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Resum 

Aquest projecte que es presenta en aquesta documentació pretén estudiar una nau 

industrial, que s’ha pensat ubicar-la en un solar del Polígon industrial de Son Llaüt del Terme 

Municipal de Santa Maria del Camí. 

Mitjançant la memòria i els corresponents annexos s’ha anat estudiant la nau industrial des 

de diferents punts de vista.  

El punt principal ha estat elaborar els càlculs de l’estructura de la nau industrial per a arribar 

a dimensionar-la. S’ha començat per un predimensionament, mitjançant el Mètode de Cross, 

per esbrinar els possibles perfils metàl·lics que esdevindrien com a definitius i, a continuació, 

amb l’ajut d’una sèrie de programes informàtics que utilitzen mètodes matricials, s’ha realitzat 

un estudi més detallat de tota l’estructura per obtenir el seu dimensionament definitiu. Una 

vegada definida l’estructura metàl·lica de la nau industrial, s’ha fet un dimensionament de la 

xarxa de pluvials de tot el solar, de la mateixa manera que s’ha estudiar també la xarxa de 

sanejament i proveïment d’aigua de la zona d’oficines de la nau. 

A partir d’aquests càlculs s’han derivat una sèrie d’accions que s’han traduït en l’elaboració 

dels diversos annexos aquí presentats, això és, s’ha elaborat un pressupost de tota la 

implantació de la nau, amb ajut d’un programa informàtic, s’han creat tot una sèrie de plànols 

per a ajudar a visualitzar millor les solucions aportades, s’ha realitzat un estudi d’impacte 

ambiental i un estudi de seguretat i salut.  

Cal esmentar que, a l’hora d’elaborar el projecte sempre s’ha tingut la idea que aquest 

projecte s’apropés al màxim a la realitat, és a dir, que fos un projecte que pogués sortir al 

mercat i ser ben valorat davant altres de similars característiques i, per tant, s’ha tingut com 

objectiu primari que complís amb les normatives vigents sobre projectes d’aquest caire i 

tingués un cost competitiu. 
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1. Introducció 

1.1. Objectiu del projecte 

L’objecte del projecte que es presenta és el càlcul i el disseny de l’estructura metàl·lica d’una 

nau industrial destinada a l’emmagatzematge de material i maquinària de construcció, 

situada en el polígon industrial de Son Llaüt del Terme Municipal de Santa Maria del Camí. 

1.2. Abast del projecte 

En el projecte que es presenta es pretenen realitzar els càlculs necessaris per poder 

determinar quina ha de ser l’estructura metàl·lica i les fonamentacions per a la realització 

d’una nau industrial. També se realitzaran els càlculs pertinents per a determinar la xarxa del 

sanejament i la fontaneria de la nau, i la xarxa de les aigües pluvials de tota la parcel·la.  

1.3. Normativa d’aplicació 

Per a la realització del projecte es tindrà en compte la següent normativa: 

• Norma Básica de la Edificación NBE AE-88 sobre acciones en la edificación. 

• Norma Básica de la Edificación NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación”. 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

• Normativa de Construcción Sismorresistente NCSR-02. 

• Normas Tecnológicas NTE. 

• Normes subsidiàries del municipi de Santa Maria del Camí. 
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2. Descripció arquitectònica de la nau industrial 

2.1. Emplaçament 

La nau industrial està situada en la parcel·la 71 del Polígon Industrial de “Son Llaüt” del 

Terme Municipal de Santa Maria del Camí, Mallorca. 

2.2. Característiques generals 

La nau industrial té ús de magatzem per a material de construcció i s’ha projectat mitjançant 

una estructura metàl·lica porticada.  

La parcel·la a on s’ubica la nau consta de 7000 m2 de superfície, i la superfície construïda de 

la nau és de 1500 m2. Les dimensions de la nau són de 25 m de llum per 60 m de llargària; 

l’alçada de la nau en el seu punt més alt serà de 9,5 m, i en la part més externa serà de 8,0 

m. La pendent de la coberta és, doncs, d’un 12%. La separació entre pòrtics serà de 7,5 m, i 

entre les corretges superiors serà de 2,1 m i les laterals de 2 m. 

Les façanes de la nau estaran constituïdes per 4 m de mur de bloc de formigó i la resta 

d’alçada fins a arribar a la cumbera serà de pannell sandvitx. Hi haurà una part destinada a 

oficines per poder atendre als clients, a més d’una zona destinada a vestuaris i menjador 

pels treballadors. Aquesta zona es distingirà de la resta de la nau perquè la façana serà 

diferent de les altres ja que se li posarà un morter de diferent color. Hi haurà dues portes 

d’accés, a la zona de magatzem, de 5,00 x 4,40 m per al trànsit de vehicles i mercaderies. A 

la coberta s’hi ubicaran lluernaris per tenir il·luminació natural dintre de la nau. 
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3. Descripció del sistema estructural adoptat 

A l’hora de determinar el tipus d’estructura a dissenyar s’han valorat una sèrie de condicions 

com per exemple les sol·licitacions que se li apliquen, necessitats d’espai, llum, etc.  

En base a aquestes consideracions s’ha d’esmentar que el sistema estructural que s’utilitza 

per a edificacions d’una planta és el del pòrtic, si aquestes edificacions són naus industrials, 

pavellons esportius, etc. En el nostre cas ens trobem que s’ha de projectar una nau industrial 

destinada a magatzem. Aleshores, el sistema més idoni pel projecte és el del pòrtic. 

El pòrtic conforma el subsistema vertical de l’edifici; i, segons les unions entre les bigues i 

dels pilars amb els fonaments, els pòrtic podrà ser una estructura isostàtica o hiperestàtica. 

En qualsevol cas l’estructura ha de ser estable en el pla del pòrtic. 

En la direcció longitudinal de l’edificació s’ha d’aconseguir, també, un monolitisme estructural 

ja sigui fent que els mateixos pilars suportin els esforços longitudinals, o bé, aprofitar els 

tancaments per aconseguir el travament de la nau en aquella direcció. 

Pel projecte d’estudi s’ha optat per un subsistema de pòrtic hiperestàtic i en la direcció 

longitudinal s’ha apostat per tancaments de façana i arriostraments que ajudin a enrigir la 

nau en aquella direcció i així aconseguir el monolitisme buscat. 

A continuació s’expliquen els motius d’haver elegit aquestes disposicions per a fer la nau 

industrial objecte d’aquest estudi. 

En primer lloc, s’ha optat per un pòrtic hiperestàtic perquè el projecte no només estudia 

l’estructura de la nau en sí, sinó que també s’han de tenir en compte els fonaments. 

Aleshores, el que es vol és intentar equilibrar els esforços en els nusos però també els 

esforços dels fonaments. Si féssim el pòrtic articulat en els fonaments no hi tindríem 

moments però, en canvi, els nusos patirien molt més. Si escollim el pòrtic hiperestàtic, 

encastant la base dels pilars i els nusos, aconseguim que els nusos no estiguin tant 

sol·licitats encara que els fonaments hauran de ser més grans perquè estaran més 

sol·licitats. 

 



Pàg. 10  Memòria 

En segon lloc, s’ha pensat en enrigir l’estructura en el sentit longitudinal mitjançant 

arriostraments a les façanes laterals i a la coberta, a més dels entramats frontals, que ajuden 

a evitar els desplaçaments excessius de l’estructura. 

El pòrtic tipus de la nau en qüestió estarà format per perfils laminats tipus IPE. S’ha procurat 

deixar una superfície àmplia, sense pilars dintre de la nau, per donar més versatilitat a la nau 

i als seus futurs aprofitaments. També s’ha pensat en ubicar lluernaris a la coberta per 

millorar el nivell d’il·luminació natural a l’interior de la nau. Per aquest motiu es de gran  

importància mantenir totalment neta la part inferior de la coberta, de manera que no 

s’obstaculitzi la transmissió solar. 
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4. Memòria urbanística 

El Municipi de Santa Maria del Camí on es pensa ubicar la nau industrial del projecte compta 
amb les seves Normes Subsidiàries. 

La parcel·la 71 on s’ubicarà la nau està en el Polígon de Son Llaüt del mateix municipi. Les 
normes subsidiàries contemplen el polígon en el seu capítol II, article 112. Després d’estudiar 
la normativa aplicable al nostre cas, es pot afirmar que es compleixen les condicions 
definides per aquest tipus d’edificació.  

A continuació es realitza la fitxa urbanística per a tal efecte: 

 

 SEGONS NORMA SEGONS PROJECTE 

ÚS CARACTERÍTIC Indústria - Magatzem Indústria – Magatzem 

APROFITAMENT (m2/m2) 0,91 m2/m2 0,21 m2/m2

OCUPACIÓ (%) 60% 21,4% 

ALTURA MÀXIMA (m) 10 m – 16 m 8 m 

NOMBRE PLANTES PB + 2P 10 m d’altura 

PB + 2P 16 m d’altura 

PB 

TIPOLOGIA Aïllada Aïllada 

SEPARACIÓ CARRER (m) 10 m 14,5 m 

SEPARACIÓ LATERAL (m) 5 m 18,6 m mínim 

SUP. MÍN. SOLAR (m2) 1000 m2 7000 m2

FAÇANA MÍN. (m) 20 m 60 m 

DIMENSIONS MÍNIMES 20 i 40 m 25 i 60 m 

ACCESSOS 1 accés parcel·la < 5000 m2

2 acc. parcel·la > 5000 m2

2 accessos a la parcel·la 
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APARCAMENT 1 aparcament / 100 m2

Mínim 10 % solar 

17 places d’aparcament 

 

 

 

 

 

 

Taula.  1.1. Fitxa urbanística
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5. Característiques dels materials 

5.1. Formigó per a la fonamentació 

El formigó utilitzat en el projecte per als fonaments complirà amb les especificacions 

imposades per la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

• Tipus de formigó: HA-25 

• Tipus d’ambient: IIa fonamentacions i mur pantalla. 

• Resistència característica: fck = 25 N/mm2 fck = 250 kg/cm2 

• Coeficient de minoració: c =1,5γ  

• Resistència de càlcul: 
2

225 N/mm 16,67 N/mm
1,5

ck
cd

c

ff
γ

= = =  

• Tipificació del formigó: HA-25/B/20/IIa 

• Resistència mitjana a 28 dies:  2 2
cm ckf  = f  + 8 N/mm  = 33 N/mm

•  2
ojE  = 27,264 N/mm

•  2
jE  = 32,075 N/mm

5.2. Acer per a la fonamentació 

• Tipus d’acer: B 500 S  

• Barres corrugades 

• Resistència característica: fyk = 500 N/mm2 fyk = 5000 kg/cm2 

• Coeficient de minoració: = 1,15sγ  
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• Resistència de càlcul: 
2

2500 N/mm 434,78 N/mm
1,15

yk
yd

s

f
f

γ
= = =  

• Mòdul d’elasticitat:  5 2E = 2,1 10  N/mm⋅

5.3. Acer per a l’estructura porticada i els arriostraments 

• Tipus d’acer: S 275 JR 

• Resistència característica: 2700 kg/cm2 

• Coeficient de seguretat per l’estat de càrregues I: I = 1,5γ  

• Coeficient de seguretat per l’estat de càrregues II: II = 1,33γ  

• Tensió admissible per l’estat de càrregues I (càrregues permanents, sobrecàrrega de 

neu, sobrecàrrega d’execució, etc.): 
2

2
adm,I

2700 kg/cm 1800 kg/cm
1,5

σ = =  

• Tensió admissible per l’estat de càrregues II (les de l’estat de càrregues anterior més 

l’acció del vent, efectes sísmics, etc.): 
2

2
adm,II

2700 kg/cm 2030 kg/cm
1,33

σ = =  

• Mòdul d’elasticitat:  5 2E = 2,1 10  N/mm⋅
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6. Obra civil 

Per a realitzar la nau industrial objecte de l’estudi aquí presentat, s’han de realitzar una sèrie 

d’actuacions en el terreny perquè sigui apte per a l’ús. 

6.1. Excavacions 

En tota la superfície del solar s’haurà de procedir a l’explanació del terreny així com a la 

retirada de la capa vegetal existent. També s’haurà de retirar tota la terra vegetal i material 

sobrant que no sigui necessària per a efectuar els emplenats de les zones en que el nivell ha 

de ser superior. 

El nivell del pis acabat de la nau industrial estarà situat a la cota (+0,20) respecte a la cota 

(0,00), per la qual cosa s’haurà de procedir a l’emplenat del terreny en les zones en que sigui 

necessari, tenint en compte que el terreny una vegada explanat i emplenat queda a una cota 

de (-0,20) i després s’hi col·locaran 30 cm. de regirat i 10 cm. de formigó asfàltic per a 

aconseguir la cota (+0,20). El terreny posseeix un desnivell quasi nul. 

6.2. Fonaments 

Per al càlcul dels fonaments s’ha mesurat el coeficient edomètric i s’ha obtingut un resultat 

mig de 3 kg/cm2. 

Totes les dimensions de les sabates, pilars suport i jàsseres d’arriostrament dels fonaments, 

sobre les que es diposen les plaques d’ancoratge de l’estructura metàl·lica de la nau 

industrial, queden especificades en el capítol dedicat a elles de la memòria i al plànol nº 03. 

6.3. Emplenats 

El nivell de pis acabat estarà a la cota (+0,20) com ja s’ha esmentat en el apartat 6.1. 

Es procedirà a emplenar i a compactar en tota la superfície del solar, de forma que 

s’asseguri un perfecte assentament per als paviments, mitjançant pedra picada. 
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Per a evitar esquerdes en els murs de tancament s’ha previst unir tots els pilars de metàl·lics, 

sobre els que suporten les plaques d’ancoratge de l’estructura porticada, mitjançant una 

jàssera d’arriostrament. 

En la zona interior de la nau industrial es col·locarà un regirat de pedra convenientment regat 

i piconat amb un cilindre vibratori d’un pes no inferior a 10 tones i sobre ell es col·locarà una 

solera de formigó vibrat formant quadres de 4 x 4 m. i juntes de dilatació amb matèria 

asfàltica de 2 mm. d’espessor, la qual podrà anar recoberta amb un revestiment d’alta 

resistència per a evitar la formació de pols.  

En la zona exterior destinada a trànsit de vehicles i aparcaments es procedirà a un emplenat 

de regirat i posteriorment es col·locaran 30 cm. de pedra picada i una capa de formigó 

asfàltic de 10 cm. d’espessor, mantenint una pendent mínima de l’1,5% cap als albellons 

previstos per a la recollida de les aigües pluvials. 

6.4. Sanejament i pluvials 

S’ha previst la realització de 2 xarxes de recollida d’aigües pluvials. Com que al Polígon on 

s’ubicarà la nau industrial objecte de l’estudi no té xarxa separativa d’aigües pluvials i fecals, 

tampoc no es realitzarà aquesta diferenciació obligada dintre de la parcel·la. 

La xarxa d’aigües fecals inclou arquetes de registre cada 20 m. i una escomesa a la nau, 

arquetes sifòniques, així com la connexió a la xarxa municipal de recollida d’aigües fecals 

existent en el Polígon. 

Es disposaran canalons de recollida d’aigües pluvials de les cobertes, connectats mitjançant 

baixants a la xarxa interior d’aigües pluvials. Una vegada a terra, els col·lectors s’ajuntaran 

amb la xarxa de recollida dels albellons de la zona exterior a la nau, evacuant a una arqueta 

sifònica prèvia a la connexió amb la xarxa municipal de recollida d’aigües pluvials. 

6.5. Estructura 

L’estructura serà metàl·lica en la seva totalitat com ja s’ha esmentat en el capítol de 

justificació del sistema estructural adoptat. Estarà formada per pòrtics de perfils laminats 

tipus IPE, amb les seccions indicades al plànol nº 04, amb la base encastada i carteles en 
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els nusos. Les corretges són del tipus IPN 180. La separació entre corretges serà de 2,10 m, 

suficient per a la correcta subjecció dels pannells sandvitx. Les corretges laterals són dels 

tipus IPN 160 separades les unes de les altres per 2,0 m. 

Es disposaran arriostraments de la coberta i dels tancaments laterals, així com un entramat 

frontal per a la subjecció dels pannells de tancament i, sobretot, per a evitar desplaçaments 

excessius de l’estructura com a resultat de l’acció del vent. Com a entramat de coberta 

s’utilitzaran les jàsseres dels pòrtics, muntants i diagonals unides mitjançant soldadura sobre 

placa d’acer, segons el plànol nº 05. Les diagonals estan formades per dos perfils UPN 160 

unides per soldadura. Els muntants estaran formats per perfils IPE 270. L’entramat lateral el 

formarà dues diagonals en forma de Creu de San Andreu de perfils UPN 220. 

Als dos pòrtics extrems de la nau es disposaran cinc pilars de perfil HEB 200, articulats, que 

transmetran l’acció del vent a l’entramat superior. 

El pòrtic principal estarà format per dos pilars de perfil IPE 550 i dues jàsseres, unides en la 

cumbrera de perfil IPE 450. 

6.6. Coberta 

La coberta estarà composta per pannells sandvitx de 10mm. d’espessor que permeten la 

separació de 2,10 m. entre les corretges. L’estanqueïtat en els solapaments longitudinals i 

transversals dels pannells s’assegura mitjançant cordons d’estanqueïtat no enduribles, 

resistents a l’envelliment i a la intempèrie. 

S’han previst una sèrie de pannells translúcids amb la finalitat de millorar la il·luminació de 

l’interior de la nau i així no utilitzar tanta llum artificial. L’aïllament tèrmic està compost per 

una manta de llana de vidre protegit per l’interior mitjançant un adhesiu i d’un revestiment 

reforçat. 

6.7. Paviments 

En la zona interior de la nau industrial es col·locarà un regirat de pedra convenientment regat 

i piconat amb un cilindre vibratori d’un pes no inferior a 10 tones i sobre ell es col·locarà una 

solera (o paviment) de formigó vibrat formant quadres de 4 x 4 m. i juntes de dilatació amb 

 



Pàg. 18  Memòria 

matèria asfàltica de 2 mm. d’espessor, la qual podrà anar recoberta amb un revestiment 

d’alta resistència per a evitar la formació de pols.  

A l’interior de la nau, a la zona destinada a les oficines es col·locarà un paviment format per 

rajoles de gres formant quadres de 20 x 30 cm. 

En la zona exterior destinada a trànsit de vehicles i aparcaments es procedirà a un emplenat 

de regirat i posteriorment es col·locaran 30 cm. de pedra picada i una capa de formigó 

asfàltic de 10 cm. d’espessor, mantenint una pendent mínima de l’1,5% cap als albellons 

previstos per a la recollida de les aigües pluvials. 

6.8. Tancaments exteriors 

Els tancaments exteriors de la nau industrial s’han previst mitjançant blocs buits de formigó 

de 20 cm. d’espessor units amb morter de ciment fins a una altura de 4 m. La resta de 

tancament fins a la coberta es realitzarà amb pannells sandvitx com els de la coberta, 

subjectes a l’estructura secundària disposada entre els pòrtics de l’estructura primària. 

L’estructura secundària està formada per corretges de paret de tipus IPN. Per diferenciar la 

zona d’oficines amb la resta de la nau el tancament d’aquestes serà d’un altre color del 

morter. 
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7. Hipòtesis de càrrega 

L’estat de càrrega que s’ha considerat és el corresponent al cas II que correspon a la 

combinació de les càrregues permanents, sobrecàrrega d’ús, l’acció del vent i la 

sobrecàrrega de neu. La determinació de les accions s’ha realitzat seguint la normativa 

d’Accions en l’Edificació NBE AE-88. 

A la norma es defineixen les accions que actuen sobre els edificis de la següent manera: 

• Acció gravitatòria: és la produïda pel pes dels elements constructius, dels objectes 

que puguin actuar per raó del seu ús, i de la neu en les cobertes. 

• Acció del vent: és la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre 

les superfícies. 

• Acció tèrmica: és la produïda per les deformacions causades pels canvis de 

temperatura. 

• Acció reològica: és la produïda per les deformacions que experimenten els 

materials en el transcurs del temps per retracció, fluència sota les càrregues o altres 

causes. 

• Acció sísmica: és la produïda per les acceleracions dels sotracs sísmics. 

• Acció del terreny: és la produïda per l’empenta passiva del terreny sobre les parts 

de l’edifici en contacte amb ell. 

7.1. Valor de les accions 

7.1.1. Accions gravitatòries 

Pes propi de les corretges (IPN 180)      21,9 kg/m 

Pannell sandvitx i fixacions      20,0 kg/m2

Instal·lacions        20,0 kg/m2
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Pes propi del pòrtic (IPE 450)      77,6 kg/m 

Sobrecàrrega d’ús       0,0 kg/m2

Sobrecàrrega de neu       40 kg/m2

Nota: es considera que la sobrecàrrega d’ús ja està considerada ja que no es tindrà 

simultàniament sobrecàrrega d’ús i sobrecàrrega de neu i instal·lacions. 

7.1.2. Accions del vent 

Pressió dinàmica: w = 50 kg/m2

Sobrecàrrega del vent sobre les façanes de la nau: 

Sobrevent:        40 kg/m2

Sotavent:                  -20 kg/m2

Sobrecàrrega del vent sobre la coberta de la nau: 

Sobrevent:                  -10 kg/m2

Sotavent:                  -20 kg/m2

7.1.3. Accions tèrmiques i reològiques 

No es consideren aquestes dues accions ja que, encara que se superin els 50 m de longitud 

de l’estructura, per pilars de baixa rigidesa, se disposarà d’una junta de dilatació. D’aquesta 

manera ja es compleix amb la norma sense necessitat de tenir en compte les accions 

tèrmiques i reològiques. 

7.1.4. Acció sísmica 

La norma de construcció sismorresistent NCSE-02 estableix una classificació de les 

construccions en funció dels danys que pot causar la seva destrucció independentment del 

tipus d’obra de què es tracti. 

Llavors, la norma sismorresistent classifica les edificacions en edificacions d’importància 

moderada, d’importància normal i d’importància especial. La diferència entre unes i altres és 

la següent: 
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• Construccions d’importància moderada: aquelles amb probabilitat despreciable de 

que la seva destrucció per al terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un 

servei primari, o produir danys econòmics significatius a tercers. 

• Construccions d’importància normal: aquelles en que la seva destrucció per al 

terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o 

produir importants pèrdues econòmiques, sense que, en cap cas, es tracti d’un servei 

imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

• Construccions d’importància especial: aquelles en que la seva destrucció per al 

terratrèmol pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes 

catastròfics. 

 EL cas que ens ocupa correspondria a una construcció d’importància normal, ja que, encara 

que la zona del magatzem no representa risc per les persones, la zona d’oficines sí que 

podria ocasionar víctimes en el pitjor dels casos. 

Acceleració sísmica bàsica: ab = 0,04·g , g l’acceleració de la gravetat. 

Coeficient de contribució: K = 1,00. 

Acceleració de càlcul: ac = S·ρ· ab   on, 

S = 1, coeficient d’amplificació del terreny.

 ρ = 1, coeficient adimensional de risc, que depèn del període de vida de l’edifici. 

 ab = 0,04·g, acceleració sísmica bàsica. 

Llavors, ac = 0,04·g = ab  

Es conclou, que, segons la Norma NCSE-02, no és obligatòria la consideració de l’acció 

sísmica en el càlcul de l’estructura de la nau ja que correspon a una construcció 

d’importància normal amb els pòrtics ben  arriostrats entre sí i una acceleració sísmica bàsica 

inferior a 0,08·g. 
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8. Hipòtesis de càlcul 

Per a realitzar els càlculs de l’estructura de la nau industrial s’ha procedit per fer un 

predimensionament manual de les corretges de coberta i del pòrtic principal de l’estructura 

mitjançant el mètode de Cross. Seguidament es van introduir les dades del pòrtic principal en 

el programa informàtic “Estruwin” per observar si la solució aportada era factible. I, finalment, 

es va utilitzar el programa “Metal 3D” del paquet de programes “Cype” per acabar de 

dimensionar tots els elements estructurals de la nau industrial. 

A continuació s’esmenten en què es basen cadascuna de les metodologies utilitzades en el 

procés de dimensionament de l’estructura del projecte. 
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9. Mètode de Cross 

El Mètode iteratiu de Cross és útil per a l’anàlisi d’estructures porticades de tipologia senzilla i 

pòrtics de pisos en els que es puguin estudiar petites cèl·lules. Així mateix, el seu 

coneixement és valuós per a predimensionar estructures porticades. 

9.1. Mètode indirecte de Cross 

El problema fonamental d’anàlisi d’estructures de nusos rígids està en la determinació dels 

moments en els extrems de les seves barres de dimensions conegudes.  

Aquest mètode és exacte encara que sembli aproximat per les iteracions successives que es 

fan per aproximar-se a la realitat del comportament de l’estructura. És així ja que es parteix 

d’una estructura virtual amb nusos rígids que no poden girar ni desplaçar-se, i finalment 

s’arriba a una estructura real on es permeten els girs i els desplaçaments. 

Les hipòtesis de càlcul que se suposa que compleix l’estructura són: 

• El camp de comportament de l’estructura és l’elàstic lineal, és a dir, petits 

desplaçaments i proporcionalitat entre tensions i deformacions (Llei de Hooke). 

• És aplicable el principi de superposició: els petits desplaçaments no modifiquen 

l’acció de les càrregues. 

• La càrrega de l’estructura és monòtona creixent. 

• Les seccions rectes de les barres flectades segueixen planes després de la seva 

càrrega; llavors, es desprecien les deformacions a causa de l’esforç tallant. 

• L’equació de govern de les barres és la de flexió de Navier: 

2

2
d y M(x)

EIdx = −     (Eq. 9.1) 

• Es desprecien les deformacions produïdes per l’esforç axil (excepte en els casos 

d’avaluació directa). 
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• Encara que s’estudiï una estructura plana, a efectes d’estabilitat transversal, sempre 

se suposa que és una part d’una estructura estable a l’espai (arriostrada). 

A efectes de determinar els esforços de secció de les barres s’estableixen les dues etapes 

següents. 

9.1.1. Etapa 1: nusos sense girs ni desplaçaments 

Les barres estan perfectament encastades pels seus extrems en els nusos i aquests ni giren 

ni es desplacen. Els parells que apareixen són els d’encastament perfecte. Aquests 

moments, per a qualsevol sistema de càrregues que actuï sobre la barra, es poden trobar 

taulats o bé es poden buscar aplicant els teoremes de Mohr. 

9.1.2. Etapa 2: nusos giratoris però no desplaçables 

En aquesta etapa es permeten els girs dels nusos però no els desplaçaments. Això vol dir 

que si per exemple teníem un topall fictici per a que l’estructura no pogués girar ni desplaçar-

se, ara seguirem mantenint el topall però deixarem que els nusos girin. 

Els nusos s’alliberaran paulatinament per així anar veient la repercussió que exerceix aquest 

gir a través de les barres que concorren a ell als nusos adjacents. 

Abans d’alliberar un nus, les barres que hi concorren exerceixen sobre el mateix una acció 

igual a la suma dels parells d’encastament perfecte M dels extrems d’aquestes barres. Si 

aquesta suma de parells no és zero el nus girarà, flectaran les barres concurrents a ell fins 

que neixin uns parells en elles que sumats donin un parell resultant igual i de signe contrari al 

desequilibrador M∑ trobat anteriorment. Com el nus és rígid, quan giri un angle θ, les 

seccions d’encastament de totes les barres en ell giraran un angle θ. Els parells m que 

naixeran en aquest gir sabem que són proporcionals a les rigideses de les barres. Així, 

obtindrem:    

·n n

n

n

m K
m
K

θ

θ

=

=
      (Eq. 9.2) 

havent considerat les accions de nus contra barra. 
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Per tant,  

1 2

1 2

... n

n

mmm m
K K K K

θ = = = = = ∑
∑

   (Eq. 9.3) 

on:  

1 2
1 2; ;...; n

n
KK Km m m m m

K K K
= ⋅ = ⋅ = ⋅∑ ∑∑ ∑ ∑

m∑  (Eq. 9.4) 

El nus estarà en equilibri quan m M= −∑ ∑ . 

Llavors, a la suma dels parells que desequilibren el nus se li canviarà el signe i la repartirem 

proporcionalment a les rigideses de les barres concurrents al nus, anomenant a aquesta 

operació distribució de repartició de parells. 

Als factors nKr
K

=
∑

 se’ls denominarà coeficients de repartiment de cada nus. 

Es pot procedir de manera anàloga per a tots els nusos de l’estructura de manera 

successiva. 

Al néixer els parells m en el gir del nus, se sap que neixen en els extrems de les barres els 

parells β·m, essent β el coeficient de transmissió. Aquests parells transmesos contribuiran a 

desequilibrar, de nou, els nusos contigus. Per a equilibrar aquests nusos es procedirà de la 

mateixa manera que en el cas anterior. Aleshores, a les operacions de distribució seguiran 

les de transmissió i repartició, i així successivament, fins que els parells transmesos siguin 

molt petits en comparació amb els parells finals, és a dir, de l’ordre d’un 1% o 2%, dels 

d’encastament perfecte. 

Cal dir que, a la pràctica, les operacions de distribució i transmissió es fan simultànies, 

començant pel nus més desequilibrat, per així aconseguir una major rapidesa a causa de 

tenir una major convergència. 

9.1.3. Etapa 3: nusos desplaçables però no giratoris 

En el procediment indirecte se suposa que l’estructura es desplaça fins a la seva posició final 
sense que girin les seves seccions d’encastament en els nusos; procedint per parts, o fases, 
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es van alliberant un a un els topalls ficticis i es va deixant desplaçar la part de l’estructura 
afectada per cadascun dels topalls. Es tenen, aleshores, tantes fases com topalls o graus de 
desplaçabilitat. Aquest fet portarà a que apareixeran uns parells d’encastament local en 
cadascuna de les fases, també anomenades estats paramètrics. 

Aquests parells venen determinats per les següents expressions: 

2

6  en cas d'inèrcia constant

(1 )  en cas d'inèrcia variable

l

l

EI
L

K
L

µ

µ β

∆
=

∆
= ⋅ + ⋅

   (Eq. 9.5) 

El problema és que no es coneix el valor d’aquests parells i llavors s’han d’utilitzar uns valors 

incògnita designats, per exemple, per 100α per a la primera fase, 100β per a la segona fase, 

etc., com a valors equivalents al seu. 

En el supòsit que els desplaçaments estiguessin relacionats geomètricament, s’haurien de 

relacionar també les seves equivalències. Es tindrà, doncs, tants coeficients incògnits com 

graus de llibertat de desplaçabilitat tingui l’estructura (paràmetres α, β, etc.). 

9.1.4. Etapa 4: Nusos giratoris desplaçats 

Un cop efectuat cadascun dels desplaçaments, es deixen girar tots els nusos de l’estructura, 

és a dir, es procedeix a efectuar la distribució i transmissió dels parells de tota l’estructura, 

operant de la mateixa manera, amb els parells d’encastament local, en aquest cas, com es 

va fer a la segona etapa amb els parells d’encastament perfecte. 

Al desplaçar-se i girar els nusos de l’estructura apareixeran uns esforços tallants en les 

barres la suma de les quals en la direcció de cada topall ha d’equilibrar a les forces directes i 

les de l’etapa segona trobades anteriorment. 

D’aquesta manera s’estableixen les equacions d’equilibri que es denominen equacions dels 

desplaçaments per a cadascun dels graus de desplaçabilitat de l’estructura. Així es tindrà: 

, , ... 0II IV IVT F T Tα βα β+ + ⋅ + ⋅ + =∑ ∑ ∑    (Eq. 9.6) 

Hi haurà tantes incògnites com equacions i, per tant, es podran determinar les incògnites α, 

β, γ, ... , o paràmetres corresponents als graus de desplaçabilitat de l’estructura. 

 



Càlcul i disseny de l’estructura d’una nau industrial  Pàg. 29 

Una vegada conegudes aquestes incògnites α, β, γ, ..., es podran determinar els parells 

finals d’encastament de les barres sumant els parells provinents de l’etapa quarta multiplicats 

pel seu corresponent paràmetre als de l’etapa segona. 

9.2. Estructures simètriques 

Per a simplificar els càlculs en les distribucions i en el plantejament de les equacions de 

desplaçament en els casos d’estructura simètrica i amb càrrega tant simètrica com 

asimètrica, hi ha mètodes de simplificació reduint les operacions a la meitat de l’estructura. 

Una càrrega asimètrica P sempre es pot descomposar en dues càrregues simètriques P/2 i 

dues càrregues antimètriques P/2 i –P/2. 

En la càrrega simètrica , els girs i els parells d’empotrament dels nusos simètrics seran iguals 

i de signe contrari. Les translacions normals a l’eix de simetria, dels nusos simètrics seran 

iguals i de sentit contrari; i els paral·lels a aquest eix seran iguals. 

En la càrrega antimètrica, els girs i els parells dels nusos simètrics seran iguals i del mateix 

sentit; i el mateix passa amb els corriments. 

En vista d’aquests fets és evident que les operacions de càlcul es poden reduir a la meitat de 

l’estructura: en les barres centrals, els parells de repartiment multiplicats pel factor de 

transmissió canviant, o no el signe, segons es tracti de simetria o antimetria, donen lloc als 

transmesos de l’altre meitat de l’estructura. 

Es verifica la següent relació entre els graus de desplaçabilitat: 

p = ps  +  pa      (Eq. 9.7) 
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10. Programa Estruwin 

El programa informàtic “Estruwin” és una aplicació de càlcul d’estructures planes per 

mètodes matricials creada en el “Laboratori de recerca d’estructures (LAREST)” de l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.  

La gran avantatge del treball sota aquest sistema és l’adopció de la seva interfície gràfica, 

així com la integració de l’aplicació en un entorn en el que poden existir altres aplicacions de 

tractament de text i gràfics que possibiliten potents representacions dels resultats. 

Per tal d’introduir les dades en el programa i poder-ne obtenir uns resultats profitosos s’ha de 

procedir d’una manera ordenada de la manera següent: en primer lloc, es defineix la 

geometria de l’estructura a estudiar, en segon lloc s’introdueixen les càrregues que 

s’apliquen a l’estructura, havent definit abans aquestes càrregues, i finalment, el programa 

realitza el càlcul de l’estructura i dóna uns resultats, tant gràfics com numèrics, per tal que 

l’usuari en pugui fer una anàlisi i determinar així la validesa de les dades introduïdes.   

Els resultats i gràfics obtinguts amb aquest programa es presenten en l’Annex D de càculs. 
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11. Programa Metal 3D 

El programa informàtic Metall 3D calcula estructures tridimensionals (3D) definides amb 

elements tipus barres en l'espai i nusos en la intersecció de les mateixes.  

Es pot emprar qualsevol tipus de material per a les barres i es defineix a partir de les 

característiques mecàniques i geomètriques. Si el material que s'empra és acer, s'obtindrà el 

seu dimensionament de forma automàtica. La introducció de dades es realitza de forma 

gràfica, així com la consulta de resultats. 

El programa considera un comportament elàstic i lineal dels materials. Les barres definides 

són elements lineals.  

Les càrregues aplicades en les barres es poden establir en qualsevol direcció. El programa 

admet qualsevol tipologia: uniformes, triangulars, trapezoïdals, puntuals, moments i 

increment  de temperatura diferent en cares oposades. 

 

En els nusos es poden col·locar càrregues puntuals, també en qualsevol direcció. El tipus de 

nus que s'empra és totalment genèric, i s'admeten unions encastades, articulades, 

encastades elàsticament, així com vinculacions entre les barres, i d'aquestes al nus.  

Es pot utilitzar qualsevol tipus de suport, incloent la definició de suports elàstics en qualsevol 

direcció. També és possible emprar desplaçaments imposats per a cada hipòtesi de càrrega. 

En els suports en els quals incideix una única barra vertical (segons l'eix Z) permet definir 

una sabata aïllada o un encep de formigó armat. Si aquesta barra és metàl·lica, permet 

definir una placa d'ancoratge metàl·lica.  

Les hipòtesis de càrrega que es poden establir no tenen límit quant al seu nombre. Segons el 

seu origen, es podran assignar a Pes Propi, Sobrecàrrega, Vent, Sisme i Neu.  

A partir de les hipòtesis bàsiques es pot definir i calcular qualsevol tipus de combinació amb 

diferents coeficients de combinació.  

És possible establir fins a vuit estats de combinació diferents:  

• Hipòtesis simples  
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• Formigó (Estats límit últims) 

• Fonamentació. Equilibri (Estats límit últims)  

• Fonamentació. Tensions del Terreny (Tensions admissibles)  

• Genèriques  

• Desplaçaments (Estats límit de servei)  

• Acer (Laminat i armat)  

• Acer (Conformat)  

Per a cada estat és possible definir qualsevol nombre de combinacions, indicant el seu nom i 

coeficients.  

A partir de la geometria i càrregues que s'introdueixin, s'obté la matriu de rigidesa de 

l'estructura, així com les matrius de càrregues per hipòtesis simples. S'obtindrà la matriu de 

desplaçaments dels nusos de l'estructura, invertint la matriu de rigidesa per mètodes frontals. 

Després de trobar els desplaçaments per hipòtesis, es calculen totes les combinacions per a 

tots els estats, i els esforços en qualsevol secció a partir dels esforços en els extrems de les 

barres i les càrregues aplicades en les mateixes. 

Els resultats obtinguts a partir de la utilització del programa informàtic es mostren a l’Annex D 

de càlculs. 
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12. Instal·lacions de la nau industrial 

S’ha estudiat el dimensionament de les seccions de les canonades de la xarxa de pluvials i 

sanejament de la nau industrial i del seu proveïment d’aigua.  

El mètodes de càlcul utilitzats per al proveïment d’aigua són els següents, a part d’haver 

utilitzat la norma: 

• Cabal màxim previsible 

Per a trams interiors a un subministrament, es van aplicar les següents expressions: 

∑⋅=
−

= QkQ
n

k vv max;
1

1
   (Eq. 12.1) 

On: 

Kv = Coeficient de simultaneïtat.  

n = Nombre d'aparells instal·lats.  

Qmax = Cabal màxim previsible (l/s).  

ΣQ = Suma del cabal instantani mínim dels aparells instal·lats (l/s). 

Per a trams que alimenten a grups de subministraments, es van utilitzar aquestes altres 

expressions: 

max max
19 ;

10 ( 1) ee
Nk Q k

N e Q+
= =

⋅ + ∑⋅       (Eq. 12.2)   

On: 

ke = Coeficient de simultaneïtat per a un grup de subministraments.  

N = Nombre de subministraments.  

Qmaxe = Cabal màxim previsible del grup de subministraments (l/s).  

ΣQmax = Suma del cabal màxim previsible dels subministraments instal·lats (l/s). 

• Diàmetre 

Càlcul per limitació de velocitat 
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S’obté el diàmetre interior basant-se en l'equació de la continuïtat d'un líquid, i fixant una 

velocitat d'hipòtesi compresa entre 0,5 i 2 m/s, segons les condicions de cada tram. 

D'aquesta manera, es va aplicar la següent expressió: 

4000 QQ V S D
Vπ
⋅

= ⋅ ⇒ =
⋅

   (Eq. 12.3) 

On:  

 

Q = Cabal màxim previsible (l/s)  

V = Velocitat d'hipòtesi (m/s)  

D = Diàmetre interior (mm) 

En l’Annex D de càlculs apareixen els resultats de tot el dimensionament d’aquestes 

instal·lacions, tant les de fontaneria com les de sanejament i pluvials. 

A més, al igual que per l’estructura de la nau, els plànols que s’adjunten també mostren de 

manera gràfica els resultats obtinguts. 

 



Càlcul i disseny de l’estructura d’una nau industrial  Pàg. 37 

Conclusions 

El meu objectiu en aquest apartat és proporcionar un breu resum dels punts principals 

d’aquest estudi. 

En primer lloc m’agradaria ressaltar la que consider la principal aportació del document: 

intentar fer una projecte que, en tots els aspectes, s’aproximi el més possible a un entorn 

totalment realista de treball. 

En aquest sentit, m’he basat en una solar existent ubicat en el polígon industrial de Son 

Llaüt, pertanyent al terme municipal de Santa Maria del Camí. I, per tant, adaptant-me a unes 

condicions i unes problemàtiques reals, incloent les condicions imposades per la normativa 

específica que existeix en el municipi pel que fa a zones industrials. 

Aquest fet, juntament amb el detall amb què s’ha dut a terme l’estudi, permetria perfectament 

al projecte la seva comercialització i posterior implantació. Així doncs, el valor diferencial del 

projecte respecte d’altres de similars característiques és l’elaboració dels següents 

documents: 

• Càlculs de l’estructura. La metodologia que s’ha utilitzat (mètodes de Cross i 

matricial) per a realitzar els càlculs s’explica en els apartats anteriors a la conclusió. 

Pel que fa referència als resultats obtinguts es troben comentats detalladament en 

l’annex D de càlculs. Cal esmentar, que també s’ha realitzat un càlcul per a 

dimensionar les canonades de les xarxes de sanejament i fontaneria de les oficines 

de la nau i les aigües pluvials. 

• Plànols. S’hi ha fet amb una especial atenció ja que es pensa que els plànols 

representen, d’una manera gràfica i intuïtiva, el que després es podria implantar en la 

parcel·la d’estudi i, per aquest motiu, es creu molt important tenir una idea visual del 

que s’ha dissenyat. 

• Pressupost. També aquest annex s’ha cregut important ja que, com ja s’ha 

esmentat abans, es vol que sigui un projecte el més pròxim a la realitat possible. 

Llavors, s’ha utilitzat un programa informàtic per a tal efecte i unes bases de dades 

de preus de mercat per a realitzar-lo. 
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• Estudi d’Impacte Ambiental. Avui en dia, i amb la sensibilització que ja existeix 

entre la societat, és fa difícil pensar qualsevol projecte d’enginyeria sense el seu 

estudi d’impacte ambiental. Elaborar aquest estudi ajuda a reflexionar sobre els 

efectes que es poden causar amb l’execució dels nostres projectes i, a més, quines 

serien les maneres més idònies per poder portar a terme el mateix objectiu però 

incidint el més mínim possible sobre el medi ambient. 

• Estudi de Seguretat i Salut. Aquest document és el que més mostra, segurament, 

la intenció d’apropar-nos a la pràctica professional ja que seria el que es demana fer 

quan s’ha de portar a terme l’execució de l’obra que s’ha estudiat en el projecte. 

Estudia els riscos que hi pot haver en la realització de la mateixa i quines mesures 

preventives es podrien aplicar per a evitar-los al màxim. 

L’estudi, doncs, conté tots els documents necessaris per a complir la normativa vigent i, en 

conseqüència, s’adequa a les condicions exigides per a ser acceptat com a projecte 

d’aquestes característiques.  

Cal esmentar que tot aquest sobreesforç s’ha fet sense oblidar els aspectes essencials que 

varen promoure aquest projecte. Em refereixo al conjunt dels càlculs implicats en el disseny 

d’una nau industrial. 

Pel que fa als mencionats càlculs de l’estructura, el projecte m’ha permès aprofundir en els 

aspectes més teòrics i, en paral·lel, descobrir la metodologia i el software que s’utilitza en la 

vida professional. 

En aquests programes, entre els que destaquen per la seva importància ”Estruwin”, “Metal 

3D” i “Presto”, he procurat en tot moment utilitzar dades obtingudes de situacions reals. Això 

m’ha permès seguir amb la dinàmica del projecte en quan a veure la component pràctica de 

la carrera. 

Un altre aspecte a remarcar és la intenció que s’ha tingut, des d’un principi, per minimitzar el 

cost del disseny de la construcció, tot mantenint-nos dintre de les especificacions marcades 

en el document. L’objectiu d’aquest criteri de disseny és poder maximitzar el percentatge de 

benefici. 

Només falta dir que realment el projecte final de carrera és la culminació de tota una sèrie 

d’anys d’estudis d’una carrera en concret, ja que es posen en pràctica molts dels 
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coneixements adquirits en ella i, a més, es posa en pràctica la capacitat que s’ha adquirit 

d’anar-se millorant dia a dia i superar qualsevol obstacle que es presenti en el camí. 

Com diu un proverbi popular: “quan es tanca una porta, una finestra s’obre”. D’aquesta 

manera els coneixements assolits durant el transcurs de la carrera, donen fruit en el complex 

món de la professió. 
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