquerra de la figura 7.4, parteix de la combinació d’accions ELU CF 322, de 

manera que predominen les compressions. Els elements en vermell són en aquest cas el 

morter i el formigó, però per produir-ne la fallada s’hauria d’augmentar moltíssim la càrrega 

vertical, i a més, possiblement fallaria abans el terreny sobre el qual es recolza (o el 

fonament a bolcada o a lliscament) que no el propi formigó. El PC teòricament també 

calcula el formigó, però no ho fa massa bé, i tampoc té en compte la interacció amb el 

terreny. 

La situació hipotètica de càrrega que produiria la fallada dels elements en color vermell al 

dibuix del centre de la figura 7.4 parteix de les combinacions d’accions ELU CF 486, que és 

la que sol·licita els cargols d’ancoratge a tracció, provocant  també la flexió de la placa base 

(elements més crítics pel que fa al dimensionament de la unió).  

Finalment, el dibuix de la dreta de la figura 7.4 correspon també a la combinació d’accions 

ELU CF 486, però amb la sol·licitació real de càrregues. Pels colors del dibuix de la dreta 

de la figura, sembla que la unió estigui sobredimensionada perquè no treballa gens pròxima 

al límit de les seves capacitats. Això no és així, ja que el PC no realitza determinats càlculs 

(comprovacions relatives als fonaments) que són determinants en el disseny (veure 

apartats 2 i 3 de l’Annex D). 

7.2. Unió biga pilar 

La unió entre la biga i el pilar es fa mitjançant una placa extrema soldada a la biga i unida 

rígidament a l’extrem superior del pilar mitjançant cargols. 

Perquè es pugui considerar com a una unió rígida (encastament) la unió ha de ser capaç 

de transmetre la totalitat del moment flector. Això s’aconsegueix amb bastantes files de 

cargols, amb una separació considerable entre les files de les parts superior i inferior, 

creant així un braç de palanca el més gran possible. 

Perquè la unió sigui capaç de suportar el moment flector màxim (779,5 kN·m) és necessari 

estendre la placa extrema per sobre i per sota de les ales de la biga, de manera que es 

guanya braç de palanca. A més, és necessària la col·locació de rigiditzadors transversals a 

l’ala del pilar per evitar que aquesta falli per compressió o tracció transversal. 

A la figura 7.5 es mostra l’aspecte de la unió entre la biga i el pilar. 
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Normalment es tendeix a dissenyar unions simètriques, encara que els moments provocats 

per esforços de succió no siguin tant grans com els provocats pels esforços de pressió. En 

aquest cas no s’ha fet ben bé així, sinó que una fila de cargols de la part inferior s’ha pujat 

cap al centre de la unió, ja que no hi pot haver una distància més gran de 350 mm entre 

files de cargols per temes de corrosió. En realitat aquest restricció s’aplica només a 

estructures que hagin d’estar exposades a la intempèrie, que no és el cas de la nau en 

estudi, però com que durant l’execució de l’obra sí que hi estarà, s’ha decidit fer-ho així per 

precaució. 

 A la figura 7.6 es mostra amb més detall les distàncies que configuren la unió. 

Fig. 7.5 Unió biga pilar (Font: PowerConnect) 
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Segons els resultats de PC, els elements crítics de la unió, en una situació hipotètica de 

càrrega que en provoqués la fallada, són els que es mostren a continuació en color vermell 

(95 – 100 % d’esgotament). 

             

Fig. 7.6 Distàncies característiques de la unió entre biga i pilar (Font: 

PowerConnect) 

Fig. 7.7 Resistència límit dels elements de la unió (%) (Font: PowerConnect) 
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La situació hipotètica de càrrega que produiria la fallada dels elements en color vermell del 

dibuix de l’esquerra de la figura 7.7, parteix de la combinació d’accions ELU CF 322, que 

correspon al moment màxim que ha de suportar la unió.  

La situació hipotètica de càrrega que produiria la fallada dels elements en color vermell del 

dibuix central de la figura 7.7, parteix en aquest cas de la combinació d’accions ELU CF 

486, que correspon al moment màxim que ha de suportar la unió quan predominen els 

esforços de succió.  

En aquest cas, els dos dibuixos que s’acaben de comentar sí que són una mica més 

representatius del que passaria a la realitat, ja que els primers elements que fallarien serien 

els cargols a tracció més allunyats dels centre de compressions (exceptuant els que estan 

a la part estesa de la placa extrema, que es veuen sotmesos a una tracció una mica 

inferior) i l’ànima del pilar a tallant. 

Finalment, el dibuix de la dreta de la figura 7.7 correspon també a la combinació de càrrega 

ELU CF 322, però amb la sol·licitació real de càrregues. En aquest cas també sembla que 

la unió treballi per sota de les seves possibilitats, però en realitat no és així. 

7.3. Unió biga biga 

La unió entre les dues bigues es fa mitjançant una placa extrema soldada a cada biga i 

unides rígidament entre elles també mitjançant cargols. 

Perquè es pugui considerar com a una unió rígida (encastament) la unió ha de ser capaç 

de transmetre la totalitat del moment flector. En aquest cas, com que el moment flector  

màxim (477,6 kN·m)  no és tan gran com en el cas de la unió entre la biga i el pilar, no 

calen moltes files de cargols, però les files de cargols comprimides han d’estar 

considerablement separades de les traccionades perquè el braç de palanca sigui suficient. 

A la figura 7.8 es mostra l’aspecte de la unió entre les dues bigues. 
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.  

En aquest cas, com que els moments positiu i negatiu són molt similars, la unió s’ha 

dissenyat simètrica, però s’hi ha afegit una fila de cargols addicional a la part central de la 

unió, com s’ha explicat anteriorment, per evitar tenir problemes de corrosió durant 

l’execució de l’obra. 

A la figura 7.9 es mostra amb més detall les distàncies que configuren la unió. 

Fig. 7.8 Unió entre bigues (Font: PowerConnect) 
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Segons els resultats de PC, els elements crítics de la unió, en una situació hipotètica de 

càrrega que en provoqués la fallada, són els que es mostren a continuació en color vermell 

(95 – 100 % d’esgotament). 

 

Fig. 7.9 Distàncies característiques de la unió entre bigues (Font: PowerConnect) 
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La situació hipotètica de càrrega que produiria la fallada dels elements en color vermell del 

dibuix de l’esquerra de la figura 7.10, parteix en aquest cas de la combinació d’accions ELU 

CF 322, ja que és la que correspon al moment màxim que ha de suportar la unió.  

La situació hipotètica de càrrega que produiria la fallada dels elements en color vermell del 

dibuix central de la figura 7.10, parteix de la combinació d’accions ELU CF 486, que 

correspon al moment màxim que ha de suportar la unió quan predominen els esforços de 

succió. 

En aquest cas, no s’han realitzat les comprovacions manuals del càlcul de la unió, però és 

evident que no fallaran a la vegada els cargols traccionats i els comprimits, ni tampoc 

fallaran pràcticament tots els elements de la unió simultàniament. En aquest cas sembla 

que els resultats en forma gràfica del programa no són tant fiables com en el cas de la unió 

biga pilar.  

Finalment, el dibuix de la dreta de la figura 7.10 correspon també a la combinació de 

càrrega ELU CF 322, però amb la sol·licitació real de càrregues. En aquest cas, el dibuix sí 

que representa una mica millor el percentatge d’esgotament de la unió, ja que com que les 

bigues són de secció constant, aquí la unió té més cantell del que estrictament necessitaria 

i per tant no treballa tant al límit com la unió entre la biga i el pilar. 

La comprovació final de la unió és la comparació del moment resistent i l’aplicat: 

mkNMmkNM SdRd ·8,478·8,659 =>=  

Fig. 7.10 Resistència límit dels elements de la unió (%) (Font: PowerConnect) 
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Les comprovacions de l’esgotament de la secció sol·licitada a moment flector i esforç 

normal estan totes per sota del 100 %, amb un valor màxim d’esgotament del 78 % 

(corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322). 

 

 

 


