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A Estudi de la longitud de vinclament fora del pla 
del cordó inferior de l’encavallada 

A.1 Introducció 

L’encavallada és un sistema estructural format per membres rectilinis que formen 
triangulacions. El gran avantatge d’aquest sistema és que les barres estan sotmeses, 
bàsicament, a esforços de tracció o compressió. A la majoria de situacions, les accions que 
actuen sobre l’encavallada (pes propi de la coberta, sobrecàrrega d’ús, neu, vent) són tals 
que fan que el cordó superior es comprimeixi i el cordó inferior es traccioni. Un exemple 
d’aquestes situacions es pot observar tot seguit (Fig. A.1), on es veu com deforma 
l’estructura i, per tant, com es tracciona el cordó inferior i com es comprimeix el superior. 

 

Fig. A.1 Deformació de l’encavallada sotmesa a pressions 

Quan una barra es comprimeix pot fallar per vinclament, sobretot si es tracta d’un element 
esvelt. L’avantatge que sigui el cordó superior el que estigui comprimit en la majoria de 
situacions és que aquest es troba arriostrat en diferents punts de la seva longitud pels 
arriostraments de la coberta. Aquests arriostraments uneixen punts del cordó superior d’una 
encavallada amb punts del cordó superior de la següent, quedant en forma de creu. 
D’aquesta manera els punts units actuen com a punts fixes del cordó pel que fa al moviment 
fora del pla. Aleshores, si la longitud entre punts fixes es redueix, la longitud de vinclament 
també, i per tant, la barra tindrà més resistència a vinclar. És per això que, posant-ne els 
suficients en els dos extrems de la coberta per a obtenir una longitud de vinclament prou 
petita, s’evita que es produeixi el vinclament d’aquest cordó en totes les encavallades de la 
nau. 
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El problema esdevé quan es produeix inversió d’esforços a l’encavallada. Això significa que 
les accions que succionen l’encavalla (bàsicament el vent) són majors que les que la 
pressionen (pes propi, càrregues permanents, etc.) i per tant s’inverteixen els esforços: el 
cordó superior es tracciona i l’inferior es comprimeix. Aquí es mostra un exemple de com 
deforma l’encavallada en aquesta situació (Fig. A.2) i, per tant, es pot observar que els 
cordons inverteixen els seus esforços explicats a la figura anterior: 

 

Fig. A.2 Deformació de l’encavallada sotmesa a succions 

En aquest cas, el cordó que perilla de vinclar és l’inferior. L’agravant que té és que aquest 
cordó no té cap punt d’arriostrament que li faci de punt fix en tota la seva longitud i que per 
tant, la longitud a tenir en compte per calcular la longitud de vinclament fora del pla del pòrtic 
serà la longitud real del cordó. Per tant, cal veure si fa falta o no arriostrar la nau 
longitudinalment, creant punts fixes en el cordó superior. 

Per aquest motiu, s’ha desenvolupat el present estudi que pretén veure quina és la longitud 
de vinclament fora del pla del cordó inferior quan no està arriostrat en cap punt i hi ha 
inversió d’esforços. Si aquesta és prou petita, la barra no fallarà per vinclament i per tant 
s’evitarà arriostrar la nau longitudinalment. Per altra banda, si aquest no fos el cas, es 
calcularà en quants punts s’ha d’arriostrar el cordó inferior per evitar que vincli. De les 
conclusions d’aquest estudi esdevindrà la solució que s’adoptarà finalment en el projecte. 

Per tant, és tanta la importància calcular bé la longitud de vinclament fora del pla que s’ha 
decidit realitzar un estudi en profunditat. 

La finalitat d’aquest estudi serà veure si és possible utilitzar una longitud de vinclament fora 
del pla ( )kL  o, el que ve a ser el mateix, un coeficient de vinclament ( )LLk=β  on L és la 

longitud real de la peça, més petit que el que indica el Codi Tècnic per al càlcul de resistència 
al vinclament de la barra. 
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La compressió crítica (Ncr) és el valor de compressió a partir del qual una barra vincla. Per 
una barra de secció constant i sotmesa a compressió es calcula de la manera segons indica 
l’equació (Eq.A.1): 

2

2

k
cr L

IEN ⋅⋅
=
π

        (Eq.14.1) 

Aleshores, si pel cordó inferior s’aconsegueix obtenir una Lk prou petita tal que compleixi que 
Ncr sigui major a la màxima compressió a la qual està sotmès, es podrà assegurar que la 
barra no fallarà per vinclament fora del pla. 

Aquest annex conté tota la informació i càlculs derivats de l’estudi de la longitud de 
vinclament d’un cordó lateralment no subjectat, com és el cas del cordó inferior de 
l’encavallada quan hi ha inversió d’esforços i no hi ha arriostraments. Per a dur a terme els 
diferents càlculs s’escull un dels pòrtics tipus de la nau, concretament, el sisè començant per 
la façana sud, ja que es troba aproximadament a la meitat. Serà a partir d’aquest que es 
calcularan tots els paràmetres necessaris per a obtenir la longitud efectiva de vinclament fora 
del pla del cordó inferior de l’encavallada. 

Per realitzar algun dels càlculs o bé per fer les simulacions s’haurà de conèixer quina és la 
pitjor situació per al cordó inferior. Aquesta es dóna quan aquest està al màxim comprimit 
degut a la inversió d’esforços de l’encavallada. La combinació d’accions que es presenta just 
a continuació on actua el vent a succió com a acció principal i, per altra banda, el pes propi 
de l’estructura i de la coberta com a càrregues permanents minorades, és quan el cordó 
inferior es trobarà més comprimit (combinació més desfavorable). 

succióVentPermanentspropiPesELU _5,18,0_8,045 ⋅+⋅+⋅=−  

Una vegada ja feta la introducció de l’estudi, definits els paràmetres necessaris per realitzar-
lo i marcats els objectius, es descriu com està organitzat. 

L’estudi consta de les següents parts: 

Primerament, es realitza el càlcul de la longitud crítica de vinclament tal i com el Codi Tècnic 
de l’Edificació indica.  

Seguidament, partint d’un estudi realitzat pel Comitè Internacional pel Desenvolupament i 
Estudi de les Construccions Tubulars (CIDECT) on presenta dos mètodes més precisos per 
calcular la longitud de vinclament efectiva d’aquest cordó, s’exposaran quines són les 
hipòtesis i bases de càlcul que utilitza cada un d’ells i es realitzarà el càlcul aplicat al cordó 
que s’està estudiant.  
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Finalment, mitjançant el mètode dels elements finits també s’ha calculat la longitud de 
vinclament fora del pla del cordó inferior. A través del programa d’elements finits ANSYS 
(versió 8.0), s’han realitzat diversos models de l’encavallada, cada vegada més complerts, 
per tal de trobar-ne un que s’ajusti al màxim i així també poder obtenir la longitud de 
vinclament del cordó inferior.  

Per últim, es compararan tots els resultats obtinguts de l’estudi. Seguidament, s’introduiran 
en el programa de càlcul per poder extreure i exposar les conclusions a les quals s’ha arribat.  

A.2 Codi Tècnic (CTE-DB-SE-A) 

Tal com s’ha descrit a l’apartat 9.2 de la memòria, l’article 6.3.2.4 del CTE-DB-SE-A [3] 
defineix quines són les longituds de vinclament dels elements triangulats. Concretament, per 
als cordons defineix la longitud de vinclament fora del pla de dues maneres diferents segons 
si aquest està o no arriostrat.  

Si existeixen arriostraments, la longitud de vinclament fora del pla és la longitud teòrica de la 
barra mesurada entre els punts fixes, és a dir, entre arriostraments. 

Si no existeixen arriostraments, la longitud de vinclament fora del pla es calcula com el d’una 
peça de compressió variable. 

En principi, el cas que s’està estudiant és aquest últim ja que es vol saber quina és la 
longitud de vinclament del cordó inferior quan no existeixen arriostraments. L’apartat 6.3.2.2 
de CTE-DB-SE-A [3] explica que les barres de compressió variable i secció constant, com és 
el cas del cordó, es poden calcular com barres sotmeses a un esforç axial constant de valor 
igual al màxim actuant i la longitud de vinclament igual a (Eq.A.2): 

b
NNa

LLk
maxmin1 ⋅+

=         (Eq.A.2) 

On:  L és la longitud real de la barra 

 Nmin i Nmax són, respectivament, l’esforç de compressió menor i l’esforç de compressió 
 major. 

 a i b són paràmetres que depenen de com sigui la variació dels esforços axials. 

A la Fig. A.3 s’observa la variació de l’esforç axial que actua en el cordó inferior que s’està 
estudiant. Es pot veure que té variació parabòlica, amb màxim en el centre. El problema és 
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que, com es pot comprovar, la barra no està totalment sotmesa a compressió sinó que els 
extrems estan traccionats.  

 

Fig. A.3 Diagrama d’esforços axils del cordó inferior 

La fórmula abans presentada (Eq.A.2) està pensada per ser aplicada a una barra que estigui 
sotmesa totalment a esforços axials de compressió ja que és necessari definir el valor de 
compressió mínima i màxima (Nmin i Nmax). En aquest cas el cordó està sol·licitat a tracció i 
compressió i, per tant, la compressió mínima realment seria 0 (tot i que també hi ha tracció) i 
la màxima seria el valor del centre. Per tant, com que la fórmula només té en compte 
esforços de compressió (ja que està pensada per una barra sotmesa totalment a compressió 
variable) es pot concloure que no serveix per aquest cas. 

Aleshores, tornant al que diu l’article 6.3.2.4 de CTE-DB-SE-A [3], es pot considerar que els 
punts d’arriostrament de l’encavallada són els punts d’unió al pilar (els pilars estan arriostrats 
longitudinalment) i, per tant, la longitud de vinclament fora del pla seria la longitud real del 
cordó amb la reducció del 10% per estar format per perfils buits, tal com s’indica en el mateix 
apartat del Codi Tècnic. 

Aleshores, el valor de la longitud de vinclament Lk és el següent: 

mmmLLLL kk 3,2424300270009,09,09,0 ==⋅=⋅=→==β  

A.3 Monogràfic 4 (CIDECT) 

A l’apartat anterior s’ha vist que el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) [3] explica com calcular 
les longituds de vinclament d’una biga en gelosia, però els resultats que s’obtenen tenen un 
coeficient de reducció de la longitud real (β) molt proper a la unitat. Aquest fet implica, com es 
mostra més endavant, que el cordó inferior és tan llarg que falla per vinclament si no es 
col·loquen arriostraments. Com que el Codi Tècnic inclou mètodes de càlcul per obtenir 
resultats més ajustats a la realitat, el Comitè Internacional pel Desenvolupament i l’Estudi de 
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les Construccions Tubulars (CIDECT) va presentar el Monogràfic 4: Effective lengths of 
lattice grider members [10] on, estudiant més acuradament el fenomen del vinclament en 
cordons inferiors no arriostrats, explica com aconseguir resultats més precisos.  

Aquest monogràfic presenta un capítol dedicat als problemes de vinclament que tenen els 
cordons inferiors d’una gelosia quan no estan subjectats lateralment, és a dir, sense 
arriostraments. Com a resultat dels diferents estudis que van dur a terme, es presenten dos 
mètodes de càlcul per obtenir la longitud de vinclament dels cordons comprimits d’una 
manera més precisa que calculada amb els mètodes tradicionals, com és el que utilitza el 
Codi Tècnic. Ambdós mètodes s’ajuden de diversos àbacs confeccionats a partir de l’estudi 
de diferents models per fer el càlcul menys costós. 

A continuació es presenten quins són aquests dos mètodes, així com les hipòtesis i la 
formulació que utilitzen. També, a partir d’ells, s’obté la longitud de vinclament del cordó 
inferior de l’encavallada de la nau industrial del projecte. 

A.3.1 Primer mètode 

El primer mètode parteix del principi que el cordó comprimit s’assumeix que està lateralment 
estabilitzat per la presència, a cada nus, de suports elàstics locals. 

Aquests suports imaginaris situats al cordó inferior esdevenen gràcies a la rigidesa que 
donen a l’estructura les altres barres que la conformen, com són els muntants, les diagonals, 
el cordó superior i les corretges de coberta. 

Es suposen diverses hipòtesis per realitzar el càlcul: 

- La rigidesa de cada suport elàstic és independent. 

- La rigidesa torsional del membres de la gelosia es negligeix. 

- Els muntants i diagonals es suposen que estan articulats al cordó comprimit i 
completament fixes al cordó traccionat. 

Per tant, la finalitat del primer mètode és trobar la rigidesa de cadascun dels suports elàstics 
locals. A partir d’ elles i mitjançant uns àbacs confeccionats a partir del resultat de l’estudi de 
20 models d’encavallades de diferents característiques, es pot trobar la relació LLk . 

Observant les hipòtesis, es considera que aquest mètode sí que es pot aplicar a 
l’encavallada projectada en la nau industrial. El fet que els enllaços de les barres de replè 
siguin diferents als considerats (al model de càlcul de l’encavallada aquestes barres estan 
fixes a ambdós cordons) no modificarà gaire els esforços ja que els moments en els nusos 
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de l’encavallada són negligibles, i tant es pot considerar que estan articulats com empotrats. 
Per tant, que en aquest model un dels extrems dels muntants i diagonals estigui articulat al 
cordó inferior (i per tant, no aguanti moment) no difereix gaire del model real considerat. 

La rigidesa de cadascun del suports (α) es calcula de la següent manera: 

jta 22

11
1

ααα

α

+
+

=         (Eq.A.3) 

On:   αa  representa la rigidesa de l’ànima de la biga, és a dir, dels muntants i diagonals 

 α2 t representa la rigidesa de les corretges (subjectades al cordó traccionat) 

 α2 j representa la rigidesa del cordó traccionat 

Desenvolupant aquesta fórmula (Eq.A.3) s’obté la següent: 
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On:  Idi és la inèrcia de muntants i diagonals 

 lodi és la longitud entre punts d’intersecció de muntants i diagonals 

 h és l’alçada de la biga al punt considerat 

 bt és la distància entre dues gelosies 

 q1 val 2 quan la corretja està completament fixada pels dos extrems a dues bigues 
idèntiques. Val 3 quan la corretja està fixada completament a la biga per un extrem i 
simplement recolzada per l’altre extrem 

 q2 val 1 quan hi ha una corretja a només un costat de la biga i val 2 quan hi ha 
corretges a ambdós costats de la biga 

 Iti és la inèrcia de les corretges 
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 kei val ∞ quan les corretges estan rígidament unides i val 0 quan hi ha una articulació 

 c és la distancia entre dos suports elàstics (o unions de la biga en gelosia) 

 J2 és la inèrcia a torsió del cordó traccionat 

 c1i i c2i són les distàncies entre una corretja i els nodes adjacents d’unions de 
muntants i diagonals (c= c1i + c2i) 

 l0 és la longitud de la biga 

Abans de calcular la rigidesa de cada suport cal tenir en compte: 

- Les corretges estan fixades a ambdós extrems sobre dues bigues idèntiques 
(q1=q2=2). 

- Les corretges estan unides en el cordó superior en els punts on també hi ha la unió 
de muntants i diagonals (c1i o c2i =0) 

- Les corretges estan completament fixades a la biga en gelosia ( )∞→eik . 

Per tant, l’equació (Eq.A.4) es simplifica de manera que queda així: 
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α      (Eq.A.5) 

Les dades per resoldre l’equació són les següents: 

MEMBRE PERFIL INÈRCIA EIX FORT Id o It (cm4)

Cordó inferior SHS 100x6 333,6 

Cordó superior SHS 150x6 1196,5 

Muntants SHS 80x4 117,4 

Diagonals SHS 60x4 47,1 

Corretges 202 Z 20 447 (Inèrcia eficaç) 

Taula A.1 Inèrcia dels membres de l’encavallada 



Disseny i càlcul estructural d’una nau industrial situada al polígon industrial de Sant Pere Molanta (Olèrdola) Pàg. 11 

 

bt = 6 m = 600 cm 

J2 = 1791,6 cm4 (SHS 150x6) 

c =225 cm 

l0= 27 m = 2700 cm 

E= 210000 N/mm2 = 2100000 daN/cm2 

G= 81000 N/mm2 = 810000 daN/cm2 

h i l0d tindran un valor diferent segons quin sigui el suport que s’està calculant. 

Les corretges són classe 4 i, per tant, la inèrcia a utilitzar pels càlculs és més petita que la 
que té la secció realment. Els càlculs es troben a l’annex C apartat 3. 

Ara que es tenen totes les dades necessàries ja es poden trobar els valors de les rigideses 
dels 11 suports. 

Com que l’encavallada és simètrica, només s’hauran de calcular 6 tipus de suports diferents, 
per tant, 6 rigideses diferents. Tot seguit es mostra un esquema (Fig. A.4) de l’encavallada 
on s’han numerat cadascun dels diferents suports: 

 

Fig. A.4 Numeració dels suports elàstics 

Els valors de les 6 rigideses dels suports elàstics obtingudes a partir de la fórmula (Eq.A.5) 
són els que es mostren a continuació: 



Pàg. 12  Annex A 

 

cmdaN
cmdaN
cmdaN
cmdaN
cmdaN
cmdaN

78,33
09,38
18,49
53,64
42,87
33,125

6

5

4

3

2

1

=
=
=
=
=
=

α
α
α
α
α
α

 

Tal com es pot observar, les rigideses dels nusos amb les diagonals formant angles més 
aguts són majors que les que tenen les diagonals més verticals. Per aquest motiu, les 
rigideses van decreixent. 

Una vegada obtingudes les rigideses de cada suport imaginari cal escollir l’àbac a utilitzar a 
partir de definir els paràmetres següents:  

- La variació de la inèrcia del cordó comprimit. 

- La variació de les forces axials (generalment depenen del tipus de gelosia). 

- La variació de la rigidesa dels suports elàstics. 

L’encavallada estudiada compleix les següents característiques: 

- La inèrcia cordó comprimit és constant (perfil d’inèrcia constant). 

- La forma de l’encavallada és tal que els cordons no són paral·lels entre ells. El cordó 
inferior es manté horitzontal mentre que el superior fa pendent, de manera que 
resulta una encavallada que no és triangular.  

- La variació de la rigidesa dels suports és hiperbòlica, tal com es pot comprovar en el 
gràfic següent (Fig. A.5).  

A l’eix de les X hi ha representada la posició relativa de cada suport respecte la 
longitud total del cordó (el primer punt correspon al suport de més a l’esquerra i l’últim 
al de més a la dreta) i a l’eix de les Y s’hi ha representat el quocient entre la rigidesa 
de cada suport entre la rigidesa mitjana.  
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Fig. A.5 Variació relativa de rigidesa respecte la posició relativa del suport 

L’àbac que correspon a aquestes característiques és el número 14 . Es pot trobar a l’apartat 
A.6.1 Àbac nº14 (Primer Mètode) d’aquest annex. 

Per poder extreure la relació LLk  de l’àbac, abans cal calcular el paràmetre següent: 

 
m

i

EI
l ∑α3

0         on  
0l

cI
I ii

m
∑ ⋅

=       (Eq.A.6) 

El paràmetre Im equivaldria a la inèrcia mitjana del cordó inferior. Com que el cordó és 

d’inèrcia constant, el valor Im equival a I1. Per tant, el resultat de  21434
1

3
0 =∑
EI

l iα . Si s’entra 

per l’eix d’abscisses a l’àbac, que és d’escala logarítmica, amb aquest valor s’obté que 
aproximadament, 22,0≅= LLkβ . Això significa que la longitud de vinclament efectiva del 

cordó inferior és de : 

mmmLLLL kk 94,559402700022,022,022,0 ==⋅=⋅=→=  

Es pot comprovar que la longitud de vinclament del cordó inferior fora del pla es redueix de 
manera molt notòria si es compara amb l’obtinguda amb el Codi Tècnic. 
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A.3.2 Segon mètode 

El segon mètode parteix del principi d’assimilar la gelosia a una biga d’ànima plena (Fig. A.6) 
on s’estudia la bolcada lateral sense negligir la distorsió de la secció transversal. Per tant, si 
en aquesta biga es produeix la bolcada lateral (vinclament a causa de compressió excessiva 
a l’ala comprimida), significa que el cordó inferior real ha vinclat.  

 

Fig. A.6 Modelització del comportament de la gelosia com a biga d’ànima plena 

Es suposa que la gelosia té un punt fix a l’altura del centre de gravetat de la corretja i el 
sistema estructural es caracteritza de la següent manera (Fig. A.7):  

 

Fig. A.7 Modelització de les condicions de contorn de la gelosia 
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Les hipòtesis de càlcul són les següents: 

- Les barres de replè (muntants i diagonals) són substituïdes per una ànima contínua 
fictícia amb característiques de flexió i torsió idèntiques a les que tenia. 

- Els cordons han de ser paral·lels o lleugerament convergents (pendent ≤ 10%). 

- Les característiques mecàniques de la biga s’assumeixen constants entre dos punts 
de subjecció lateral.  

- El cordó comprimit té una esveltesa ( )ilo / major o igual a 150. 

- Les forces axials aplicades als cordons (tant de tracció com de compressió) són 
constants i equivalen a una força excèntrica en el pla de la gelosia (Fig. A.8). 

 

Fig. A.8 Hipòtesi utilitzada per la consideració de les càrregues sobre els cordons 

Aquest segon mètode es pot resoldre de dues maneres: 

1. Mitjançant la resolució de l’equació d’equilibri de la biga. 

2. Mitjançant la resolució amb l’ajut dels àbacs. 

Igual que en el primer mètode, per tal de facilitar el càlcul, el document del CIDECT 
proporciona uns àbacs confeccionats a partir de diferents models de bigues en gelosia. Per 
tant, el càlcul es realitzarà a partir del segon mode de resolució. 

Tot i escollir fer el càlcul mitjançant els àbacs s’explicarà, una mica per sobre, en què 
consisteix el mètode de resoldre l’equació d’equilibri. 

L’equació d’equilibri de la biga és la següent (Eq.A.7): 

RB
R

knI
I

nk +
=

−
×−

− 1
11

22
2

1
22 μ

     (Eq.A.7) 

On:  R, B i μ tenen una formulació força complexa 

 n és el nombre de mitges ones de vinclament 
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L’objectiu consisteix en calcular el valor mínim de k2 en funció de n, tenint en compte que la 
variable n únicament pot prendre valors enters positius. 

 

Fig. A.9 Representació gràfica de la corba k2-n2 

Una vegada obtingut el valor mínim, la longitud efectiva de vinclament del cordó comprimit 
serà kLLk 0= .  

Després del càlcul cal assegurar-se que es compleixen les següents prescripcions: 

- La longitud de mitja ona de vinclament ( )nl0  ha de ser tal que n (nombre de 

mitges ones) sigui major que 2,5 si els suports de la biga no són forquilles ni 
diafragmes. 

- La gelosia ha de ser suficientment “tupida”: klc ⋅≤ 8,0 , essent c la separació 

entre dos nusos sobre el cordó i lk la longitud de vinclament efectiva calculada. 

- la, la longitud de referència utilitzada per calcular l’ànima equivalent ha de ser, 
com a màxim igual a ( )nl0 . 

El càlcul d’aquesta equació resulta molt feixuc per fer-lo manualment ja que s’ha d’anar 
iterant fins a trobar la solució final. En els exemples que presenta el monogràfic, quan es 
calcula la longitud de vinclament amb el segon mètode mitjançant l’equació d’equilibri la 
solució es troba utilitzant l’ordinador. 

Per aquest motiu, durant mes de juliol, l’Instituto para la Construcción Tubular (ICT) va editar 
de nou un document amb l’explicació del segon mètode [11] i un arxiu en Excel [12] per tal 
de simplificar tots els càlculs que es necessiten realitzar per calcular el paràmetre β segons 
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aquest mètode. Tot i així, aquest document té limitacions ja que només és vàlid per a una 
gelosia de tipus Warren, de cordons paral·lels i corretges biarticulades. Per tant, del cas que 
s’està estudiant no és possible treure el resultat a partir de l’ús del document ja que no es 
tracta d’aquest tipus de gelosia. 

Per tant, la primera opció de càlcul està descartada ja que requereix càlculs complexes que 
no es poden dur a terme mitjançant l’eina proporcionada pel ICT.  

Ara ja es pot començar a aplicar el mètode de càlcul mitjançant els àbacs en el cas de la nau 
que s’està projectant. 

Abans de començar, però, cal assegurar-se que es compleixen les hipòtesis en les quals es 
basa aquest mètode: 

- Com que els cordons de l’encavallada tenen una pendent del 10%, s’està al límit de 
poder aplicar aquest segon mètode. 

- L’esveltesa del cordó comprimit és de 1509,57668,427000 ≥==il . 

Una vegada comprovades les hipòtesis, ja es pot iniciar el càlcul. Per saber quin àbac serà el 
que s’haurà d’utilitzar, cal que primer es calculin tres paràmetres bàsics per a fer la tria: 

1I
J t        

1

2

J
J

       
1

1

I
J

 

On: Jt és la inèrcia a torsió a causa de les corretges 

 J1 és la inèrcia a torsió del cordó comprimit 

 J2 és la inèrcia a torsió del cordó traccionat 

 I1 és la inèrcia a flexió del cordó comprimit 

Per a calcular Jt s’utilitzarà la següent equació (Eq.A.8): 
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    (Eq.A.8) 
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On:  l0 és la longitud de la biga  

 bt és la distància entre dues gelosies 

 q1 val 2 quan la corretja està completament fixada pels dos extrems a dues bigues 
idèntiques. Val 3 quan la corretja està fixada completament a la biga per un extrem i 
simplement recolzada per l’altre extrem 

 q2 val 1 quan hi ha una corretja a només un costat de la biga i val 2 quan hi ha 
corretges a ambdós costats de la biga 

 Iti és la inèrcia de les corretges 

 kei val ∞ quan les corretges estan rígidament unides i val 0 quan hi ha una articulació 

 c és l’amplada d’un panell (distancia entre unions de la biga) 

 J2 és la inèrcia a torsió del cordó traccionat 

 c1i i c2i són les distàncies entre una corretja i els nodes adjacents d’unions de 
muntants i diagonals (c= c1i + c2i) 

 la és la longitud de l’element comprimit més dèbil, generalment a la meitat de la biga i 
múltiple de c. 

Com que en aquest cas particular es compleix que: 

- Totes les corretges tenen la mateixa inèrcia It. 

- La biga té panells d’amplada c. 

- Cada un d’aquests panells està afectat per una fila de corretges: c = c1= la. 

 

 

L’equació (Eq.A.8) es simplifica de la manera següent: 

tt

tt
tt cb

lI
J

2
0ρ

γ=           (Eq.A.9) 

On:  γt és un paràmetre que depèn de les corretges. Per a acer, amb les corretges fixes 
 sobre 2 bigues idèntiques i corretges a ambdós costats, pren per valor 1,054. 
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ρt també és un paràmetre que depèn de les corretges. Val 1 quan les corretges van 
als punts d’unió dels panells i aquestes estan rígidament unides al cordó. 

It = 446 cm4. 

l0 = 2700 cm. 

b = 600 cm. 

c = 226 cm. 

Per tant, 4
2
0 25272cm

cb
lI

J
tt

tt
tt ==
ρ

γ  

Ara, juntament amb les següents dades: 

J1 = 498,4 cm4. 

 J2 = 1791,6 cm4. 

 I1 = 333,6 cm4. 

ja es poden calcular els tres paràmetres per escollir l’àbac que es necessita per a realitzar els 
càlculs: 

75
1

=
I
J t        59,3

1

2 =
J
J

       49,1
1

1 =
I
J

  

Com que, tal com ja s’ha dit, les taules estan fetes basades en uns models, els que es farà 
és adaptar el model que s’està estudiant a un dels models que s’hi assembli més. 

Pels resultats obtinguts, s’escull el model 42. L’àbac que el representa es pot trobar a 
l’apartat A.6.2 Àbac nº42 (Segon Mètode) d’aquest annex. 

Abans d’entrar a l’àbac i treure la relació que ens interessa, LLk , primer cal calcular la 

següent relació (Eq.A.10): 

1

0

I
lI a

aρ          (Eq.A.10) 

On: ρa és un coeficient que va entre 0 i 1. 
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 Ia és la inèrcia a flexió de l’ànima equivalent per unitat de longitud calculada sobre la 
 longitud la. 

Per a calcular aquests dos paràmetres, s’han d’introduir noves fórmules: 

a

idi
a l

I
I ∑ Θ

=
3sin

        (Eq.A.11) 

On: Idi és la inèrcia de muntants i diagonals. 

 Θi és l’angle entre el muntant o diagonal amb el cordó que s’està considerant. 

És en aquest moment on s’assumeix que els càlculs faran referència a la meitat de la 
gelosia. Al no tenir els cordons paral·lels, el cantell de la biga va canviat de longitud i els 
muntants i diagonals tenen un angle diferent respecte del cordó inferior. Per tant, els càlculs 
de l’ànima equivalent es faran prenent els valors del centre de la gelosia. 

Càlcul de la inèrcia de l’ànima equivalent: 

( ) ( )
cm
cm

l
I

I
a

idi
a

4333

603,0
226

6,47sin4,11790sin7,41sin
=

⋅+⋅
=

Θ
= ∑  

El càlcul del coeficient ρa es fa mitjançant la següent (Eq.A.12) 

∑
+

=

a

di

a
a

l
k

h

EI6
1

1ρ         (Eq.A.12) 

On: kdi és la mitjana dels valors kd1i i kd2i per a cada una de les barres de replè de 
 l’encavallada (muntants i diagonals). 

kd1i és la rigidesa de l’extrem del membre de l’ànima de la biga (muntant o diagonal) 
unit al cordó 1 (cordó comprimit). 

kd2i és la rigidesa de l’extrem del membre de l’ànima de la biga (muntant o diagonal) 
unit al cordó 2 (cordó traccionat). 

Aquestes rigideses es calculen de manera diferent segons els perfils que s’uneixen. 
En el cas d’estudi, s’uneix un membre pertanyent a l’anima de la biga de secció 
tubular quadrada amb un cordó també de secció tubular quadrada. S’utilitza la 
següent fórmula (Eq.A.13): 
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16  (Eq.A.13) 

 Fent el càlcul s’obté: 

rad
cmdaNkd
⋅

= 212994811

rad
cmdaNkd
⋅

= 167483121  

rad
cmdaNkd
⋅

= 390589412

rad
cmdaNkd
⋅

= 307130222  

 I, per tant, fent la mitjana s’obté: 

rad
cmdaNkd
⋅

=+= 1902389167483121299481  

rad
cmdaNkd
⋅

=
+

= 3488598
2

30713023905894
1  

Ara ja es pot calcular el valor de ρa. 

46,0
6

1

1
=

+
=

∑
a

di

a
a

l
k

h

EI
ρ        

Els paràmetres necessaris per entrar a l’àbac són els següents: 

10
270

27000 ==
h
l

       (Eq.A.14) 

24,2
6,333
2700603,046,0

1

0 =
⋅

=
⋅

I
lI a

aρ       (Eq.A.15) 

Tal com s’ha dit anteriorment, la gelosia correspon al model 42 on s’hi poden trobar dos 
àbacs. Es diferencien pel valor de la relació ha2 , on a2 és la distància entre el centre de 

gravetat del cordó superior i el centre de gravetat de la corretja i h és el cantell de la biga.  

Fent aquest senzill càlcul s’obté (Eq.A.16): 
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     (Eq.A.16) 

Si s’entra en l’àbac, es troba que la relació 23,0=LLk , aproximadament. Això significa que 

la longitud de vinclament efectiva del cordó inferior és de: 

mmmLLLL kk 21,662102700023,023,023,0 ==⋅=⋅=→==β  

Els valors obtinguts en ambdós mètodes són bastant semblants i redueixen 
considerablement la longitud de vinclament fora del pla del cordó inferior respecte al que 
dicta el codi tècnic. 

A.4 Anàlisi mitjançant el mètode dels elements finits 

Per tal de poder fer un anàlisi mitjançant el mètode dels elements finits, s’ha recorregut al 
programa ANSYS (versió 8.0) ja que és un programa que utilitza mètodes d’elements finits 
per a solucionar diferents problemes d’enginyeria, com per exemple problemes estructurals. 

A través d’aquest programa es pot modelitzar l’estructura que s’està estudiant i analitzar-la 
per trobar la longitud de vinclament fora del pla del cordó inferior de l’encavallada. 

El procediment a seguir, a grans trets, serà el següent: 

- Definir el material i les característiques de cada perfil, crear la geometria i mallar-la. 

- Definir les condicions d’enllaç i aplicar les càrregues que corresponguin. 

- Fer una primera anàlisi lineal de l’estructura tot guardant els esforços normals als que 
estan sotmesos les barres. A partir d’aquesta anàlisi es poden saber els esforços 
normals i tallants de les barres de la geometria, així com també els moments flectors 
als que estan sotmeses. 

- Fer una nova anàlisi, que en aquest cas serà de vinclament. A partir d’ella es podrà 
trobar el primer mode de vinclament (mode pel qual fallarà l’estructura a causa del 
vinclament d’una de les seves barres) i la càrrega que l’ha produït. 

- A partir dels resultats i amb la fórmula de la càrrega crítica d’Euler (Eq.A.17) es podrà 
trobar la longitud de vinclament de la barra (Lcrit). 

 2

2

crit
crit L

IEN ⋅⋅
=
π

       (Eq.A.17) 
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Per fer l’estudi mitjançant el mètode dels elements finits, a través del programa ANSYS s’ha 
creat un primer model i, a partir d’aquest, se n’han desenvolupant d’altres que s’han anat 
modificant i perfeccionant per tal d’aconseguir un model definitiu s’ajusti al màxim a la realitat.  

Tot seguit es presenten tots els models estudiats, explicant què s’ha fet en cada cas, quins 
resultats s’han obtingut i els passos que s’han seguit per passar d’un model a un altre fins a 
obtenir el model final. 

A.4.1 Model inicial: L’encavallada 

El primer model parteix, bàsicament, de la modelització de l’encavallada. Per a fer-ho, el 
primer que s’ha d’escollir és el tipus d’element que s’utilitzarà per a crear tota l’encavallada. 
Primerament serà un element barra, ja que és l’element base que constitueix l’encavallada. 
Aquesta barra ha de ser de 3 dimensions, ja que s’estudiarà el vinclament del cordó inferior 
fora del pla del pòrtic. Per aquest motiu s’ha escollit l’element BEAM4 (elastic beam) que és 
un element uniaxial amb capacitat de tracció, compressió i flexió. Té 6 graus de llibertat a 
cada node, 3 translacions i 3 rotacions. Com que s’estudia el vinclament de la barra i no pas 
la resistència de la secció d’aquesta, una barra que treballa fins a límits elàstics ja serveix per 
a la modelització i càlcul de l’estructura. 

Les barres de l’encavallada no són totes del mateix perfil. Per tant, s’hauran de definir el que 
el programa anomena “Real Constants” per a cada un dels perfils, és a dir, les 
característiques de cadascuna de les seccions utilitzades. Els paràmetres que cal introduir es 
mostren tabulats a continuació (Taula A.2): 

 

ELEMENT PERFIL ÀREA 
(mm2)

INÈRCIA Y 
(mm4) 

INÈRCIA Z 
(mm4) 

INÈRCIA 
TORSIÓ (mm4) 

Cordó 
inferior SHS 100x6 2242 333,6·104 333,6·104 498,4·104 

Cordó 
superior SHS 150x6 3429 1196,5·104 1196,5·104 1791,6·104 

Muntants SHS 80x4 1206 117,4·104 117,4·104 175,6·104 

Diagonals SHS 60x4 892 47,1·104 47,1·104 70,2·104 

Taula A.2 Característiques dels elements de l’encavallada 
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També cal definir el material i les seves propietats. Com que es tracta de l’acer, un material 
elàstic i isòtrop, els valors que s’han de definir són el mòdul d’elasticitat (E) i el coeficient de 
Poisson (ν). 

Característiques de l’acer: E=210000N/mm2 i ν=0,3. 

Una vegada ja s’ha definit el material i les característiques de les seccions, es procedeix a 
dibuixar la geometria i mallar-la assignant a cada barra les característiques del perfil que té. 
La modelització es mostra a la Fig. A.10: 

 

Fig. A.10 Modelització del primer model 

Tot seguit es plantegen com i quines hauran de ser les càrregues que s’apliquin a 
l’encavallada i quines condicions de contorn s’han de col·locar perquè tingui aproximadament 
el mateix comportament que tindria a la realitat. 

Respecte les càrregues, la combinació d’accions més crítica pel que fa al perill de vinclament 
del cordó inferior és la que es troba tot seguit, ja que és una combinació on actuen les 
càrregues permanents minorades i el vent en succió majorat (que és el que produeix la 
inversió d’esforços en l’encavallada i ajuda a que el cordó inferior vincli). 

succióVentPermanentspropiPesELU _5,18,0_8,045 ⋅+⋅+⋅=−  

El pes propi de l’estructura es considera aproximadament uniforme.  

El pes de la coberta és uniforme i es transmet a l’encavallada en els punts d’unió amb les 
corretges de coberta.  

El vent de succió és diferent segons la zona de la coberta (veure apartat 5.2.2 de la 
memòria). El pòrtic que s’està estudiant està aproximadament al centre de la nau i per tant, 
es troba afectat per dues petites zones anomenades G i J i dues grans zones que 
predominen, anomenades H i I. A la figura inferior (Fig. A.11) es pot veure un croquis de la 
distribució de càrregues de vent de succió en la coberta vista en planta, i la zona on es troba 
l’encavallada estudiada està ressaltada. A la dreta, la taula amb el valor de les càrregues de 
vent segons la zona. 
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Fig. A.11 Distribució del vent en coberta segons les zones 

Per simplificar el model, les dues zones G i J no es tindran en compte de manera que es 
considera que tot el cordó superior esquerre està sotmès a la succió H i tot el dret a la succió 
I. Com es pot comprovar a la taula, les dues zones H i I tenen càrregues de vent gairebé 
iguals (-0,50 kN/m2 i -0,51 kN/m2 respectivament). Aleshores, es considera que el vent és 
uniforme a tota l’encavallada.  

Per tant, com que tant el pes propi de l’estructura, com el pes de la coberta i com el vent es 
consideren uniformes, es conclou que les accions que actuen sobre l’encavallada equival a 
una càrrega uniforme sobre la coberta que es traduirà en càrregues puntuals aplicades als 
punts d’unió entre les corretges i el cordó superior. 

Les càrregues que s’han d’introduir en el programa han de ser proporcionals a les que 
actuen (per obtenir un model que s’ajusti al comportament que pot tenir), però no cal que 
tinguin el valor real. De fet, la finalitat de l’anàlisi és trobar la càrrega crítica, és a dir, la 
càrrega a partir de la qual alguna barra de l’estructura vincla i, per tant, l’estructura global 
falla, i aquest és un valor fix. 

Els punts d’aplicació de les càrregues seran els punts d’unió entre les corretges i 
l’encavallada ja que és per aquests punts on es transmeten els esforços, tant de vent com de 
pes propi de la coberta. Per mantenir la proporcionalitat entre les càrregues reals i les que 
s’introduiran en el programa, en els punts d’unió de les corretges centrals s’hi col·locarà una 
càrrega 1N, que serà per tots la mateixa, i als punts d’unió de les dues corretges dels 
extrems la meitat d’aquesta càrrega, és a dir 0,5N.  

Tot seguit cal definir les condicions d’enllaç de l’encavallada. Com que en aquest primer 
model només s’han modelitzat l’encavallada sense els pilars, s’assumirà que aquesta es 
troba biarticulada. S’ha considerat aquesta condició d’enllaç ja que és més conservadora que 

Zona F -1,43 kN/m2 

Zona G -1,03 kN/m2 

Zona H -0,50 kN/m2 

Zona I -0,51 kN/m2 

Zona J -0,57 kN/m2 
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si s’hagués considerat l’encavallada biempotrada. Com que es tracta d’un primer model, ja 
serveix aquesta suposició. En les properes modelitzacions ja s’anirà afinant el model. 

La figura que es mostra a continuació (Fig. A.12) es pot veure com s’ha carregat l’estructura i 
les condicions d’enllaç que s’hi han aplicat: 

 

Fig. A.12 Càrregues aplicades al primer model 

Tot seguit es malla l’estructura, obtenint-la dividida en elements. 

A partir d’aquest moment ja es pot procedir a calcular-la. 

Primerament, es fa una anàlisi lineal de l’estructura, tot dient-li al programa que calculi i 
guardi els esforços normals als que estan sotmesos les barres per utilitzar-los, posteriorment, 
en l’anàlisi de vinclament. D’aquesta primera anàlisi, interessa veure els esforços de tracció i 
compressió als quals estan sotmeses les barres de l’encavallada. Seguidament es mostren 
gràficament (Fig. A.13): 
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Fig. A.13 Distribució d’axils de l’encavallada 

Es pot veure clarament que el cordó inferior està sotmès a compressió (valors negatius) 
mentre que el superior a tracció (valors positius). Com també era d’esperar, ja que s’ha vist 
en utilitzar el mètode que indica del Codi Tècnic, ambdós cordons estan sotmesos a esforços 
no constants. El valor que servirà per trobar quina és la longitud crítica del cordó inferior és la 
màxima compressió a la que està sotmesa el cordó inferior, ja que serà per aquest punt on 
començarà a vinclar. En aquest cas té un valor de N=-16,075 N. 

Tot seguit es fa una nova anàlisi, aquesta vegada anàlisi de vinclament. El programa pot 
extreure els modes de vinclament que vulgui l’usuari. En aquest cas, només sabent el primer 
és suficient, ja que serà el mode de vinclament que requereix menys energia perquè 
succeeixi. Se suposa que aquest primer mode serà el que falla el cordó inferior, ja que és 
l’element amb més tendència a vincla, per tant, el que interessa estudiar. 

El primer mode de vinclament té associat el valor propi 10113=critλ . Aquest valor indica que 

si es multiplica la càrrega que s’ha introduït per aquest valor, l’estructura fallarà per 
vinclament. El mode de vinclament associat a aquest valor propi es pot veure a la figura 
següent (Fig. A.14).  
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Fig. A.14 Primer mode de vinclament 

Tot i que no s’apreciï bé en la figura, el mode de vinclament és el que esperàvem i s’ajusta a 
l’estudi que s’està realitzant. El cordó inferior vincla fora del pla del pòrtic al no estar arriostrat 
per cap punt intermedi.  

Una vegada fetes les anàlisis a l’estructura, es procedeix a realitzar els càlculs per trobar 
quina és, en aquest cas, la longitud de vinclament del cordó inferior. 

Primer cal calcular la compressió màxima per la qual es produeix la fallada en el cordó 
inferior. Com que de les anàlisis anteriors s’ha extret la compressió màxima en el cordó i el 
valor per qual s’ha de multiplicar la càrrega perquè esdevingui càrrega crítica, simplement 
fent una multiplicació d’ambdós valors es sabrà la compressió crítica que fa vinclar la barra: 

NNN critcrit 25,162546073,1610113 =⋅=⋅= λ   

Tot seguit, a partir d’aquest valor es trobarà quina és la longitud de vinclament d’aquesta 
barra a partir de l’equació d’Euler (Eq.A.17). 

( )22

4422

2

2 106,33321000025,162546
mmL

mmmmNN
L

IEN
critcrit

crit
⋅⋅⋅

=→
⋅⋅

=
ππ

 

LmmLcrit ⋅== 24,06522  

La longitud crítica és de 6522mm, 0,24 vegades la longitud real de cordó. 
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A.4.2 Segon model: El pòrtic 

Es vol millorar el model inicial per obtenir resultats que s’ajustin més a la realitat. Per aquest 
motiu, en aquest segon model s’introduiran els pilars per treballar amb el pòrtic sencer. Les 
condicions d’enllaç que simulaven la subjecció amb els pilars s’eliminaran i ara es col·locaran 
en els pilars.  

Per tant, el que primer cal definir són les característiques dels perfils dels pilars. Per fer-ho es 
crearà una nova “Real Constant” de l’element barra que s’havia escollit i s’introduiran les 
característiques de la Taula A.3: 

 

 

 

Taula A.3 Característiques dels pilars 

Seguidament, es dibuixen les barres que representen els pilars i es mallen indicant quines 
són les característiques dels pilars. 

Finalment, com ja s’ha esmentat abans, s’eliminen les condicions d’enllaç del model inicial i 
s’introdueixen les noves. La nau s’ha dissenyat amb els pilars encastats en el terreny, però 
per ser conservadors, només s’ha suposat que agafen moment en el sentit del pla del pòrtic i 
que, per tant, es permet el gir en el sentit perpendicular. Així doncs, en els extrems inferiors 
dels pilars, es restringeixen els tres desplaçaments i dos girs: en l’eix Y (torsió) i en l’eix Z (el 
pla del pòrtic).  

En aquest mateix model s’han introduït unes altres condicions d’enllaç més. S’ha volgut 
simular els arriostraments de coberta que mantenen fixes punts del cordó superior. Aquests 
arriostraments impedeixen que el cordó superior es mogui en el sentit Z (sentit perpendicular 
al pla del pòrtic). Com que els arriostraments estan situats cada 3 corretges de coberta, i com 
que les corretges estan recolzades sobre dels diferents nusos de l’encavallada (punts d’unió 
del muntant i la diagonal amb el cordó superior), en aquest model cada 3 nusos s’hi situarà 
un recolzament que només impedeixi el moviment en l’eix Z.  

ELEMENT PERFIL ÀREA 
(mm2)

INÈRCIA Y 
(mm4) 

INÈRCIA Z 
(mm4) 

INÈRCIA 
TORSIÓ (mm4) 

Pilars HEB 220 9100 8091·104 2843·104 76,57·104 
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El nou model amb les càrregues i els enllaços es pot veure a la figura següent (Fig. A.15): 

 

Fig. A.15 Càrregues del segon model 

Tot seguit es pot procedir a calcular el nou model. Els passos que es seguiran seran els 
mateixos que s’han seguit en el model anterior. 

Primerament es fa una anàlisi lineal de l’estructura, tot indicant al programa que guardi el 
esforços normals que estan sotmeses les barres de l’estructura. Una vegada calculat, es vol 
veure la nova distribució d’esforços normals de les barres i obtenir el màxim valor de 
compressió al que està sotmès el cordó inferior. 

El diagrama d’esforços normals, en aquest cas, és el següent (Fig. A.16): 

 

Fig. A.16 Diagrama d’axils del pòrtic 
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La distribució dels esforços normals és molt semblant al del cas anterior, però els valors 
canvien. Ara, el major valor de compressió d’un dels elements que pertanyen al cordó inferior 
és de N=-15,781N. El valor és molt semblant al cas anterior, però falta saber quin valor tindrà 
la λcrit del primer mode de vinclament. 

Seguidament es realitza un nou anàlisi de vinclament. S’observa quin és el primer mode de 
vinclament (Fig. A.17): 

 

Fig. A.17 Primer mode de vinclament 

En aquesta figura es pot veure, molt més clarament que en l’anàlisi del model anterior, que 
és el cordó inferior el que vincla fora del seu pla. El fet d’introduir els arriostraments (en forma 
de recolzaments) que impedeixen el moviment del cordó superior, aquest gairebé no es mou 
i deixa veure clarament que és l’inferior el que vincla en tota la seva longitud. 

En aquest segon model la λcrit és superior a la del model anterior, és a dir que es necessita 

més energia per fer vinclar l’estructura. Per tant, en aquest cas té un valor de 15671=critλ . 

Seguidament es calcula la compressió màxima real per la qual es produeix la fallada en el 
cordó inferior (Eq.A.18): 

NNN critcrit 05,247304781,1515671 =⋅=⋅= λ      (Eq.A.18) 
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Tot seguit, a partir d’aquest valor es torna a trobar la longitud de vinclament d’aquesta barra 
a partir de l’equació d’Euler (Eq.A.17). 
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LmmLcrit ⋅== 20,05288  

La longitud crítica és de 5288mm, 0,20 vegades la longitud real de cordó. Tal com es pot 
observar, la longitud crítica del cordó inferior ha sortit més petita que en el primer model. 
Aquest fet ja es preveia ja que, tal com s’ha comentat, en el primer model no es sabia com 
representar les condicions d’enllaç de l’encavallada i s’ha suposat biarticulada, que pel 
fenomen del vinclament és la opció més perjudicial. 

A.4.3 Tercer model: El pòrtic amb les corretges arriostrades 

Ara es vol veure si els resultats també canvien si s’introdueixen en el model les corretges 
arriostrades. En el segon model el que s’havia fet era simular aquestes corretges amb 
restriccions de desplaçament en el sentit que impedeixen. Ara, en el tercer model, 
s’introduiran físicament. 

Es comença per crear un nou perfil en el model, el de les corretges. Les característiques que 
tenen es presenten a continuació (Taula A.4), que s’introduiran en el programa a través 
d’una nova “Real Constant”. 

Taula A.4 Característiques de les corretges 

Tot seguit, s’eliminen els enllaços que corresponien als arriostraments. En el lloc de cada un 
d’aquests enllaços es dibuixen dues corretges: la que uneix el pòrtic anterior amb el que 
s’està estudiant i la que uneix el que s’està estudiant amb el pòrtic posterior. En total són 10 
corretges, dues per cadascun dels punts d’arriostrament. El següent dibuix mostra el nou 
model (Fig. A.18): 

ELEMENT PERFIL 
ÀREA 

EFICAÇ 
(mm2) 

INÈRCIA Y 
EFICAÇ 
(mm4) 

INÈRCIA Z 
 EFICAÇ 

(mm4) 

INÈRCIA 
TORSIÓ (mm4) 

Corretges 202 Z 20 537 446·104 95,4·104 - 
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Fig. A.18 Modelització del tercer model 

Tot seguit cal afegir les condicions d’enllaç que falten per tal de que el model es comporti el 
més semblant a la realitat possible.  

Primerament, a cada un dels extrems de les corretges hi anirà una restricció de 
desplaçament en el sentit Z, per tal de simular els arriostraments. 

Per altra banda, cal que els extrems de cadascuna de les corretges es comportin de la 
mateixa manera ja que, tot i que no es dibuixen, cada un d’ells va unit al pòrtic anterior i 
següent, respectivament. Aquest fet s’aconsegueix fent un “coupling” entre els nusos que 
volem assignar aquesta restricció i, tot seguit, indicant quin és el grau de llibertat que pel qual 
es vol que siguin tots iguals. En aquest cas, es vol que el desplaçament en el sentit Y sigui 
igual pels extrems de cada línia de corretges. 

Aquí es mostra com ha quedat modelitzat aquest tercer model (Fig. A.19): 
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Fig. A.19 Càrregues del tercer model 

Ara ja es pot procedir a analitzar-lo. Inicialment, es fa una anàlisi estàtica, guardant els 
esforços normals. D’aquí traurem el diagrama d’esforços normals: 

 

Fig. A.20 Diagrama d’axils 
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El valor màxim en el cordó inferior no ha canviat respecte al model anterior i és N=-15,782N. 
Com es pot comprovar, les corretges no estan sotmeses a esforç normal i per tant, la 
distribució d’esforços continua sent com la d’abans. 

Ara ja es pot tornar a fer un anàlisi de vinclament, on el primer mode correspon a la Fig. 
A.21: 

 

Fig. A.21 Primer mode de vinclament 

Es pot observar que les corretges es deformen lleugerament quan vincla el cordó inferior. La 
rigidesa de la unió d’aquestes corretges amb el cordó inferior ajuda a impedir el vinclament 
del cordó inferior ja que ara la 19519=critλ , valor superior que anteriorment. 

Es procedeix a treure el valor de la longitud de vinclament del cordó inferior. Primer es 
calcula la compressió màxima real per la qual es produeix la fallada (Eq.A.18): 

NNN critcrit 86,308048782,1519519 =⋅=⋅= λ   

Tot seguit, a partir de l’equació d’Euler (Eq.A.17)es troba la longitud de vinclament del cordó 
inferior. 
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LmmLcrit ⋅== 18,04738  
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La longitud crítica és de 4738mm, 0,18 vegades la longitud real de cordó. Encara ha sortit 
més petita que en el model anterior, gràcies a l’ajuda de les corretges arriostrades que s’han 
introduït en el model. 

A.4.4 Quart model: El pòrtic amb totes les corretges 

En veure que les corretges influeixen en els resultats, en aquest quart i últim model 
s’introduiran totes les corretges que realment hi ha en el projecte de la nau, no tan sols les 
arriostrades. De fet, en els dos mètodes que s’han presentat en l’apartat anterior (A.3 
Monogràfic 4 (CIDECT)), es tenien en compte l’efecte de les corretges a l’hora de trobar la 
longitud de vinclament.  

El model s’ha de modificar, simplement, introduint les corretges que falten, però aquestes 
com que no estan arriostrades, no incorporaran condicions d’enllaç. El que sí que es posarà 
és que els extrems es comportin igual en el desplaçament en sentit Y, igual que en el model 
anterior. Per tant, queda així (Fig. A.22): 

 

Fig. A.22 Càrregues del quart model 

Ara ja es pot fer l’anàlisi estàtic, i comprovar que efectivament, la compressió màxima en el 
cordó inferior continua sent N=-15,782N.  
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Finalment, en l’anàlisi de vinclament d’aquest últim model el primer mode té el següent 
aspecte (Fig. A.23): 

 

Fig. A.23 Primer mode de vinclament 

El valor de la 21368=critλ , una mica més gran que en l’anterior model, fet que indica que 

les corretges que no estan arriostrades també ajuden a impedir el vinclament. 

Per últim, es calcula la última longitud de vinclament del cordó inferior de l’encavallada. 
Primer es calcula la compressió màxima real per la qual es produeix la fallada (Eq.A.18): 

NNN critcrit 78,337229782,1521368 =⋅=⋅= λ   

Tot seguit, a partir de l’equació d’Euler (Eq.A.17)es troba la longitud de vinclament del cordó 
inferior. 
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LmmLcrit ⋅== 17,04528  

La longitud crítica és de 4528mm, 0,17 vegades la longitud real de cordó. De fet, no varia 
gaire de l’anterior model, on ja s’ha vist que la introducció de les corretges en el model feia 
canviar notablement els resultats. 
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A.4.5 Resum dels resultats obtinguts mitjançant el programa ANSYS 

A través d’aquests quatre models s’ha pogut modelitzar el que seria el pòrtic tipus de la nau 
industrial amb les barres que d’una manera o altra intervenen en la definició de la longitud de 
vinclament del cordó inferior de l’encavallada. S’ha partit de la modelització de l’encavallada 
i, de mica en mica, s’ha anat perfeccionant el model i, per tant, s’han anat afinant els 
resultats. 

Tot seguit hi ha una taula resum (Taula A.5) dels diferents resultats obtinguts en aquests 
quatre models: 

MODEL LONGITUD DE VINCLAMENT COEFICIENT β=LK/L 

1: encavallada 6522 mm 0,24 

2: pòrtic 5288 mm 0,20 

3: pòrtic amb corretges arriostrades 4738 mm 0,18 

4: pòrtic amb totes les corretges 4528 mm 0,17 

Taula A.5 Resultats dels quatre models d’ANSYS 

Com ja s’ha anat comentant, el model inicial és el que menys s’ajusta a la realitat ja que, per 
una banda, les condicions d’enllaç que s’han introduït en el model han estat fruit de la 
suposició de la pitjor situació pel cordó inferior i per l’altra, no s’han introduït els 
arriostraments de coberta que també tenen un paper important. El segon ja és un bon model 
ja que s’ha modelitzat el pòrtic sencer (encavallada i pilars), les condicions d’enllaç dels pilars 
són les reals i s’han introduït les condicions d’enllaç que simulen els arriostraments de 
coberta. Tot i ja obtenir un model bo, s’han modelitzat dos models més amb la introducció de 
les corretges que, com s’ha pogut veure en el monogràfic 4 del CIDECT, aquestes també 
intervenen a l’hora de generar oposició al vinclament del cordó superior.  

Si s’observen els resultats obtinguts, la diferència entre un model i el següent és cada 
vegada més petita, ja que entre el primer i el segon la diferència és d’aproximadament 
750mm, entre el segon i el tercer de 500mm i entre el tercer i el quart poc més de 200mm. 
Tot i així, els quatre resultats obtinguts són iguals o més petits que els obtinguts amb els 
mètodes del CIDECT.  

Finalment, tot i que la diferència entre els resultats obtinguts en el tercer i el quart model és 
molt petita (en termes relatius el tercer és 0,18·L i el quart és 0,17·L), la longitud de 
vinclament final obtinguda mitjançant el mètode dels elements finits serà la corresponent al 
quart model de 4528 mm, ja que és el model més complet que s’ha fet. 
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A.5 Resum, comparacions i conclusions de l’estudi 

A.5.1 Resum i valoració dels resultats 

Fins aquí s’han vist diferents mètodes de càlcul que s’han utilitzat per saber la longitud de 
vinclament del cordó inferior de l’encavallada quan no està arriostrat lateralment per cap punt 
en tota la seva longitud. Tot seguit es presenta una taula (Taula A.6) on es recullen els 
resultats obtinguts en cadascun dels mètodes utilitzats: 

 

 

 

 

 

 

Taula A.6 Resultats de l’estudi segons el mètode utilitzat 

Tal com es pot comprovar els resultats difereixen entre ells, sobretot el primer resultat 
respecte dels altres.  

El primer resultat s’ha obtingut a partir del que dicta el Codi Tècnic de l’Edificació. Com ja 
s’ha explicat anteriorment, en el cas que ens ocupa no s’ha pogut utilitzar la fórmula 
corresponent a barres sotmeses a compressió variable (pel fet que no tot el cordó es troba a 
compressió). Com que el CTE no contempla que hi hagi zona traccionada i zona comprimida 
dins la mateixa peça s’ha agafat la longitud de vinclament igual a la real (distància entre 
punts fixes), podent-la reduir un 10% per tractar-se d’un perfil tubular. Es pot comprovar que 
el Codi Tècnic no presenta formulació pel càlcul de la longitud de vinclament, tan sols la 
defineix de manera que s’obtenen valors molt conservadors. Tant és així, que a la mínima 
que es té una gelosia de llum moderada està assegurat que fallarà per vinclament si no s’hi 
col·loquen arriostraments. 

En el segon estudi mitjançant els mètodes proposats pel CIDECT, la formulació emprada ja 
s’ajusta més a l’estudi del cordó d’una gelosia, ja que els dos mètodes estudien com trobar la 
longitud de vinclament per a una encavallada no subjectada lateralment. Aleshores, la 
formulació, molt més complexa que la del codi tècnic, utilitza les característiques de totes les 

MÈTODE  
UTILITZAT 

LONGITUD DE 
VINCLAMENT 

COEFICIENT β=LK/L 

CTE - DB - SE - A  24300 mm 0,90 

CIDECT – Primer mètode 5490 mm 0,22 

CIDECT – Segon mètode 6210 mm 0,23 

Elements finits (ANSYS) – Quart model 4528 mm 0,17 
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barres que conformen la gelosia, així com també les corretges de coberta ja que de manera 
directa o indirecta influeixen en la longitud crítica de vinclament del cordó inferior. 

Tot i obtenir, en principi, resultats més ajustats als reals, cadascun dels dos mètodes es basa 
en hipòtesis inicials i els resultats s’obtenen mitjançant de taules realitzades a partir de 
diferents models. És a dir, després de calcular els paràmetres necessaris, s’assimila el model 
que s’està estudiant a un dels que es tenen resultats experimentals. I és a través de les 
taules obtingues a partir d’assajar aquests models que s’obté la longitud de vinclament en 
qualsevol dels dos mètodes. Utilitzen aquestes taules perquè el càlcul fet manualment sigui 
més simplificat, ja que de no tenir-ne, els càlculs s’haurien de fer utilitzant l’ordinador. 

Finalment, el tercer i últim estudi que s’ha realitzat ha estat amb el programa d’elements finits 
ANSYS. En principi, el resultat que prové d’aquest programa seria el més ajustat dels quatre 
valors que s’han obtingut ja que el càlcul el fa a partir del model introduït. Per tant, en principi 
no s’han de fer adaptacions a models ja existents, tal com passa en els mètodes presentats 
pel monogràfic 4 del CIDECT. Així doncs, si la modelització és real, aleshores el resultat 
obtingut serà el que s’ajusta més a la realitat.  

Tot i així, a l’hora de fer el model també s’han fet hipòtesis, per exemple, en les corretges. 
Com que només s’ha representat un sol pòrtic però, en canvi, s’han representat les corretges 
que uneixen aquest pòrtic amb els que té a banda i banda, les condicions d’enllaç dels 
extrems de les corretges s’han hagut de suposar. El fet d’acoblar els nodes extrems de cada 
una de les corretges contínues i fer que el desplaçament en sentit vertical sigui el mateix pels 
tres no és del tot cert. Unes altres hipòtesis que s’han fet han estat a l’hora d’introduir les 
càrregues. Per una banda, per tal de simplificar les càrregues, s’ha suposat que el vent és 
uniforme, fet que ja s’ha vist que realment no ho és, ja que s’han despreciat unes petites 
zones de més succió. També, s’ha suposat que el vent lateral que impacta en els pilars del 
pòrtic no influeix per determinar el vinclament del cordó inferior. Tot i aquestes suposicions, 
el model obtingut es dóna per correcte i, per tant, els resultats també. 

Per tant, tal com es pot comprovar, els models utilitzats han estat fruit de mètodes, més o 
menys ajustats, però en tots s’han formulat hipòtesis i s’hi han fet simplificacions.  

Tot i així, els tres models (els dos del CIDECT i el del programa ANSYS) es considera que 
donen resultats acceptables per al càlcul de la nau industrial. 

Per una banda, els dos mètodes del CIDECT són fruit de la recerca exhaustiva per part 
d’aquest comitè i estan basats en models experimentals. Per altra banda, el programa 
ANSYS pot fer anàlisis de vinclament. Per tant, si el model introduït és molt semblant al real 
els resultats obtinguts també ho seran. 



Disseny i càlcul estructural d’una nau industrial situada al polígon industrial de Sant Pere Molanta (Olèrdola) Pàg. 41 

 

Per tant, els tres valors de longitud de vinclament del cordó inferior de l’encavallada queden 
aprovats. Ara caldrà saber quin comportament té l’encavallada quan s’introdueixin aquests 
valors. 

A.5.2 Comparació dels resultats en PowerFrame 

Tot seguit, s’introduiran un per un, els valors obtinguts de la longitud de vinclament en el 
programa PowerFrame amb els diferents mètodes. D’aquesta manera es podrà veure com 
varia el comportament de la nau industrial segons la longitud de vinclament del cordó inferior 
que s’hagi introduït. 

Primerament, s’introdueix el valor de obtingut amb la formulació del Codi Tècnic. La longitud 
de vinclament fora del pla de tots els cordons inferiors serà 24300 mm. Una vegada calculat 
el model s’obtenen els següents resultats de sol·licitació de les barres a vinclament (resultats 
en %): 

 

Fig. A.24 Sol·licitació a vinclament dels cordons inferiors 

A la Fig. A.24 es pot veure que tots els cordons inferiors vinclen ja que tots, en algun tram de 
la seva longitud, estan sotmesos a un percentatge de vinclament molt superior al 100%. Tot 
seguit, es miren les característiques del cordó del pòrtic que s’ha estat estudiant: 
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Fig. A.25 Sol·licitació a vinclament del cordó inferior estudiat 

Es pot veure que el cordó inferior falla per vinclament fora del pla (vinclament en l’eix Z, eix 
dèbil). Aquest està sol·licita el 1141% en la combinació anomenada ELU-45 que correspon a 
la que en tot moment s’ha suposat que era la combinació més perjudicial pel que fa al 
vinclament del cordó inferior: 

succióVentPermanentspropiPesELU _5,18,0_8,045 ⋅+⋅+⋅=−  

Per tant, si s’utilitza el Codi Tècnic per calcular la longitud de vinclament el cordó falla per 
vinclament.  

Ara, s’hauria de mirar per quants punts cal arriostrar el cordó inferior per obtenir que 
l’encavallada no falla. Es provarà d’arriostrar l’encavallada per un punt i es mirarà la 
sol·licitació de la barra a vinclament. Si aquesta és superior al 100% s’augmentaran el 
nombre d’arriosraments i, així successivament fins a obtenir que l’encavallada no vincla.  

La solució per evitar el vinclament és arriostrar per tres punts l’encavallada al llarg de tota la 
nau. D’aquesta manera el cordó presenta les següents característiques de vinclament: 
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Fig. A.26 Sol·licitació a vinclament dels cordons inferiors arriostrats longitudinalment 

Mitjançat el primer mètode que proposava el CIDECT s’ha obtingut una longitud de 
vinclament fora del pla del cordó inferior de 5490 mm. Si s’introdueix aquest valor en el 
programa PowerFrame s’obtenen els següents resultats: 

 

Fig. A.27 Sol·licitació a vinclament dels cordons inferiors 
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Tal com es pot observar, cap dels cordons vincla, si la longitud de vinclament correspon a la 
calculada amb el mètode 1. Els cordons es troben sol·licitats al 67% de la seva resistència a 
vinclament, però cap arriba a vinclar. 

El cordó de l’encavallada estudiada presenta els valors que es veuen a continuació: 

 

Fig. A.28 Sol·licitació a vinclament del cordó inferior estudiat 

El vinclament fora del pla de la barra és el que té més perill de produir-se ja que tal com es 
veu a la figura és el que té un valor més alt. També es pot comprovar que la combinació 
ELU-45, la mateixa que en el cas anterior, és la produeix el 64% de sol·licitació de la barra a 
vinclament. 

El següent valor a comprovar és el que s’ha obtingut a partir del segon mètode del que 
presentava el monogràfic 4. Com que ha sortit un valor més petit que en el primer mètode, ja 
se sap del cert que tampoc en aquesta ocasió hi haurà problemes de vinclament en el cordó 
inferior. El cordó de l’encavallada estudiada presenta les següents característiques(Fig. 
A.29): 
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Fig. A.29 Sol·licitació a vinclament del cordó inferior estudiat 

Torna a passar com en el cas anterior. La barra presenta estabilitat en front el vinclament, tot 
i estar el 82% sol·licitada. La combinació més perjudicial torna a ser la ELU-45. 

Finalment només falta comprovar com es comporten els cordons inferiors de les 
encavallades per a la longitud de vinclament obtinguda mitjançant el mètode dels elements 
finits. En aquest cas és de 4528 mm, valor encara més petit que els utilitzats anteriorment. 
Per tant, ja es pot imaginar que, si en els dos últims casos que s’han comprovat l’estructura 
no tenia problemes de vinclament, en aquest cas tampoc se’n tindrà. Tot i així, es farà la 
comprovació i es mirarà quines característiques presenta el cordó del pòrtic estudiat (Fig. 
A.30): 
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Fig. A.30 Sol·licitació a vinclament del cordó inferior estudiat 

S’observa que la sol·licitació de la barra ha baixat considerablement respecte de les altres 
comprovacions. En aquest cas el cordó no està sol·licitat ni al 50%. 

A.5.3 Conclusions de l’estudi 

Amb tot aquest estudi s’ha pogut comprovar que existeixen mètodes molt més precisos que 
el que presenta el Codi Tècnic de l’Edificació per calcular la longitud de vinclament del cordó 
inferior. Per una banda, mètodes per fer el càlcul manualment com els dos que s’han extret 
del Monogràfic 4 del CIDECT [10]. Per altra banda, un mètode gràfic amb l’ajuda del 
programa ANSYS. 

Recopilant els resultats obtinguts en el PowerFrame quan s’han introduït les longituds de 
vinclament, s’obté la següent taula (Taula A.7):  
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Taula A.7 Resultats del PowerFrame segons el mètode utilitzat 

Es pot comprovar que els resultats que s’obtenen són molt diferents. La secció del cordó 
inferior utilitzada a la nau que s’ha projectat no és possible posar-la sense arriostrar segons 
quin dels mètodes s’utilitzi per calcular la seva longitud de vinclament. 

Si només es fa el que dicta el Codi Tècnic, la secció SHS 100.6 utilitzada en el cordó inferior 
de totes les encavallades sense arriostrar lateralment no seria vàlida. La solució per tal 
d’evitar el seu vinclament seria arriostrar la nau de dalt a baix a través de creus de Sant 
Andreu. D’aquesta manera la longitud de vinclament serà la mesurada entre els punts fixes 
que s’han creat gràcies als arriostraments. Per tal reduir suficientment la longitud real entre 
punts fixes s’han de posar tres línies d’arriostraments longitudinals (ressaltats en blau clar) 
en la Fig. A.31. En aquest cas la longitud de vinclament és de mm810090009,0 =⋅  

 

Fig. A.31 Arriostraments necessaris segons càlcul amb el CTE 

MÈTODE  
UTILITZAT 

SOL·LICITACIÓ DEL 
CORDÓ A VINCLAMENT  

CTE - DB - SE - A 1141% 

CIDECT – Primer mètode 64% 

CIDECT – Segon mètode 82% 

Elements finits (ANSYS) – Quart model 48% 
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Els resultats d’estabilitat al vinclament obtinguts amb la introducció de la nova longitud de 
vinclament són els que es mostren a continuació (Fig. A.32): 

 

Fig. A.32 Sol·licitació a vinclament amb arriostraments longitudinals 

Es pot comprovar que no hi ha perill de vinclament de l’estructura ja que el cordó més 
sol·licitat està al 80%. 

En canvi, utilitzant qualsevol dels altres mètodes no és necessari utilitzar arriostraments 
longitudinals, fet que comporta estalvi de material amb el corresponent guany d’espai. 

Ja anteriorment, quan s’han valorat els diferents mètodes estudiats, s’ha vist que tan els 
presentats pel CIDECT com el mètode dels elements finits eren bons i més específics que el 
del Codi Tècnic.  

En aquest estudi s’ha pogut comprovar que el Codi Tècnic utilitza un mètode poc ajustat per 
calcular la longitud de vinclament fora del pla per als cordons de bigues en gelosia no 
arriostrats. Els resultats que s’obtenen són molt conservadors, fet que fa que s’obligui a 
col·locar arriostraments per evitar el vinclament. Tot i així, existeixen altres mètodes on 
s’obtenen resultats coherents i que no obliguen a arriostrar l’encavallada ja que no hi ha perill 
de vinclament. Per una banda, els mètodes presentats per CIDECT que utilitzen una 
formulació específica tenint en compte els altres elements que conformen l’encavallada i, fins 
i tot, les corretges. Per altra banda, el programa ANSYS on es pot modelitzar exactament 
l’estructura i fer un estudi sobre aquest, de manera que els resultats seran més exactes. 

Per tant, a través d’aquest extens estudi, s’arriba a la conclusió que no és necessari 
arriostrar la nau longitudinalment ja que no hi ha perill de vinclament.  
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A.6 Àbacs 

A.6.1 Àbac nº14 (Primer Mètode) 
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A.6.2 Àbac nº42 (Segon Mètode) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


