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Resum
En aquest Annex A es recull la Memòria de Càlcul del projecte, on es dissenyaran i
comprovaran els diferents elements estructurals de l’edifici mitjançant càlculs justificatius. Un
cop definits els materials a utilitzar, les accions a tenir en compte i les bases de càlcul
utilitzades es passarà a dimensionar els fonaments, soleres, forjats, façanes, coberta, etc., i
especialment l’estructura d’acer de l’edifici, fent èmfasi en el perfilat dels pòrtics.
Tots els càlculs, procediments i comprovacions s’acullen al nou Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE) i a la Instrucció del Formigó Estructural (EHE), fent-se referència a altres normes quan
s’escaigui.
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1. Glossari
A:

valor d’acció accidental

A:

àrea

E:

mòdul d'elasticitat

G:

valor d'acció permanent

I:

moment d'inèrcia

L:

longitud, llum

M:

moment flector

N:

esforç axil

Q:

valor d'acció variable

V:

esforç tallant

W:

mòdul resistent

b:

vinclament (subíndex)

c:

compressió (subíndex)

d:

valor de càlcul (subíndex)

el:

elàstic (subíndex)

E:

esforç, efecte de les accions (subíndex)

f:

ala (subíndex)

k:

valor característic (subíndex)

LT:

vinclament lateral (subíndex)

pl:

plàstic (subíndex)

R:

resistència (subíndex)

t:

tracció (subíndex)

w:

ànima (subíndex)

y:

relatiu al límit elàstic (subíndex)

γM:

coeficient parcial per la resistència d'un material

γG:

coeficient parcial per una acció permanent

γQ:

coeficient parcial per una acció variable

ψ0:

coeficient pel valor de combinació d'una acció variable

ψ 1:

coeficient pel valor freqüent d'una acció variable

ψ2:

coeficient pel valor quasi permanent d'una acció variable
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2. Materials utilitzats
2.1. Formigó
2.1.1.

Fonaments

El formigó armat que s’utilitzarà per la fonamentació seguirà les especificacions que imposa la
Instrucció del Formigó Estructural (EHE). Al trobar-se aquestes afectades per la capa freàtica
ha calgut realitzar un estudi de l’agressivitat de l’aigua del subsòl per escollir el tipus de
formigó adequat per a les condicions presents. Dit estudi s’adjunta a l’Annex J.
•

Tipificació HA-30/F/12/IIIb+Qc
2

2.1.2.
•

o

Resistència característica a 28 dies: fck = 30 N/mm

o

Consistència tipus F (fluïda): Assentaments límits en con d’Abrams 8-17 cm.

o

Tamany màxim de l’àrid: 12 mm

o

Tipus d’ambient IIIb+Qc: Classe marina submergida. Els elements es trobaran
sota nivell del mar i quedaran afectats per la capa freàtica. Existirà corrosió per
clorurs i agressivitat alta d’agents químics segons el Capítol 2 de la EHE i
l’estudi d’agressivitat de l’aigua de la capa freàtica realitzat (veure Annex J).

Plaques alveolars de formigó
Tipificació HP-50/S/12/IIIa
2

o

Resistència característica a 28 dies: f = 50 N/mm

o

Consistència tipus S (seca): Assentaments límits en con d’Abrams 0-2 cm

o

Tamany màxim de l’àrid: 12 mm

o

Tipus d’ambient IIIa: Classe marina aèria. Instal·lacions properes a la costa.

ck
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2.2. Acer
2.2.1.

Barres corrugades

L’acer tipificat per les armadures passives basades en barres corrugades (armadures dels
fonaments, plaques armades) serà del tipus B 500 S, amb les característiques que marca la
EHE:
•

Soldable

•

Límit elàstic no menor de f = 500 N/mm

2.2.2.

2
yk

Malla electrosoldada

L’acer a utilitzar per les armadures basades en malla electrosoldada (per soleres o capes de
compressió) serà del tipus B 500 T, caracteritzat per les següents propietats:
•

Soldable

•

Límit elàstic no menor que fyk = 500 N/mm

2.2.3.

2

Cordons pretesos

Les armadures actives de les plaques prefabricades de formigó seran cordons de 7 filferros
que compleixin els requeriments tècnics de UNE 36094:97.
•

Designació Y 1860 S7

•

Càrrega unitària màxima fmax =1.860 N/mm2

•

Límit elàstic comprès entre el 0,85 i el 0,95 de la càrrega unitària màxima.

2.2.4.

Estructura metàl·lica

Les següents característiques són comuns a tots els acers:
•

Mòdul d’elasticitat

E = 210.000 N / mm 2

•

Mòdul de rigidesa

G = 81.000 N / mm 2

•

Coeficient de Poisson

υ = 0,3

•

Coeficient de dilatació tèrmica

α = 1,2·10 −5 (º C) −1

•

Densitat

ρ = 7.850 kg / m 3
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L’acer utilitzat en xapes i perfils queda determinat per les especificacions de DB SE-A. En
funció de l’element estructural s’utilitzarà un acer S 275 JR, S 275 J0H, S 355 JR o S 355 J2H.
Al llarg de la memòria es justificarà l’elecció de cada tipus d’acer, utilitzant-se el S 275 JR si no
s’especifica el contrari.
S

:

steel

275, 355

:

límit elàstic f yk = 275 N / mm 2 , f yk = 355 N / mm 2

JR, J0, J2

:

paràmetre referent a la soldabilitat

Espessor nominal t [mm]
Designació

S 275 JR

Tensió de límit elàstic fy [N/mm2]

Tensió de “rotura” fu
[N/mm2]

t ≤ 16

16 ≤ t ≤ 40

40 ≤ t ≤ 63

3 ≤ t ≤ 100

275

265

255

410

Temperatura assaig
Charpy [ºC]

20

S 275 J0

0

S 355 JR

20

S 355 J0

355

345

335

470

S 355 J2

0
-20

Taula 2.1. Característiques dels tipus d’acer utilitzats

Els coeficients parcials de seguretat per la resistència es detallen a l’apartat 4.1.3.
Per poder formular la teoria elemental del comportament de dits materials partirà de les
hipòtesis bàsiques de la Resistència de Materials:
•

Continuïtat del material.

•

Homogeneïtat i isotropia.

•

Continuïtat i petitesa de les deformacions i corriments.

•

Elasticitat lineal: Llei de Hooke generalitzada.
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3. Accions a considerar
El Document Bàsic DB SE-AE classifica les accions en permanents, variables i accidentals.

3.1. Accions permanents
3.1.1.

Pes propi

És el produït pel pes dels elements estructurals, tancaments, elements separadors, tabiqueria,
revestiments, etc. També té en compte l’equipament fix com poden ser calderes,
transformadors, elevadors, enllumenat, etc.

3.1.2.

Pretensat

Es consideren en aquest punt les accions derivades del tensat que reben les armadures dels
elements prefabricats de formigó abans d’entrar en ús a l’obra. S’evaluaran segons estableix
la Instrucció EHE. Els únics elements pretensats de l’edifici industrial seran les plaques
alveolars de façana i dels forjats del primer pis i pis tècnic.

3.1.3.

Accions del terreny

Són accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres
que actuïn sobre ell, així com també les degudes als seus desplaçaments i deformacions. Es
tractaran a l’apartat 11 segons estableix el DB SE-C (Fonaments).

3.2. Accions variables
3.2.1.

Sobrecàrregues d’ús

Seran tots els pesos que puguin gravitar sobre l’edifici per raó del seu ús. Les accions dels
equips, maquinària pesada i els sistemes d’emmagatzematge de Cerb S.A. no estan
contemplades específicament dins el document DB SE-AE, amb el que es determinaran
segons les especificacions dels fabricants i la propietat.

3.2.2.

Accions sobre baranes i elements divisoris

L’estructura pròpia de les baranes o “petos” i recolzaments en general de balcons, miradors o
escales hauran de resistir una força horitzontal que es considerarà uniformement distribuïda
segons una càrrega lineal de 2 kN/m. Als càlculs es considerarà al “peto” de coberta pel fet
d’actuar com a barana.

Pàg. 12
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Acció del vent

És la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre les superfícies. La
distribució i valor de les pressions que exerceix el vent sobre un edifici i les forces resultants
depenen de la forma i de les dimensions de la construcció, de les característiques i
permeabilitat de la seva superfície, així com de la direcció, de la intensitat i de les ràfegues
de vent. La pressió estàtica del vent, considerada perpendicular a la superfície en cada punt
exposat, es pot calcular com:
q e = qb ·c e ·c p
•

(Eq. 3.1)

qb : Pressió dinàmica del vent. Es determina amb l’expressió
qb = 0,5·δ ·v b

2

(Eq. 3.2)

Amb la densitat de l’aire δ = 1,25 kg / m 3 i la velocitat del vent a la zona del Prat de
v b = 29 m / s (segons figura D.1 del DB-SE-AE) es té
qb = 0,52 kN / m 2
•

c e : Coeficient d'exposició variable amb l'altura del punt considerat z i en funció del
grau d'aspror de l'entorn on es troba situada la construcció. Es calcula com
c e = F·(F + 7k )

(Eq. 3.3)

F = k ln(max( z, Z ) / L )

(Eq. 3.4)

on k, L i Z s’obtenen de la taula 3.3 del DB-SE-AE.
Per una alçada aproximada d’edifici z = 22 m i coneixent que es troba a una zona
urbana industrial es té F = 0,945 . Així, el coeficient d’exposició serà c e = 2,35 .

•

c p : Coeficient eòlic o de pressió que depèn de la forma i orientació de la superfície
respecte al vent i, si s’escau, de la situació del punt respecte a les vores d'aquesta
superfície; un valor negatiu indica succió. El CTE detalla dues maneres per calcular el
coeficient eòlic en funció del tipus d’edifici que es considera:

o

Edificis amb petites obertures i amb més d’un pis, on les seves façanes
queden connectades per forjats

o

Edificis diàfans i amb obertures importants, on les façanes no queden
connectades per forjats
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Es considera que l’edifici de l’envasat s’adapta a la primera descripció al presentar
diferents pisos, un forjat que connecta les façanes i petites obertures en façana
(portes i finestres). En aquest cas, el coeficient eòlic es determina segons la taula 3.4
del DB-SE-AE en funció de l’esveltesa (relació entre alçada i amplada) de l’edifici en
els plans perpendiculars a l’acció del vent. Degut a la baixa relació entre alçada i
amplada dels plans de façana de l’edifici, els coeficients de pressió i succió (a
barlovent i a sotavent) seran:

o

Façanes sud-est i nord-oest: Esveltesa <<0,25 

c p = 0,7

c s = −0,3

o

Façanes sud-oest i nord-est: Esveltesa ≈ 0,30 

c p = 0,7

c s = −0,4

Amb els tres coeficients determinats, s’obté finalment de l’equació (Eq. 3.1):

•

Façanes sud-est i nord-oest:

q e,press = 0,86 kN/m

2

q e,succ = −0,37 kN/m

2

•

Façanes sud-oest i nord-est:

q e,press = 0,86 kN/m

2

q e,succ = −0,49 kN/m

2

Pel que fa a la coberta plana projectada, el CTE permet menysprear l’efecte del vent pel fet de
provocar succions i ésser un efecte favorable. Tot i així es considera que dita afirmació només
és certa per cobertes planes pesades, amb el que a la coberta lleugera considerada es
comprovaran els efectes de succió per evitar que l’efecte del vent pugui vèncer el pes propi del
sistema en certes combinacions d’accions.

3.2.4.

Acció tèrmica

És la produïda per les deformacions i canvis geomètrics ocasionats pels canvis de
temperatura. Segons DB SE-AE, en edificis amb elements estructurals de formigó o acer no
serà necessari considerar accions tèrmiques si es disposen juntes de dilatació de manera que
no existeixin elements continus de més de 40 m de longitud. En el sentit longitudinal de l’edifici
es disposaran juntes de dilatació tenint en compte les dilatacions dels trams d’edifici entre
juntes, mentre que en el sentit transversal no se’n posaran i per tant caldrà considerar l’acció
tèrmica.
La temperatura mitjana anual al Prat de Llobregat és de 15,6 ºC, mentre que segons la norma
les temperatures màximes i mínimes de seran Tmax = 42 ºC i Tmin = -11 ºC. En el cas
d’elements a la intempèrie s’incrementarà la temperatura màxima a l’estiu amb els valors de la
taula 3.6 del DB-SE-AE, mentre que per elements a l’interior s’utilitzarà una temperatura fixa
durant tot l’any de 20 ºC. Per elements de l’envolupant com són els pilars extrems, gelosies,
etc. es prendrà la mitja entre la màxima a l’estiu per elements a la intempèrie i 20 ºC.
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Amb aquestes consideracions es tindrà:
•

Elements interiors:

•

Elements de l’envolupant (superfície fosca):

3.2.5.

∆Testiu= 4,4 ºC

∆Thivern= 4,4 ºC

o

Superfícies a sud i oest:

∆Testiu= 36,4 ºC

∆Thivern= -26,6 ºC

o

Superfícies a nord i est:

∆Testiu= 17,4 ºC

∆Thivern= -26,6 ºC

Neu

L’acció de la neu sobre un edifici, i en particular sobre una coberta, vindrà determinada per la
distribució i intensitat de la càrrega. Aquesta estarà en funció del clima de l’emplaçament, tipus
de precipitació, relleu, geometria de l’edifici, efectes del vent i canvis tèrmics en els paraments
exteriors. Per a cobertes lleugeres sensibles a la càrrega vertical, el DB SE-AE dóna com a
valor de càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal la següent estimació:
qn = µ·s k
on

•

µ:

coeficient de forma de la coberta

sk :

valor característic de càrrega de neu sobre un terreny horitzontal

(Eq. 3.5)

Pel cas de cobertes amb pendents menors o iguals a 30º, limitades inferiorment per
cornises o llimateses, es té un coeficient de forma µ = 1 si no hi ha zones potencials
d’acumulació de neu (canvis de pendent de la coberta).

•

El valor de s k ve especificat en la taula 3.7 del Document Bàsic. A la localitat del Prat
de Llobregat es tindrà s k = 0,4 kN / m 2

Així, es considerarà un valor de càrrega vertical de neu de qn = 0,4 kN / m 2 .
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3.3. Accions accidentals
3.3.1.

Sisme

És la produïda per les acceleracions dels sotracs sísmics. Dites accions estan regulades per la
NCSE-02 (Norma de Construcció Sismoterrestre). El text eximeix de l’aplicació de la norma a
les construccions de “normal importància” amb pòrtics ben arriostrats entre si en totes les
direccions, sempre i quan l'acceleració sísmica bàsica a b sigui inferior a 0,08·g.
•

La present obra està catalogada com de “normal importància”, englobant aquelles
construccions la destrucció de les quals pot ocasionar víctimes, interrompre serveis
necessaris per a la col·lectivitat o produir pèrdues econòmiques sense tractar-se d'un
servei imprescindible ni comportar efectes catastròfics.

•

Es considera que l’edifici projectat tindrà un monolitisme suficient, ja que els seus
pòrtics quedaran arriostrats tant per les corretges i arriostraments de coberta com,
sobretot, per les plaques pretensades alveolars de formigó que lliguen tots els pòrtics
dos a dos mitjançant la seva utilització a les façanes i forjats.

•

L’acceleració sísmica bàsica a la localitat del Prat de Llobregat és de 0,04·g.

Així, la norma NCSE-02 no es considera d’obligada aplicació en el present projecte i,
conseqüentment, es decideix no tenir en compte les accions sísmiques.

3.3.2.

Incendi

Les accions produïdes per l’agressió tèrmica es defineixen en Document Bàsic de Seguretat
en cas d’Incendi (DB-SI). En el cas d’edificis industrials com el projectat es seguirà el
Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI, RD 2267/2004),
tot i que algunes àrees de la zona de serveis s’acolliran al DB SI degut al seu ús.
En les zones de trànsit de vehicles destinats als serveis de protecció contra incendis, es
2

considerarà una acció de 20 kN/m disposats en una superfície de 3 m d'ample per 8 m de
llarg, en qualsevol de les posicions d'una banda de 5 m d'ample, i les zones de maniobra per
on es prevegi i se senyalitzi el pas d'aquest tipus de vehicles. Per a la comprovació local de
dites zones se suposarà, independentment de l'anterior, l'actuació d'una càrrega de 45 kN en
una superfície de 200x200 mm sobre el paviment acabat, en un qualsevol dels seus punts.

3.3.3.

Impacte

Les accions sobre un edifici causades per un impacte accidental vindran determinades per la
massa, la geometria i la velocitat del cos impactant, així com per la capacitat de deformació i
amortiment tant del cos com de l’element contra el que impacta. En els punts de risc potencial
es preveuran cantoneres i reforços per no malmetre l’estructura de l’edifici.
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3.4. Quadre resum d’accions adoptades
En els diferents apartats del present document es justifiquen els valors de les càrregues
considerades, detallant-se en cada cas les combinacions de càlcul utilitzades. A la Taula 2.1
es resumeixen els valors de les accions adoptades, havent-se d’afegir a aquests el pes propi
dels elements d’estructura metàl·lica.

Element

Coberta

Acció

Tipus d’acció

Valor

Pes propi coberta Deck

Permanent

0,25 kN/m

Pes propi instal·lacions fixes

Permanent

0,20 kN/m

Sobrecàrrega neu

Variable

0,40 kN/m

Sobrecàrrega vent

Variable

-0,37 kN/m (succió)

Sobrecàrrega d’ús

Variable

1,00 kN/m

Variable

1,00 kN

Pes propi plaques preteses

Permanent

5,80 kN/m

Pes propi capa compressió 10 cm

Permanent

2,50 kN/m

Sobrecàrrega d’ús

Variable

30,00 kN/m

Pes propi plaques preteses

Permanent

3,00 kN/m

Sobrecàrrega d’ús

Variable

4,00 kN/m

Pes propi plaques preteses

Permanent

3,00 kN/m

Pes propi capa compressió + acabat

Permanent

2,50 kN/m

Sobrecàrrega d’ús

Variable

3,00 kN/m

Pes propi solera 20 cm

Permanent

5,00 kN/m

Sobrecàrrega d’ús

Variable

26,50 kN/m

Pes propi plaques prefabricades 30
cm (façana sud-oest)

Permanent

3,40 kN/m

Pes propi plaques prefabricades 20
cm (resta de façanes)

Permanent

3,00 kN/m

Pes propi façana ventilada (previsió)

Permanent

0,50 kN/m

Sobrecàrrega vent
(Sud-est i nord-oest)

Variable

Sobrecàrrega vent
(Sud-oest i nord-est)

Variable

Sobrecàrrega d’ús
(Càrrega concentrada)

Forjat primer pis

2
2
2

2

2

2
2
2

2

Forjat pis tècnic

Forjats Altells 1,2 i 3

2
2
2
2
2

Solera
Façanes

2

2

2

2

2

0,86 kN/m (pressió)
2

-0,37 kN/m (succió)
2

Taula 3.1. Quadre resum d’accions adoptades

0,86 kN/m (pressió)
2

-0,49 kN/m (succió)
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4. Verificacions basades en coeficients parcials
Segons CTE, per determinar els efectes de les accions i la resposta estructural, s'utilitzaran els
valors de càlcul de les variables obtinguts a partir dels seus valors característics o altres de
representatius. Això s’aconseguirà multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients
parcials per a les accions i la resistència, respectivament. Per verificar la resposta estructural
es comprovarà tant la capacitat portant (per no superar els Estats Límit Últims) com l’aptitud
del servei (per no sobrepassar els Estrats Límit de Servei).

4.1. Capacitat portant
4.1.1.

Comprovacions

Es considera que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l'edifici o d’una part independent del
mateix si per a totes les situacions de dimensionat pertinents es compleix la següent condició:
E d,dst ≤ E d,stb
essent

(Eq. 4.1)

E d,dst : valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores
E d,stb : valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores

Es considera que hi ha suficient resistència de l'estructura portant, d'un element estructural,
secció, punt o d'una unió entre elements, si per a totes les situacions de dimensionat
pertinents es compleix la següent condició:
Ed ≤ Rd
essent

4.1.2.

(Eq. 4.2)

Ed :

valor de càlcul de l'efecte de les accions

Rd :

valor de càlcul de la resistència corresponent

Combinació d’accions

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

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

∑γ
j≥1

G, j ·G k , j

+ γ P ·P + γ Q,1·Q k,1 +

∑γ
i >1

ψ 0,i ·Q k,i

Q,i ·

(Eq. 4.3)
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Per tant, es considerarà l’actuació simultània de:
•

totes les accions permanents en valor de càlcul (γ G ·Gk ) , inclòs el pretensat (γ P ·P) ;

•

una acció variable qualsevol en valor de càlcul (γ Q ·Q k ) , havent d’adoptar-se com a tal
una rere l’altra successivament en diferents anàlisi;

•

la resta d’accions variables, en valor de càlcul de combinació (γ Q ·ψ 0 ·Q k )

El valor de càlcul dels efectes de les accions degudes a una situació extraordinària es
determina segons l’expressió

∑γ

G, j ·G k , j

+ γ P ·P + A d + γ Q,1·ψ 1,1·Q k,1 +

∑γ

ψ 2,i ·Q k,i

Q,i ·

(Eq. 4.4)

i >1

jf1

on es consideren
•

totes les accions permanents en valor de càlcul (γ G ·Gk ) , inclòs el pretensat (γ P ·P) ;

•

una acció accidental qualsevol en valor de càlcul ( A d ) , havent-se d’analitzar
successivament amb cadascuna d’elles;

•

una acció variable en valor de càlcul freqüent

(γ Q ·ψ 1·Q k )

, havent d’adoptar-se com a

tal una rere l’altra successivament en diferents anàlisi amb cada acció accidental;
•

la resta d’accions variables en valor de càlcul quasi permanent

(γ Q ·ψ 2 ·Q k )

Els valors dels coeficients parcials de seguretat γ s’estableixen a la Taula 4.1, atenent si el
seu efecte és favorable o desfavorable per comprovacions tant d’estabilitat com de resistència.
Tipus de
verificació

Tipus d’acció

Situació persistent o transitòria
desfavorable

favorable

Pes propi, pes del terreny

1,35

0,80

Empenta del terreny

1,35

0,70

Pressió de l’aigua

1,20

0,90

1,5

0

desestabilitzadora

estabilitzadora

Pes propi, pes del terreny

1,10

0,90

Empenta del terreny

1,35

0,80

Pressió de l’aigua

1,05

0,95

1,5

0

Permanent

Resistència

Variable
Estabilitat
Permanent

Variable

Taula 4.1. Coeficients de seguretat adoptats pel CTE DB SE
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Tot i així, per situacions extraordinàries els coeficients parcials de seguretat seran la unitat per
casos desfavorables i nuls per favorables.
Els coeficients de simultaneïtat ψ s’estableixen a la Taula 4.2.

ψ0

ψ1

ψ2

Sobrecàrrega superficial d’ús
•

Zones residencials

0,7

0,5

0,3

•

Zones administratives

0,7

0,5

0,3

•

Zones destinades al públic

0,7

0,7

0,6

•

Zones comercials

0,7

0,7

0,6

•

Zones de trànsit de vehicles lleugers (pes < 30 kN)

0,7

0,7

0,6

•

Cobertes transitables

•

Cobertes accessibles únicament per manteniment

0,7

0,7

0

•

Altituds > 1000 m

0,7

0,5

0,2

•

Altituds ≤ 1000 m

0,5

0,2

0

Vent

0,6

0,5

0

Temperatura

0,6

0,5

0

Accions variables del terraeny

0,7

0,7

0,7

Segons ús

Neu

Taula 4.2. Coeficients de simultaneitat adoptats pel CTE DB SE

4.1.3.

Coeficients parcials de seguretat per resistència

Per als coeficients parcials que atenen a la resistència s'adoptaran, segons DB SE-A, els
següents valors:
•

γ M0 = 1,05

coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material

•

γ M1 = 1,05

coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d'inestabilitat

•

γ M2 = 1,25

coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del
material o secció, i a la resistència dels mitjans d'unió

•

γ M3 = 1,1

coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb
cargols pretensats en Estat Límit de Servei.

•

γ M3 = 1,25

coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb
cargols pretensats en l’Estat Límit Últim.

•

γ M3 = 1,4

coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb
cargols pretensats i forats esquinçats o amb sobremedida.
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4.2. Aptitud al servei
4.2.1.

Comprovacions

4.2.1.1.

Fletxes

Es considerarà que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions, les
vibracions o la deterioració, si es compleix, per a les situacions de dimensionat pertinents, que
l'efecte de les accions no arriba a el valor límit admissible establert per a aquest efecte.
Quan es consideri la integritat dels elements constructius s’admet que l’estructura horitzontal
d’un pis és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces i davant qualsevol
combinació d’accions característica, la fletxa relativa és menor que:
•

1/500 en pisos amb tabics fràgils o paviments rígids sense juntes

•

1/400 en pisos amb tabics ordinaris o paviments rígids amb juntes

•

1/300 en la resta dels casos

Quan es consideri el confort dels usuaris s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o coberta
és suficientment rígida si, considerant només les accions de curta durada, la fletxa relativa és
menor que 1/350.
Quan es consideri l’apariència de l’obra s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o coberta
és suficientment rígida si, davant qualsevol combinació d’accions quasi permanent, la fletxa
relativa és menor que 1/300.

4.2.1.2.

Desplaçaments horitzontals

Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura global té
suficient rigidesa lateral si, davant qualsevol combinació d’accions característica, el desplom
és menor que:
•

Desplom total: 1/500 de l’alçada total de l’edifici

•

Desplom local: 1/250 de l’alçada de la planta, en qualsevol d’elles

Quan es consideri l’apariència de l’obra, s’admet que l’estructura global té suficient rigidesa
lateral si, davant qualsevol combinació d’accions quasi permanent, el desplom relatiu és menor
que 1/250.
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4.2.2.

Combinació d’accions

Per a cada situació de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions es
determinaran a partir de la corresponent combinació d'accions i influències simultànies. Els
efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar irreversibles es determinen
mitjançant combinacions d'accions, del tipus denominat característica, a partir de

∑G

k, j

+ P + Q k,1 +

j≥1

∑ψ

0,i ·Q k ,i

(Eq. 4.5)

i >1

És a dir, considerant l'actuació simultània de:
•

totes les accions permanents, en valor característic (Gk )

•

una acció variable qualsevol, en valor característic (Q k ) , havent d'adoptar-se com a tal
una després d'una altra successivament en diferents anàlisis

•

la resta de les accions variables, en valor de combinació (ψ 0 ·Q k )

Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar reversibles, es
determinen mitjançant combinacions d'accions, del tipus denominat freqüent, a partir de

∑G

k, j

+ P + Q k,1 +

j≥1

∑ψ

2,i ·Q k ,i

(Eq. 4.6)

i >1

És a dir, considerant l'actuació simultània de:
•

totes les accions permanents, en valor característic (Gk )

•

una acció variable qualsevol, en valor característic (Q k ) , havent d'adoptar-se com a tal
una després d'una altra successivament en diferents anàlisis

•

la resta de les accions variables, en valor quasi permanent (ψ 2 ·Q k )

Els efectes deguts a les accions de llarga durada que es determinen mitjançant combinacions
d'accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de l'expressió

∑G

k, j

+P+

j≥1

∑ψ

2,i ·Q k ,i

(Eq. 4.7)

i≥1

És a dir, considerant l'actuació simultània de:
•

totes les accions permanents, en valor característic (Gk )

•

una acció variable qualsevol, en valor característic (Q k ) , havent d'adoptar-se com a tal
una després d'una altra successivament en diferents anàlisis

•

la resta de les accions variables, en valor quasi permanent (ψ 2 ·Q k )
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5. Solera
Segons s’ha justificat a la Memòria del Projecte s’utilitzaran dos tipus de soleres de formigó en
funció de la seva utilització:
•

Solera armada amb malla electrosoldada a la planta baixa de l’edifici

•

Solera armada amb fibres metàl·liques a la zona exterior de càrrega i descàrrega

Les soleres són elements estructurals que es solen dimensionar per experiència o per les
pròpies recomanacions de l’industrial que l’executarà, amb el que es creu interessant justificar
la solució escollida utilitzant els mètodes de càlcul que s’escaiguin per cada tipologia.

5.1. Accions a considerar
5.1.1.

Solera interior

La solera de la planta baixa serà l’encarregada de transmetre al sòl les següents accions:
•

Càrregues superficials per part del magatzem de producte acabat.

•

Càrregues concentrades per part de la maquinària del tren d’envasat de barril.

•

Càrregues dinàmiques per part de les rodes de la maquinària de movimentació.

5.1.1.1.

Càrrega superficial

El magatzem de la planta baixa conté stock de diferents tipus de productes (barril 50 l, barril
30 l, llauna 33 cl, llauna 50 cl, etc.). Aquests s’apilen en palets sense necessitat de sistema
d’estants, amb el que en funció del tipus de producte només es podran apilar fins una certa
alçada per no malmetre els pisos inferiors. Es considera la càrrega dels palets com repartida.
Tipus
Emmagatzematge

massa
(kg/palet)

Alçada
(mm)

palet
(mm)

massa
(kg/m2/nivell)

Màxim
apilable

Palet producte llauna més pesat

847,44

1440

800x1200

882,75

3 nivells

Palet barril 30 l

273,18

515

1000x1200

227,65

8 nivells

Palet barril 50 l

412,98

695

1000x1200

344,15

6 nivells

93,18

515

1000x1200

77,65

8 nivells

112,98

695

1000x1200

94,15

6 nivells

Producte acabat

Barril retornat
Palet barril 30 l buit
Palet barril 50 l buit

Taula 5.1. Previsió de càrregues al magatzem

Segons la Taula 4.1 la càrrega estàtica màxima que el paviment haurà de suportar degut al
2

2

magatzem serà de 882,75 kg/(m ·nivell) · 3 nivells ≈ 26,50 kN/m .
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5.1.1.2.
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Càrrega concentrada

El tren d’envasat que es disposarà en aquest nivell es composa de diferents elements
mecànics recolzats a terra sobre potes. Després d’estudiar-los s’observa que el que comporta
les pressions més desfavorables sobre la solera és l’omplidora, detallada a la Figura 5.1.

Figura 5.1. Característiques de l’omplidora

σ ompl =

Fompl
S ompl

=

21
kN
kN
N
= 1.044,45 2 = 1,04
2
2
(0,16 ) m
m
mm 2
π·
4

(Eq. 5.1)

Així, en primera aproximació, la pressió màxima que haurà de suportar el paviment degut a la
2

maquinària d’envasat serà 1,04 N/mm (no s’ha tingut en compte la influència de les demés
càrregues properes en el punt considerat).

5.1.1.3.

Càrrega de vehicles

Diversos carretons elevadors seran els encarregats de la movimentació i apilament del
producte. Cerb S.A. ha escollit carretons amb una capacitat de càrrega de 2 t, les
característiques dels quals es recullen a l’Annex K.
L’acció contínua més crítica pel paviment es produirà durant l’elevació del producte, on l’eix
anterior del carretó rep una càrrega de 4.675 kg. Per calcular la tensió aproximada que
actuarà sobre el paviment degut a la càrrega del carretó s’estima la superfície de contacte de
la roda segons la Figura 5.2.
2

Així, s’obté un cercle de contacte equivalent de r=107 mm, que implica Scont=359,68 cm .
D’aquesta manera es tindrà

σ past =

Fcarr
46,75 kN
kN
N
=
= 1.300 2 = 1,30
2
2
S cont π ·(0,107 ) m
m
mm 2

(Eq. 5.2)
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Figura 5.2. Superficie del cercle equivalent de contacte pels carretons

5.1.2.

Solera exterior

La solera exterior de la zona de càrrega i descàrrega es veurà afectada per les accions que es
detallen als següents punts.

5.1.2.1.

Càrrega superficial

Es considera que la solera exterior rebrà la càrrega paletitzada més desfavorable considerada
2

a l’interior de la nau, quantificada en 2.650 kp/m . El CTE també demana que es suposi una
2

càrrega repartida de 2.000 kp/m sobre dita superfície, amb el que la considerada ja l’inclou.

5.1.2.2.

Càrrega concentrada

El DB-SE-AE i el DB-SI indiquen que en tota zona exterior que admeti l’actuació dels bombers
s’haurà de considerar una càrrega concentrada de 45 kN en un quadrat de 200x200 mm.

5.1.2.3.

Càrrega de vehicles

A l’exterior es considerarà la mateixa acció dels carretons elevadors que s’ha utilitzat a la
solera interior de la nau. Es considerarà també la presència dels tràilers de múltiples eixos que
recullen el producte acabat.
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5.2. Càlcul de la solera armada amb malla electrosoldada
La normativa espanyola deixa força de banda el disseny de soleres, amb el que es seguirà el
mètode de la norma ACI 330 R-92 recollit per J. Calavera [1].

5.2.1.
•

Dades de partida
La solera de la planta baixa es dimensionarà tenint en compte que les accions
concentrades més desfavorables les rebrà de les càrregues dels carretons tal com s’ha
vist a 5.1.1.3, comptant també amb la càrrega superficial determinada a 5.1.1.1.

•

Les lloses que composaran el paviment seran de 8 x 4,22 m, adaptant-se a la
modulació dels pilars de la planta baixa tal com es mostra als plànols de l’Annex M.

•

S’escull un cantell de la llosa de 200 mm.

•

L’escurçament per retracció serà de 0,35·10 , valor recomanat pel mètode.

•

Es preveu una variació tèrmica ∆T = 20ºC. Coeficient de dilatació tèrmica α=10 .

•

Es considera la densitat del formigó armat de 25 kN/m segons DB SE-AE.

•

Segons la informació geotècnica i els reomplerts detallats en l’apartat de Moviment de

-3

-5

3

3

terres de la Memòria, el mòdul de balast del terreny serà d’uns 0,05 N/mm .
•

Degut a la col·locació de dues làmines aïllants de polietilè entre la sub-base i la solera
s’obtindrà segons la taula 4.2 un coeficient de fregament µ=1.

Tipus de sub-base

Coeficient µ

Sub-base amb superfície superior
tancada i llisa o amb caps de sorra o
làmines aïllants

1

Sub-base amb superfície rugosa

2

Casos intermedis

1,5

Taula 5.2. Coeficient de fregament en funció del tipus de sub-base

•

5.2.2.

Es preveu una vida útil de la planta de 50 anys.

Fatiga

Les accions que aporten els carretons, a més de poder trobar-se en règim estàtic, actuaran
lògicament en règim dinàmic degut a la movimentació de producte, amb el que caldrà tenir en
compte els aspectes de fatiga per la repetició de càrregues.
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Coneixent que els trens de llauna produeixen 90.000 i 60.000 llaunes/h respectivament, es
considera un ritme màxim d’ompliment de magatzem de 150.000 llaunes/h. Considerant que el
magatzem es manté en estat estacionari sortiran de l’edifici el mateix nombre de llaunes que
entren. D’aquesta manera sortiran 150.000 llaunes/h repartides en palets de 12·18 = 216
llaunes per pis, amb 12 pisos per palet. Així s’obtenen 2.592 llaunes per palet. Un
transportador portarà un palet en cada viatge, amb el que per cada hora a màxima producció
es tindran:
150.000
llaunes
= 52,87 viatges ≈ 53 viatges
2.592 llaunes
viatge
Aquests 53 viatges per hora es produiran tant a la zona d’expedició com a la zona de
magatzem per apilar el producte i mantenir constants els fluxos d’entrada i sortida. Com
l’edifici de l’envasat disposa de quatre molls d’expedició cadascun rebrà uns 13 viatges per
hora considerant el repartiment uniforme. No es té en compte el viatge de retorn, ja que els
carretons tornen sense càrrega.
Així, per una mateixa zona i fent la suposició altament conservadora que es treballa a aquest
ritme una mitja de 16 hores al dia i cada dia de l’any, es tindran 75.920 viatges anuals.
Si donem a l’edifici una vida útil a aquest nivell de producció de 50 anys, s’hauran produït
3.796.600 viatges (repeticions).
El gràfic que proposa el mètode (Figura 4.3) per comprovar el comportament a fatiga dóna
dues corbes. La línia puntejada de Hilsdorf i Kesler s’ajusta als a assajos realitzats a
Alemanya, mentre que la corba PCA (Portland Cement Associction) contínua és la original i
força més conservadora. D’aquesta manera no es podrà rebassar una relació de tensió
d’aproximadament 0,62 segons la corba de Hilsdorf i Kesler o de 0,48 segons PCA.

Figura 5.3. Fatiga. Relació de tensions en funció del nombre de repeticions
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5.2.3.

Càlcul de la relació de tensions

Es calcularà la tensió σ c,flex amb els gràfics elaborats per la Portland Cement Association
(PCA) mitjançant programes d’elements finits. Amb un cantell de llosa de 200 mm i segons la
Figura 4.4, pel cas d’eix simple (els carretons no tenen eixos tàndem) i la càrrega d’eix
considerada de 46,75 kN s’obté σ c,flex = 1,1 N / mm 2

2
fck 3

Amb formigó HA-25 MPa es tindrà f ck,flex = 0,44·(

Per tant, la relació de tensions serà

σ c,flex
fck,flex

=

)

=

2
0,44( 25) 3

= 3,76N / mm 2

1,1
= 0,29
3,76

(Eq. 5.3)

(Eq. 5.4)

Amb el que la relació de tensions obtinguda compleix sobradament la limitació de fatiga
marcada a l’apartat anterior en ambdues corbes.

5.2.4.

Tensions degudes a variacions termohigromètriques

En el sentit de 8 m es tindrà:
Corriment del cantell de la llosa degut a la retracció

 δL r = 4000·0,35·10 −3 = 1,4 mm

Corriment del cantell de la llosa degut a la temperatura

 δL t = 4000·20·10 −5 = 0,8 mm

Pàg. 28

Annex A: Memòria de càlcul

Kt =

δL r + δL t
1,5

=

1,4 + 0,8
= 1,467 mm ≥ 1 mm
1,5

(Eq. 5.5)

Establint l’equilibri en una secció situada a l’eix de la llosa paral·lela a la junta i anomenant σ ct
a la tensió de tracció produïda al formigó es troba la següent expressió:

σ ct =
on

µ·L·(q + g)·K t
2000·h

=

1·8000·(50 + 1,5·0,7·26,50 )·1,467
= 0,224N / mm 2
2000·200·10

(Eq. 5.6)
2

q:

valor quasi permanent de la sobrecàrrega repartida sobre la llosa [kN/m ]

g:

pes propi de la llosa de formigó [kN/m ]

L:

distància entre juntes de les lloses [mm]

h:

cantell de la llosa [mm]

2

σ ctd = γ ·σ ct = 1,35·0,224 = 0,302 N / mm 2

(Eq. 5.7)

σ ckt = 0,213 fck 2 = 0,21·3 25 = 1,80 N / mm 2

(Eq. 5.8)

amb un coeficient de seguretat γ c = 1,5 s’obté una tensió
f cd,t =

σ ckt 1,80
=
= 1,20 N / mm 2
γc
1,50

amb el que es compleix la condició σ ctd = 0,302N / mm 2 < f cd,t = 1,20 N / mm 2

5.2.5.

(Eq. 5.9)

(Eq. 5.10)

Tensions degudes a la flexió produïda per les rodes

La tensió del formigó a flexió en valor de càlcul es compararà amb la resistència del formigó
davant de dits esforços.

σ c,flex = 1,1 N / mm 2  σ cd,flex = γ ·σ c,flex = 1,35·1,1 = 1,49 N / mm 2
f ck,flex = 3,76N / mm 2  f ctd,flex =

fck,flex

γc

=

3,76
= 2,83 N / mm 2
1,5

(Eq. 5.11)

(Eq. 5.12)

Així, la tensió obtinguda no supera en valor de càlcul la resistència del formigó:

σ cd,flex = 1,49 N / mm 2 < fctd,flex = 2,83 N / mm 2

(Eq. 5.13)
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5.2.6.

Comprovació sota tensions combinades

Es comprovarà la combinació de les tensions termohigromètriques i les aportades per la
càrrega de la roda. S’utilitzarà la següent igualtat:

σ c,flex
fctd,flex

+

σ ct
fctd

≤1 

1,1 0,224
+
= 0,58 ≤ 1
2,83 1,20

(Eq. 5.14)

Així s’obté que la llosa és adequada davant la interacció entre les tensions originades per
accions termohigromètriques i les càrregues de les rodes.

5.2.7.

Armadura necessària per retracció i temperatura

El paviment es calcula i funciona com una llosa de formigó en massa, amb el que l’armadura
es col·loca exclusivament per controlar la fisuració deguda a la retracció i a les variacions
tèrmiques. Anomenant A s a la secció d’acer de la llosa per unitat d’ample i A c a la de
formigó, també per unitat d’ample, per resistir les traccions originades per la retracció i els
canvis tèrmics s’haurà de complir
A s ·σ s ≥ A c ·σ ct

(Eq. 5.15)

Es recomana a més mantenir una quantia geomètrica mínima del 0,5% en cada direcció. En
el cas plantejat σ ct = 0,224 N / mm 2 i σ s = 250 N / mm 2 per malles electrosoldades d’acer B500S (per evitar la fisuració).
•

En la direcció dels 4,22 m:
A s ·250 = 8000·200·0,224  A s = 1.433,6mm 2 en l’ample de 8 m
La condició de quantia mínima exigeix 8000·200·0,0005 = 800 mm 2
Així, es disposaran ø6 cada 150 mm.

•

En la direcció dels 8 m:
A s ·250 = 4220·200·0,224  A s = 756,22 mm 2 en l’ample de 4,22 m
La condició de quantia mínima exigeix 4220·200·0,0005 = 422mm 2 Així, es disposaran
ø6 cada 150 mm.

D’aquesta manera s’utilitzarà una malla electrosoldada ME-150.150.6.6.
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5.3. Càlcul de la solera armada amb fibres metàl·liques
5.3.1.

Mètode de càlcul

El formigó amb fibres d’acer es calcula segons UNE 83509 com un material homogeni, on els
esforços de tracció (en flexió) més elevats han d’ésser inferiors a la resistència a flexotracció
admissible del formigó amb fibres. Les tensions ocasionades dependran de:
•

Les característiques del terreny, representades pel mòdul de reacció K del subsòl. En el
3

cas considerat es té K=0,05 N/mm degut al reomplert granular no plàstic utilitzat.
•

L’espessor de la llosa h. S’escollirà una llosa de 20 cm de cantell.

•

La naturalesa i magnitud de la càrrega:

o

Càrregues uniformement distribuïdes

o

Càrregues de rodes per les quals la distància entre rodes i la superfície de contacte
tingui un paper important

o

Càrregues puntuals produïdes, per exemple, per estants de magatzems o maquinària
recolzada en peus.

Així, es considerarà sobre la solera l’actuació de les accions detallades a 5.1.2, incloent-hi les
tipificades pel CTE per paviments exteriors sobre els quals hi puguin actuar els bombers.
Pel càlcul s’utilitzarà el software Drapro del fabricant Bekaert, el qual dóna el dosatge
2

necessari de fibres (kg/m ) a partir de les accions introduïdes, el tipus de formigó, les
característiques del terreny, la geometria de les pastilles de la solera (posició de les juntes), i el
tipus de vehicles que hi circularan.

5.3.2.

Solució obtinguda

Segons els resultats obtinguts es tindrà una solera de 20 cm d’espessor amb pastilles de
3

8x6,33 m, i un dosatge de 44 kg/m de fibres tipus Dramix RC-65/60 BN del fabricant Bekaert.
D’aquesta manera es manté el mateix espessor que a la solera interior i es realitzen els talls
de les juntes adaptant-se a la modulació de pilars (8x12,66 m).
La metodologia de càlcul i els resultats retornats pel programa es recullen a l’Annex K.
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6. Forjats
6.1. Planta primera
6.1.1.

Accions considerades

Caldrà diferenciar les accions que actuen sobre la zona de producció (trens d’envasat,
vehicles guiats per làser, magatzem de llauna buida, etc.) de les que actuen al magatzem de
matèries primeres (palets de cartró, plàstics, carretons elevadors, etc.), per veure les
característiques que hauran de tenir els forjats d’ambdues zones.

6.1.1.1.

Zona de producció

Per determinar la sobrecàrrega d’ús que es prescriurà pel forjat i l’estructura de la planta
primera caldrà un estudi detallat de les accions que pot introduir la maquinària prevista. En
previsió de les càrregues que haurà de suportar el forjat, s’ha determinat que l’element que
comportarà les accions més desfavorables serà el pasteuritzador (Figura 6.1).

Figura 6.1. Recolzaments i massa màxima del pasteuritzador

Tot i que la maquinària recolza en els peus detallats a la figura, es preveu la realització d’una
bancada de formigó armat sota tot el pasteuritzador d’uns 25 cm d’alçada (fora de projecte)
per repartir les importants càrregues que transmeten dits peus de recolzament. Coneixent que
2

el conjunt té una superfície d’uns 100 m , les més de 220 t es repartiran a raó
2

d’aproximadament 22 kN/m sobre el forjat. Afegint-hi el pes propi de la mateixa bancada (6,25
2

2

kN/m ) s’observa que el forjat haurà d’admetre una sobrecàrrega total propera als 30 kN/m .
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Noti’s que a part de les bancades que s’hagin de realitzar pel recolzament dels diversos
elements mecànics caldrà que el forjat incorpori una capa de compressió d’uns 10 cm
d’espessor. D’aquesta manera es permetrà l’ancoratge de les plaques base de dita maquinària
i ajudarà a repartir les càrregues concentrades que rebi, evitant així que les plaques alveolars
pateixin per punxonament, sobretot en les zones dels alvèols. Cal dir que el fabricant dels
vehicles guiats per làser (LGV) imposa que el forjat sigui capaç de rebre una pressió màxima
2

de 5,5 N/mm , amb el que caldrà comprovar si la capa de compressió proposada és capaç
d’admetre i repartir dites càrregues per que siguin absorbides correctament per les plaques
alveolars.

6.1.1.2.

Zona magatzem matèries primeres

Al nord de la planta primera es troba el magatzem de matèries primeres, que es pot subdividir
en magatzem de plàstic i cartró, magatzem de tapes i magatzem de llauna buida. A la Taula
6.1 es recull la distribució i càrregues dels diferents elements a emmagatzemar.

CÀRREGUES ESTÀTIQUES ZONA MAGATZEM MATÈRIES PRIMERES
massa
massa (kg/m2)
alçada (mm)
palet (mm)
observacions
(kg/palet)
sense apilar
Apilat directament a terra
900
1720
1000x1200
750,00
(2 nivells)

Tipus emmagatzematge
TAPES LLAUNA
PLÀSTIC Y CARTRÓ
Film retràctil per
agrupadora

688

1230

800x1200

716,67

Film estirable pel palet

520

1200

800x1200

541,67

870

950

800x1200

906,25

260

1300

1000x1200

216,67

450

1140

800x1200

340,26

590

900

800x1200

614,58

Film cobrepalet
(Top Cover)
Caixes, safates i
separadors cartró
Agrupadors Hi-Cone
Coles Hot Melt

Apilat en prestatgeria
(3 nivells)
Apilat directament a terra
(3 nivells)
Apilat directament a terra
(3 nivells)
Apilat en prestatgeria
(3 nivells)
Apilat en prestatgeria
(3 nivells)
Apilat en prestatgeria
(4 nivells)

Taula 6.1. Càrregues del magatzem de matèries primeres

La càrrega més desfavorable s’obté d'apilar 3 palets de film cobrepalet, el que implicarà una
2

càrrega repartida de 2.720 kp/m .
En aquesta part de la planta també es requerirà una capa de compressió d’uns 10 cm per
ancorar les bases de recolzament de les prestatgeries i deixar la planimetria requerida pels
mitjans de movimentació. Noti’s que els carretons elevadors que es preveuen al magatzem, i
que també actuaran a la zona de producció a més dels LGV’s, es tipifiquen per l’elevació de
com a màxim 1000 kg, i segons les seves especificacions (veure Annex K) no superen la
2

2

càrrega de 3.000 kg/m ni la pressió màxima admissible de 5,5 N/mm prescrita pel forjat.
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6.1.2.
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Solució escollida

A la zona de producció les plaques alveolars es recolzaran sobre la cara del cordó superior de
les gelosies del pis tècnic, mentre que a la zona del magatzem aquestes estaran suportades
per les bigues prefabricades en T invertida que es detallen als plànols del projecte. Les
plaques d’ambdues zones hauran de dimensionar-se segons la sobrecàrrega considerada de
2

3.000 kp/m , amb el que segons s’escolliran unes plaques C-120/40 del fabricant Hormipresa.

Figura 6.2. Secció transversal placa alveolar C-120/40

Segons el gràfic de la Figura 6.3, dins d’aquesta gamma s’utilitzarà un tipus de placa C4010,
la primera que admet dita càrrega sota una llum de 8 m.

Figura 6.3. Característiques placa alveolar C-120/40

En converses amb el fabricant de les plaques, aquest ha assegurat que amb la capa de
compressió de 10 cm degudament armada no existiran problemes de punxonament a l’hora de
2

prescriure el valor màxim de 5,5 N/mm que requereix el subministrador dels LGV’s. A més, tot
i comportar un pes propi extra, la capa de compressió rigiditza el forjat i el fa capaç d’absorbir
sobrecàrregues majors que les prescrites. Tot i així, Hormipresa prescriu que la placa ha de
recolzar en un ample de com a mínim 12 cm a cada extrem i, tal com es veurà al càlcul de
l’estructura, aquest requeriment també es complirà pel fet de recolzar-se sobre la meitat d’un
perfil HEM 260 a cada banda.

Pàg. 34

Annex A: Memòria de càlcul

Pel que fa a les deformacions admissibles, s’ha demostrat al càlcul de l’estructura (veure
8.5.6) que la fletxa en el pla del pòrtic no superarà el valor L/777. Així doncs, només cal veure
ja que la fletxa en direcció ortogonal al pòrtic no supera tampoc el valor admissible. Segons el
fabricant, sota l’acció de la sobrecàrrega d’ús considerada i amb la llum de 8 m existent, la
fletxa relativa al centre de la placa serà clarament inferior al límit L/300 que marca el DB SE.

6.2. Altells 1, 2 i 3
6.2.1.

Accions considerades

Als altells s’hi preveu la implantació de zones administratives, vestuaris, laboratoris, sales de
formació, etc. Tot i que per les zones administratives el CTE consideri una sobrecàrrega d’ús
2

de 200 kp/m , l’existència de zones concorregudes amb taules i cadires a cada planta (sales
de formació, menjador general de la planta, etc.) farà que es consideri una sobrecàrrega d’ús
2

de 300 kp/m , acollint-se a la categoria d’ús C1 segons el DB SE-AE. Conseqüentment caldrà
considerar a més l’actuació d’una càrrega concentrada de 4 kN sobre un quadrat de 50x50
mm, amb el que també serà necessària una capa de compressió per repartir les tensions que
es podrien donar sobre els alvèols (tot i ésser menors que a la primera planta).

6.2.2.

Solució escollida

Segons les accions considerades i el gràfic de la figura 5.4 s’escollirà una placa alveolar NP120/20 de l’empresa Hormipresa, del tipus NP2004. Es preveu una capa de compressió de 5
cm i un revestiment superficial suplementari (terratzo, rajola, etc.), donant-se així la solució per
bona a efectes de càrregues concentrades i fletxes màximes segons especificacions del
fabricant. El tipus de placa escollida i les seves especificacions es detallen a la Figura 6.4.

Figura 6.4. Característiques placa alveolar C-120/40
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6.3. Planta tècnica
6.3.1.

Accions considerades

A la present planta s’hi col·locaran instal·lacions de l’edifici com poden ésser les canalitzacions
d’aigua, vapor i cervesa que entren a l’edifici des d’altres punts de la factoria, els equips de
climatització, instal·lacions elèctriques, etc. Al no tenir coneixement específic de les
característiques de dites instal·lacions es dimensionarà el forjat per suportar una sobrecàrrega
2

d’ús de 400 kp/m , havent de penjar del forjat superior els elements que superin aquest valor.

6.3.2.

Solució escollida

Tal com es justifica a la Memòria del Projecte, el forjat del pis tècnic es solucionarà mitjançant
plaques alveolars de formigó preteses sense capa de compressió (no es requereix cap tipus
de planimetria específica ni càrregues concentrades importants.
La solució escollida és la placa NP-120/20 del fabricant Hormipresa, la mateixa utilitzada al pis
tècnic. Segons el gràfic de la Figura 5.4 facilitat pel fabricant, el tipus de placa dins la gamma
2

NP-120/20 ha d’ésser el NP2004, admetent una sobrecàrrega de 400 kp/m amb la llum de 8
m que es tindrà entre recolzaments (gelosies). Tal com les plaques de la planta primera,
Hormipresa demana que en el cas de la placa escollida existeixin 8 cm de recolzament a cada
extrem per garantir el seu funcionament. Tal com es veurà, aquestes recolzaran sobre perfils
HEM 240 (meitat), amb el que no existiran problemes per falta de zona de suport.
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7. Coberta
7.1. Disseny
Es partirà d’un sistema de corretges separades 2,375 m entre elles (en projecció horitzontal),
obtenint un total de 34 perfils uniformement repartits en els 76 m de coberta (es doblarà la
corretja central per facilitar el recolzament dels faldons.). Cada corretja serà continua al llarg
de tres vànols, el que equival a una longitud de 24 m.
La coberta es projecta amb aproximadament un 3% de pendent per evitar l’acumulació de
l’aigua, tot i que al dimensionar l’estructura portant de l’edifici es comprovarà que les
deformacions que es produeixin no impliquin concavitats als faldons on es pugui retenir líquid.

7.2. Xapa perfilada per coberta Deck
Escollint inicialment una xapa grecada de 48 mm de cantell, es determinarà el seu espessor
segons el nombre de suports sobre els que es recolzarà, el pes propi de la coberta Deck
considerada i la sobrecàrrega qEd que rebrà la xapa. En aquest cas cada xapa cobrirà tres
vànols, amb el que tindrà quatre recolzaments a les corretges.

7.2.1.

Accions a considerar

Els elements que conformen el sistema de coberta representen els següents pesos propis:
•

Pes propi xapa perfilada

Gxapa = 73,6 N/m

•

Pes propi vidre cel·lular (4 cm)

Gvc = 68 N/m

•

Pes propi enfangat oxiasfàltic LOM-40

Geo = 10 N/m

•

Pes propi betum asfàltic modificat LBM-40/G

Gba = 10 N/m

•

Pes propi pannells absorbents (5 cm)

Gpa = 20 N/m

2

2

2

2

2

S’afegirà una previsió de massa pels elements o sistemes de fixació de l’aïllament tèrmic,
impermeabilitzant, pannells absorbents, lluernaris, etc. Amb això, s’estima un pes propi del
2

sistema de coberta de 0,25 kN/m .
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La xapa haurà d’estar dimensionada per suportar i no deformar-se excessivament pel pes
propi de la coberta i les següents accions:
•

Pes propi instal·lacions fixes

Ginst = 0,20 kN/m

•

Sobrecàrrega de neu

Qneu = 0,40 kN/m

•

Sobrecàrrega d’ús

Qús = 1 kN/m

2

2

2

La sobrecàrrega de càlcul a considerar es determinarà segons la combinació d’accions
tipificada pel CTE com característica per l’aptitud al servei, atès que la xapa de coberta es
dimensionarà segons limitació de fletxa.

∑G
j≥1

k, j

+ P + Q k,1 +

∑ψ

0,i ·Q k ,i

(Eq. 7.1)

i >1

La combinació més desfavorable que actuarà sobre la coberta per criteris de fletxa serà:
q* = G inst + Q ús + ψ 0,neu ·Q neu  q* = 200 + 1.000 + 0,5·400 = 1.400 N / m 2 = 1,4 kN / m 2

7.2.2.

Dimensionat

La Taula 7.1, facilitada pel fabricant Acieroid, dóna les llums màximes admissibles per la xapa
de 48 mm de cantell (que hauran d’ésser majors als 2,375 m de la modulació escollida) tenint
en compte una limitació per fletxa de L/200. Tot i que el CTE sigui més estricte en les fletxes
límit en cobertes, s’entén que aquestes són per elements estructurals (corretges) i no per
elements no estructurals com la xapa d’una coberta no transitable.

Taula 7.1. Llum màxima de la xapa admissible entre corretges
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Amb les condicions exposades s’escollirà un espessor de xapa de 0,75 mm. Un perfil de
menor d’espessor també s’acceptaria segons la taula, però l’experiència aconsella no utilitzar
gruixos menor a l’escollit degut al possible abonyegament produït sobretot en el muntatge.

Figura 7.1. Xapa grecada tipus ACL-48 del fabricant Acieroid

7.3. Corretges de coberta
7.3.1.

Accions

Es partirà inicialment de perfils de corretja tipus IPE i es comprovaran davant les accions
considerades. Les corretges han de suportar i transmetre als pòrtics les següents càrregues:
•

Pes propi de la coberta Deck

0,25 kN/m ·2,375 m = 0,59 kN/m

•

Pes propi instal·lacions fixes

0,20 kN/m ·2,375 m = 0,48 kN/m

•

Pes propi IPE (incògnita)

•

Sobrecàrrega de neu

0,40 kN/m ·2,375 m= 0,95 kN/m

•

Sobrecàrrega d’ús

1,00 kN/m ·2,375 m= 2,38 kN/m

2

2

GIPE kN/m
2

2

2,00 kN (independents de la càrrega repartida)
Pel fet de tenir un sistema de coberta plana (pendent menor a 5%), on l’acció del vent és de
succió, es menystindran dites accions pel fet d’estar del costat de la seguretat, tal com indica
el CTE. Tot i així caldrà garantir mitjançant les unions de la coberta a les corretges que
aquesta no es separarà de l’estructura portant davant la succió del vent.
La combinació més desfavorable d’accions pels Estats Límit Últims s’obté quan actuen
simultàniament els pesos propis i les càrregues repartides d’ús i neu, essent la d’ús l’acció
principal. Els coeficients s’obtenen segons 4.1.2.
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qEd = 1,35·(0,59 + GIPE + 0,48 ) + 1,50·2,38 + 1,50·0,50·0,95 = 1,35·GIPE + 5,72 kN / m
Les components en els eixos x-x i y-y del perfil de corretja seran:
qEd,x = qEd ·sin α = (1,35·GIPE + 5,72)·sin 1,43 = 33,69·10 −3 GIPE + 0,14 kN / m
qEd = qEd ·cos α = (1,35·GIPE + 5,72)·cos 1,43 = 1,35·GIPE + 5,72 kN / m

7.3.2.

Predimensionat segols ELS

En una biga de 3 vànols, la fletxa màxima perpendicular al pla del faldó es presenta en el
primer vànol i arriba per aquest cas al valor següent:

δ = 3,22·q y ·

s4
Ix

(Eq. 7.2)

on q y és la càrrega de servei obtinguda mitjançant la combinació més desfavorable atenent a
l’aptitud al servei (veure 4.2.2). Aquesta s’obté amb l’actuació de tots els pesos propis i la
càrregues repartides d’ús i neu, estant aquesta última en valor de combinació.
q y = ((0,59 + GIPE + 0,48 ) + 2,38 + 0,50·0,95 )·cos 1,43 = GIPE + 3,92 kN / m
Així, la fletxa obtinguda en funció del tipus de perfil serà

 GIPE + 391,76  8 4
·
1000

 Ix

δ = 3,22·

Noti’s que pel càlcul de la fletxa no s’ha de considerar la càrrega concentrada de 2 kN, ja que
el DB-SE indica que només s’ha de considerar pels Estats Límit Últims. Així, segons les
comprovacions detallades a 4.2.1 es limita la fletxa màxima a L

. Amb dita imposició
300
s’escollirà, a partir de la seva massa i moment d’inèrcia, el tipus de perfil amb el qual es partirà
pel dimensionat. Conseqüentment s’obté:

δ max =

L
800
=
= 2,67 cm
300 300

Imposant dita fletxa màxima es té que el primer parell de valors que compleixen són els
4

corresponents a un IPE 220 (GIPE=0,262 kN/m, Ix=2.772 cm ).

 GIPE + 3,92  8 4
 0,26 + 3,92  8 4
 δ max = 2,67 ≥ 3,22·
= 0,0199 m = 1,99 cm = δ
·
·
 1000  2.772
 1000  I x

δ max ≥ 3,22·

D’aquesta manera el perfil escollit provisionalment serà un IPE 220.
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Càlcul dels esforços

Amb el perfil escollit es tindrà que la càrrega que arriba a cada corretja i les components en els
seus eixos principals seran:
qEd = 1,35·GIPE + 5,72 kp / m = 6,07 kN / m
qEd,x = qEd ·sin α = 0,15 kN / m

qEd,y = qEd ·cos α = 6,07 kN / m

Per una biga de tres vànols amb una càrrega uniformement repartida, els moments i esforços
tallants en el recolzament I (punt més desfavorable) respecte els eixos x-x i y-y del perfil seran:
∗

MEd,x = 0,10·q y ·s 2 = 0,10·6,07·8 2 = 38,85 kN·m
∗

(Eq. 7.3)

MEd,y = 0,10·q x ·s 2 = 0,10·15,15·8 2 = 0,96 kN·m

(Eq. 7.4)

s MEd,x
8 38,85
VEd,y = qEd,y · +
= 6,07· +
= 29,28 kN
2
s
2
8

(Eq. 7.5)

s
8
VEd,x = qEd,x · = 0,15· = 0,60 kN
2
2

(Eq. 7.6)

No es planteja la col·locació de tirants entre les corretges degut a la poca importància que té el
moment flector en l’eix y-y, conseqüència de la petita inclinació de la coberta.

7.3.4.

Comprovació a tallant

L’esforç tallant de càlcul haurà d’ésser menor que la resistència de la secció a tallant Vc,Rd:
Vpl,Rd = A v ·

f yd
3

(Eq. 7.7)

Les seccions eficaces al tall A v són:

Figura 7.2. Paràmetres geomètrics dels perfils en I

A v,y = A − 2·b·t f + ( t w + 2·r )·t f = 33,4 − 2·11,0·0,92 + (0,59 + 1,2)·0,92 = 14,81 cm 2

(Eq. 7.8)

A v,z = A − d·t w = A − (h − 2t f − 2r )·t w = 33,4 − (22 − 2·0,92 − 2·1,2)·0,59 = 22,92 cm 2

(Eq. 7.9)
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Així, la resistència de les seccions a tallant esdevé:

Vpl,Rd,y = A v,y ·

Vpl,Rd,x = A v,x ·

27,50

f yd

1,05
= 223,94 kN
3

= 14,81·

3

27,50

f yd

= 22,92·

3

1,05
= 346,58 kN
3

amb el que el perfil escollit compleix la comprovació VEd < Vpl,Rd en ambdues direccions.

7.3.5.

Comprovació a flexió esviada

Com el tallant de càlcul no supera la meitat de la resistència a tallant de la secció en cap dels
dos eixos ( VEd <

Vpl,Rd
2

), no caldrà efectuar la reducció del moment d’esgotament.

La secció considerada es classifica segons DB SE-A com de classe 1 i per tant, en absència
d’axil, haurà de comprovar-se

M x,Ed
Mpl,Rd,x

+

M yEd
Mpl,Rd,y

≤1

(Eq. 7.10)

essent
Mpl,Rd,x = Wpl,x ·f yd = 285·

27,50
= 7.464,29 kN·cm = 74,64 kN·m
1,05

(Eq. 7.11)

27,50
= 1.521,93 kN·cm = 15,22 kN·m
1,05

(Eq. 7.12)

Mpl,Rd,y = Wpl,y ·f yd = 58,11·
amb el que s’obté
M x,Ed
Mpl,Rd,x

+

M yEd
Mpl,Rd,y

≤ 1→

38,85 0,96
+
= 0,58 ≤ 1
74,64 15,22

COMPLEIX

Tot i que l’aprofitament del perfil per les accions considerades no arriba al 60%, la condició de
fletxa és la que marca la secció escollida i per tant no es podrà utilitzar un perfil menor.

Pàg. 42

7.3.6.

Annex A: Memòria de càlcul

Comprovació local de capacitat portant

Segons DB SE-AE s’ha de comprovar la capacitat portant del sistema de coberta aplicant en
qualsevol punt una càrrega P = 2 kN . Aquesta acció no es considerarà simultàniament amb la
càrrega repartida d’ús.
•

Càrregues repartides
La càrrega vertical repartida de càlcul sense tenir en compte la d’ús serà:
q' Ed = 1,35·(0,59 + 0,26 + 0,48) + 1,50·0,95,00 = 3,22 kN / m
amb el que en cada eix es té
q' Ed,y = q' Ed ·cos α = 3,22·cos 1,43 = 3,22 kN / m
q' Ed = q' Ed ·sin α = 3,06·sin 1,43 = 0,08 kN / m
Amb aquestes accions s’obtenen els següents moments flectors:
M'Ed,x = 0,10·q' Ed,y ·s 2 = 0,10·3,22·8 2 = 20,61 kN·m
M'Ed,y = 0,10·q' Ed,x ·s 2 = 0,10·0,08·8 2 = 0,51 kN·m

•

Càrrega concentrada
PEd = γ Q·P = 1,5·2 = 3 kN  PEd,y = PEd·cosα = 3,00 kN

PEd,x = PEd ·sin α = 0,07 kN

M' ' Ed,x = 0,20·PEd,y ·s = 0,20·3,001·8 = 4,80 kN·m

(Eq. 7.13)

M' ' Ed,y = 0,20·PEd,x ·s = 0,20·0,075·8 = 0,012 kN·m

(Eq. 7.14)

El moment total s’obtindrà pel principi de superposició:
M' ' ' Ed,x = M'Ed,x +M' ' Ed,x = 20,61 + 4,80 = 25,41 kN·m
M' ' ' Ed,y = M'Ed,y +M' ' Ed,y = 0,51 + 0,12 = 0,63 kpm
Es comprova el perfil amb l’expressió
M' ' ' x,Ed
M' ' 'pl,Rd,x

+

M' ' ' yEd
M' ' 'pl,Rd,y

≤1 

25,41 0,63
+
= 0,38 ≤ 1
7.4,64 15,21

COMPLEIX

S’observa finalment que el perfil més lleuger que compleix totes les limitacions és un IPE 220.
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8. Pòrtics intermedis de la zona de producció
Tal com s’ha detallat a la Memòria del Projecte, es compararan diversos tipus de solucions per
escollir el pòrtic més adient per la construcció considerada. El fet diferencial de cadascuna de
les opcions radica en el dintell del pòrtic, les característiques del qual faran variar de manera
important el comportament de l’edifici. Així s’han plantejat tres opcions:
•

Dintell en gelosia articulat al cap dels pilars

•

Dintell en gelosia encastat als pilars

•

Dintell mitjançant una biga armada en I amb reforços als nusos

Inicialment s’elimina per criteris qualitatius la tercera solució tal com es justifica a la Memòria
del Projecte, amb el que caldrà llavors comparar quantitativament les altres dues alternatives
per escollir la més adient. Això es realitzarà efectuant el predimensionat de cadascuna de les
solucions i comparant-les després mitjançant un anàlisi global elàstic lineal. En aquest es
tindran en compte totes les accions permanents i variables, així com les imperfeccions inicials
que introdueix el CTE, les accions tèrmiques, l’alternança de sobrecàrregues, etc. Tot i així, dit
predimensionat serà suficientment acurat per poder comparar les dues opcions amb garanties.
L’objectiu de dita comparació és observar la influència de l’encastament del dintell en el
comportament translacionalitat del pòrtic en el seu pla. A primera impressió sembla lògic que
la solució amb el dintell encastat comporti major rigidesa però també un sobredimensionament
major dels pilars, mentre que l’opció amb dintell articulat hauria de complir el contrari.

8.1. Opció 1: Pòrtic amb dintell en gelosia articulat als pilars
8.1.1.

Geometria

La geometría del pòrtic de l’Opció 1 és la que es mostra a la Figura 8.1.

Figura 8.1. Representació esquemàtica del pòrtic de l’Opció 1
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8.1.2.

Predimensionat de les gelosies de coberta

8.1.2.1.

Geometria i materials

Tal com s’ha justificat a la memòria constructiva s’escollirà un sistema de biga en gelosia tipus
Warren amb muntants (tipus KT) executada amb perfils tubulars. El seu cantell serà
aproximadament una quinzena part dels 38 m de llum entre recolzaments (h=2,5 m) i es
disposaran els cordons paral·lels per facilitar la fabricació de les barres de l’ànima.
Es decideix disposar els muntants tal com mostra la Figura 8.2 per reduir la longitud de
vinclament del cordó superior en el pla de la gelosia i fer que les corretges recolzin sobre
nusos i no sobre punts lliures de dit cordó, evitant flexions no desitjades.
No es disposaran muntants als demés nusos ja que, tret d’existir el fenomen d’inversió
d’esforços per la succió del vent, el cordó inferior treballarà a tracció i no patirà inestabilitats. A
més, es disposaran les diagonals extremes de tal manera que treballin a tracció ja que
aquestes seran les que absorbiran els tallants màxims del conjunt de biga.

Figura 8.2. Esquema de la jàssera en gelosia de la coberta (un faldó)

• Material: S’escollirà l’acer dels cordons d’una qualitat superior a les diagonals. Segons les
recomanacions de l’Institut de la Construcció Tubular, al mercat és habitual utilitzar l’acer
S355J2H per espessors de paret majors a 8 mm, mentre que per gruixos menors s’utilitza
el S275J0H. Així, els cordons seran d’acer S355J2H i les diagonals i muntants S275J0H.
• Tipus de perfils: S’escolliran perfils tubulars tipus RHS amb un ratio h < 37,2 . El
t
compliment de dita condició garanteix la possibilitat d’aconseguir el límit elàstic a la fibra
extrema de la secció sense risc de vinclament local. Els tubs seran laminats en calent, amb
el que seguiran la corba de vinclament a segons la taula 6.2 del DB-SE-A.

o

Cordons: Hauran de tenir una relació ample/espessor 15 ≤ b ≤ 25 en previsió d’una
t
millor eficiència de les unions.

o

Diagonals: Seran perfils quadrats per evitar l’existència d’un eix feble pel vinclament
de les barres comprimides, i seran de menor espessor que els cordons per afavorir el
bon comportament de les unions.
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8.1.2.2.

Accions i combinacions

Pel disseny i predimensionat de la gelosia es consideren les següents accions, que actuaran
sobre cadascun dels recolzaments de les corretges (tret dels dos extrems):
•

Pes propi de la coberta Deck

gk,1 = 0,25 kN/m



Gk,1 = 4,75 kN

•

Pes propi corretges

gk,2 = 0,26 kN/m



Gk,2 = 2,10 kN

•

Pes propi gelosia

gk,3 = 1,00 kN/m



Gk,3 = 2,38 kN

•

Pes propi instal·lacions fixes

gk,4 = 0,20 kN/m

2



Gk,4 = 3,80 kN

•

Sobrecàrrega d’ús

qk,1 = 1,00 kN/m

2



Qk,1 = 19,00 kN

•

Sobrecàrrega de neu

qk,2 = 0,40 kN/m

2



Qk,2 = 7,60 kN

2

Noti’s que s’ha estimat un pes propi de la gelosia de 1,00 kN/m en el seu sentit longitudinal
(l’equivalent a la meitat de la massa de seva superfície tributària de coberta).
Per facilitar el predimensionat es modelarà el pes propi actuant puntualment en cadascun dels
recolzaments de les corretges per poder considerar que els perfils només treballen a axil.
Tampoc es considera inicialment l’acció tèrmica ni l’efecte de les imperfeccions.

Figura 8.3. Càrregues puntuals i reaccions sobre la gelosia isostàtica

Així, la combinació més desfavorable segons ELU en cada recolzament intermedi
s’aconseguirà escollint com a acció variable principal la sobrecàrrega d’ús en una combinació
persistent o transitòria.
P1 =

∑γ

G, j ·G k , j

+ γ P ·P + γ Q,1·Q k,1 +

jf1

∑γ

ψ 0,i ·Q k,i

Q,i ·

i≥1

(Eq. 8.1)

P1 = 1,35·(4,75 + 2,10 + 2,38 + 3,80 ) + 1,5·19,00 + 1,5·0,5·7,60 = 51,78 kN
Noti’s que als nusos extrems de la gelosia les accions es redueixen a la meitat, tret de la
massa de la corretja que cadascun té a sobre.
P2 = 1,35·(2,38 + 2,10 + 1,19 + 1,90 ) + 1,5·9,50 + 1,5·0,5·3,80 = 27,30 kN
En el predimensionat no es considera la succió del vent a la coberta, que sí es tindrà en
compte en el dimensionat definitiu per la possible aparició del fenomen d’inversió d’esforços.
Tampoc es considera inicialment l’acció tèrmica ni l’efecte de les imperfeccions.
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8.1.2.3.

Esforços a les barres. Mètode de Ritter.

Per determinar els esforços a les barres s’utilitzarà el mètode analític de Ritter, seccionant la
gelosia per les tres barres de les quals es volen conèixer els esforços. Un cop fet això caldrà
plantejar l’equilibri de forces i moments en punts on concorrin dues de les tres forces i
determinar la restant.
Es considera que la gelosia és isostàtica, modelitzant-se tots els nusos com articulacions per
la certa capacitat de gir que tindran les barres tot i les unions soldades. Un dels nusos extrems
s’ha modelat com una articulació amb moviment horitzontal lliure (tal com a la Figura 8.1) tot i
que dita situació no serà exactament la real, ja que la biga estarà articulada al cap dels pilars
sense cap suport lliscant.
Així i tot, pel predimensionat es considerarà que no existeix coacció al moviment horitzontal ja
que en el pòrtic dits pilars podran flectar i per tant permetran un cert moviment relatiu entre els
nusos extrems, principalment per les accions tèrmiques. Per la determinació dels esforços
axils a les barres de la gelosia segons el mètode de Ritter es compliran les següents
condicions:
•

Els nusos són considerats com articulacions mecàniques sense fregament

•

La gelosia es manté en el camp elàstic lineal, i els corriments dels seus nusos són
petits en comparació amb les seves dimensions.

•

Els eixos de les barres es situen en el pla mig de la biga.

•

Les càrregues exteriors també es contenen al mateix pla i s’apliquen sobre els nusos.

•

Els eixos de les barres que conformen un nus coincideixen en un mateix punt.

•

El centre de gravetat de les soldadures quedarà sobre els eixos de les barres.

Pel predimensionat es determinen els axils F1, F2, F4, F6 i F8 presentats a la Figura 8.2,
obtenint-se els següents valors:
F1 = 1547 kN

F2 = 1573 kN

F4 = 471 kN

F6 = 540 kN

Figura 8.4. Talls efectuats per aplicar el Mètode de Ritter

F8 = 51,78 kN
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8.1.2.4.

Cordó superior

Es predimensionarà dit cordó a compressió, comprovant que l’esforç axil màxim obtingut en
mòdul (NEd,c=1.547 kN) no superi la resistència última a vinclament de la barra:
Nb,Rd = χ ·A·
on

fy

≥ NEd,c

γ M1

(Eq. 8.2)
2

A:

àrea de la secció transversal en classes 1,2 i 3, o àrea eficaç en classe 4 [mm ]

fy:

resistència característica de l’acer [N/mm ]

χ:

coeficient de reducció de vinclament

2

El factor de reducció χ es relaciona amb l’esveltesa adimensional λ mitjançant les corbes de
vinclament que introdueix el CTE DB-SE-A a la seva figura 6.3.
Així, la esveltesa adimensional es determinarà segons les equacions (Eq. 8.3 i Eq. 8.4).

λ =

Ncr

A·f y

(Eq. 8.3)

Ncr

π
= 
 Lk

2


 ·E·I


(Eq. 8.4)

En bigues planes triangulades formades per perfils buits de cordons continus i diagonals
soldades en tot el perímetre, el CTE defineix la longitud de vinclament dels cordons en el pla
de la gelosia com L k = 0,9·D , essent D la distància entre dos nusos consecutius.
Així es tindrà:

λ =

A·f y
N cr

=

A·f y
π

 Lk

2


 ·E·I


Lk

=

π

E·I
f y ·A

=

Lk
E
π ·i·
fy

=

0,9·238
210000
π ·i·
355

=

2,80
i

(Eq. 8.5)

Noti’s que un cop escollit el perfil a comprovar es calcularà l’esveltesa reduïda λ a partir del
seu radi de gir i, i amb aquest valor d’esveltesa es determinarà el coeficient de vinclament χ
mitjançant la taula 6.3 del DB SE-A. Coneixent que el cordó superior està arriostrat per les
corretges de la coberta en el pla ortogonal a la gelosia, només caldrà comprovar el vinclament
de la barra en el pla del pòrtic (s’utilitzarà el radi de gir en aquest pla). Per tant, s’escollirà un
perfil que compleixi el següent:
Nb,Rd ≥ NEd,c  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 1.547 kN → χ ·A ≥

1,05·1.547
= 45,74 cm 2
35,5
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Es provaran perfils tipus RHS que compleixin les especificacions de resistència i geometria de
l’apartat 8.1.2.1, considerant que es disposaran amb la seva cara ampla en posició horitzontal.
Tipus de
perfil

Classe

Corba de
vinclament

λ

χ

h < 37,2
t

15 ≤ b ≤ 25
t

200.100.8

1

a

0,69

0,85

12,5

200.100.10

1

a

0,70

0,85

10

χ·A ≥ 45,74
2

Comprovació

25

36,72

NO COMPLEIX

20

46,67

COMPLEIX

[RHS b.h.t]

[cm ]

Taula 7.1. Comprovació de la barra comprimida a vinclament

Vist això, s’escull provisionalment el cordó superior del tipus RHS 200.100.10 per ser el més
lleuger que compleix amb les limitacions marcades.

8.1.2.5.

Cordó inferior

Considerant que el cordó inferior treballa únicament a tracció, en aquest cas caldrà comprovar
que l’axil màxim obtingut (NEd,t=1.573 kN) no supera la resistència a tracció de la secció.
NEd,t ≤ NPl,Rd = A·

fy

(Eq. 8.6)

γ M0

El CTE recomana que l’esveltesa reduïda no superi el valor λ = 3 en les barres a tracció i
eximeix de considerar la flexió degut al pes propi del perfil al ser els trams menors a 6 m. Amb
els resultats ja obtinguts a l’apartat anterior només caldrà escollir un perfil que compleixi
A·

fy

γ M0

≥ N t,Rd = 1573 kN → A ≥

1,05·1573
355·10

−1

= 46,53 cm 2

El perfil tubular més lleuger que compleix amb els requeriments és el RHS 200.120.8, i per
tant aquest és el que s’escull momentàniament.
Tipus de
perfil

Classe

λ ≤3

h < 37,2
t

2
A ≥ 46,53 cm

Comprovació

200.100.10

1

1,41

10

54,90

COMPLEIX

200.120.8

1

1,15

15

48,00

COMPLEIX

[RHS b.h.t]

Taula 8.2. Comprovació a tracció

Noti’s que en el dimensionat definitiu s’estudiarà si el perfil pot entrar a treballar a compressió
degut a una possible inversió d’esforços a causa de la succió del vent.
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8.1.2.6.

Diagonals a compressió

Igual que pel cordó superior, es comprovarà que el mòdul de l’axil de compressió màxim
obtingut (NEd,c=471 kN) no supera la resistència axial del perfil considerant el vinclament.
Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

≥ NEd,c

En bigues planes triangulades formades per perfils buits de cordons continus i barres de
l’ànima soldades de forma contínua en tot el perímetre, el CTE defineix la longitud de
vinclament de les diagonals i muntants en el pla de la gelosia com L k = 0,75·d , essent d la
longitud de la diagonal o muntant.
A·f y

λ =

Ncr

Lk

=

π ·imin ·

E
fy

0,75·349

=

210000
275

π ·imin ·

=

3,01
imin

En aquest cas, al considerar només perfils quadrats el radi de gir serà el mateix en els dos
eixos principals. Per tant només cal comprovar:

χ ·A·

fy

γ M1

≥ 471 kN → χ ·A ≥

1,05·471
275·10

−1

= 17,99 cm 2

Classe

Corba
de
vinclam
ent

λ

χ

h < 37,2
t

χ·A ≥ 17,99 cm

Comprovació

100.100.6

1

a

0,79

0,80

16,67

17,76

NO COMPLEIX

120.120.5

1

a

0,64

0,87

24

19,75

COMPLEIX

Tipus de
perfil
[RHS b.h.t]

2

Taula 8.3. Comprovació de la barra comprimida a vinclament

Conseqüentment es decideix utilitzar provisionalment un perfil tipus RHS 120.120.5 per les
diagonals sol·licitades a compressió. En el dimensionat final no s’estandaritzaran les diagonals
a un sol tipus de perfil, sinó que s’optimitzaran depenent de la seva posició coneixent que les
diagonals més extremes són les que absorbiran més tallant de la gelosia.

8.1.2.7.

Diagonals a tracció

De la mateixa manera que el cordó inferior, caldrà comprovar que l’axil màxim obtingut a les
diagonals pel mètode de Ritter (NEd,t=540 kN en mòdul) no supera la resistència de la secció:
NEd,t ≤ NPl,Rd = A·

fy

γ M0
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A·

fy

γ M0

≥ 540 kN → A ≥

1,05·540
275·10

−1

= 20,64 cm 2

El perfil RHS 100.100.6 és el més lleuger que s’adapta als requeriments marcats, però es
prefereix escollir un RHS 120.120.5 pel fet d’ésser el mateix que s’utilitzarà per les diagonals a
compressió. L’elecció de dit perfil només comporta un augment de 400 g/m respecte l’inicial.
Tipus de
perfil

Classe

λ ≤3

h < 37,2
t

2
A ≥ 23,70 cm

Comprovació

100.100.6

1

0,79

16,67

22,20

COMPLEIX

120.120.5

1

0,64

24

22,70

COMPLEIX

[RHS b.h.t]

Taula 8.4. Comprovació a tracció

Igual que les diagonals a compressió, les presents s’optimitzaran en el dimensionat final
depenent de la seva posició dins la gelosia (més al centre implicarà menys axil).

8.1.2.8.

Muntants verticals

Els muntants, que s’han col·locat per reduir les longituds de vinclament del cordó superior i per
recolzar 8 de les 17 corretges, estaran sotmesos a compressió amb un axil màxim de valor
NEd,c=51,78 kN en valor absolut. L’esveltesa reduïda es calcularà com:

λ =

A·f y
Ncr

Lk

=

π ·imin ·

E
fy

0,75·250

=

π ·imin ·

210000
275

=

2,16
imin

Així, la comprovació quedarà:
Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

≥ NSd,c  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 51,78 kN → χ ·A ≥

1,05·51,78
275·10

−1

= 1,98 cm 2

Segons les comprovacions efectuades a la Taula 8.5, s’escollirà un perfil RHS 40.40.5.
Tipus de
perfil

Classe

Corba de
vinclament

λ

χ

h < 37,2
t

χ·A ≥ 1,98 cm

Comprovació

1

a

1,53

0,34

8

2,29

COMPLEIX

2

[RHS b.h.t]
40.40.5

Taula 8.5. Comprovació de la barra comprimida a vinclament
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8.1.2.9.

Comprovació prèvia de deformacions

La fletxa d’una biga en gelosia pot assimilar-se a la d’una biga d’ànima plena de moment
d’inèrcia igual al 75% del corresponent als cordons:
I v = 0,75·
on

h 2 ·A c ·A t
250 2 ·43,10·48
= 0,75·
= 1.064.490 cm 4
Ac + At
43,10 + 48

h:

cantell de la gelosia

[cm]

Ac:

àrea del cordó superior

[cm ]

At:

àrea del cordó inferior

[cm ]

(Eq. 8.7)

2
2

Noti’s que com a aproximació pel càlcul de la fletxa es considerarà que la càrrega de servei es
reparteix uniformement al llarg de la gelosia (no concentrada als nusos) segons la combinació
característica més desfavorable pels Estats Límit de Servei.

qs =

∑G

k, j

+ P + Qk,1 +

jf1

∑ψ

0,i·Qk,i

(Eq. 8.8)

i≥1

(0,25·8 + 0,26·8·17 / 38 + 1,00 + 0,20·8) kp m + 1,00·8 + 0,5·0,40·8 kN m = 15,14 kN / m
Considerant la gelosia isostàtica s’obtindrà la següent fletxa aproximada:
f=

5·q S ·l 4
5·151,40·38 4
=
= 0,1839 m = 183,9 mm
384·E·I v 384·210·10 6 ·1.064.490·10 −8

(Eq. 8.9)

Atenent al CTE DB-SE, la fletxa límit admesa és
fmàx =

L
38.000
=
= 126,7 mm
300
300

(Eq. 8.10)

Al superar en un 45% la fletxa màxima admissible es decideix escollir uns perfils pels cordons
que aportin la inèrcia necessària per complir. Això s’aconseguirà amb la següent solució, la
qual compleix també les limitacions geomètriques presentades al punt 8.1.2.1:
•

Cordó superior:

RHS 250.150.10

•

Cordó inferior:

RHS 200.120.10

La inèrcia i fletxa de la nova gelosia seran:
I' v = 0,75·

f' =

h 2 ·A c ·A t
250 2 cm 2 ·74,90 cm 2 ·58,90 cm 2
= 0,75·
= 1.545.547 cm 4
2
2
Ac + At
74,90 cm + 58,90 cm

5·q S ·l 4
= 0,1265 m = 126,6 mm ≤ fmax = 126,7 mm COMPLEIX
384·E·I' v
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Solució final del predimensionat

Per complir les limitacions de l’Estat Límit Últim i l’Estat Límit de Servei del predimensionat s’ha
arribat a la següent solució prèvia:
Cordó superior

RHS 250.150.10

Diagonals a compressió

RHS 120.120.5

Cordó inferior

RHS 200.120.10

Muntants verticals

RHS 40.40.5

Diagonals a tracció

RHS 120.120.5

Taula 8.6. Solució del predimensionat de la gelosia de coberta. Opció 1.

La present solució requereix una massa d’acer de 4.743 kg, comportant unes reaccions en
valor de càlcul al cap dels pilars R1=R2=447,67 kN. Aquestes reaccions seran necessàries pel
predimensionat de dits pilars.

8.1.3.
8.1.3.1.

Predimensionat de les gelosies del pis tècnic
Geometria i materials

Les gelosies que suportaran la càrrega de la primera planta i del pis tècnic tindran un cantell
imposat de 2,80 m entre eixos de cordons per permetre el pas de persones i instal·lacions pel
seu interior. Les llums que han de salvar són de 12,67 m cadascuna i, tot i que la relació
cantell/llum és notòria (aproximadament d’1/5), les càrregues a suportar són el suficientment
importants per no considerar una exageració el cantell escollit .
Aquestes s’encastaran en els pilars intermedis, mentre que es decideix articular-les en els
pilars de façana per no transmetre’ls-hi moments excessius degut a la gran diferència de
rigideses entre biga i pilar. Noti’s que els pilars centrals no rebran tant moment pel fet de rebre
una gelosia a cada banda, distribuint-se els esforços principalment entre aquestes. Gràcies a
dits encastaments intermedis es tindrà també un pòrtic amb un grau de translacionalitat menor
que si les gelosies estiguessin simplement recolzades als pilars.

Figura 8.5. Geometria d’un dels sis trams de gelosia del pòrtic
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Tal com s’ha justificat a la Memòria del Projecte s’escollirà en aquest cas una perfileria tipus
HEM per aconseguir cordons i diagonals amb menys cantell que els usuals HEA o HEB,
guanyant així alçada lliure al pis i ampliant els passos per persones i instal·lacions entre les
diagonals de l’ànima. Per la mateixa raó s’utilitzarà un acer tipus S355JR, permetent que el
perfil plastifiqui més tard que l’usual S275JR, tot i comportar esvelteses reduïdes majors que
s’hauran de comprovar a l’anàlisi a vinclament.

8.1.3.2.

Accions

Les accions que rebrà la gelosia es reparteixen en els seus dos cordons, essent el cordó
superior el més sol·licitat.
•

Pes propi gelosia

Gk,gel = 5,00 kN/m

• Accions sobre el cordó superior:
•

Pes propi forjat

gk,forjat,p1 = 8,30 kN/m 

•

Sobrecàrrega d’ús

qk,ús1 = 30,00 kN/m

2

2

Gk,forjat,p1 = 66,40 kN/m



Qk,ús1 = 240,00 kN/m



Gk,forjat,pt = 24,00 kN/m



Qk,ús2 = 32,00 kN

• Accions sobre el cordó inferior:
•

Pes propi forjat

gk,forjat,pt = 3,00 kN/m

•

Sobrecàrrega d’ús

qk,ús2 = 4,00 kN/m

2

2

En el dimensionat definitiu es tindran en compte les accions tèrmiques, l’alternança de
sobrecàrregues i les imperfeccions inicials, no contemplades al present predimensionat. Es
modelarà inicialment la gelosia com una biga contínua d’ànima plena tal com la de la Figura
8.6, utilitzant una combinació d’accions persistent o transitòria segons ELU tenint en compte
que les accions actuen simultàniament sobre la generatriu de la biga equivalent amb el
següent valor:

(

)

qEd = γ G · G k,gel + G k,forjat ,p1 + G k,forjat ,p 2 + γ Q ·(Q k,ús1 + Q k,ús2 )
qEd = 1,35·(5,00 + 66,40 + 24,00 ) + 1,5·(24,00 + 32,00 ) = 536,79 kN / m

Figura 8.6. Model pel càlcul de les sis gelosies

(Eq. 8.11)
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Esforços

Pel càlcul dels esforços aproximats s’utilitzaran les bases de la metodologia de predimensionat
de jàsseres de gelosia hiperestàtiques exposat per Josep Mª Fornons [2]. Tal com s’ha vist, es
modelitzarà inicialment el conjunt de les sis gelosies com una biga de sis vànols amb cinc
recolzaments intermedis. En dita biga el moment màxim serà negatiu i s’obtindrà en el segon i
sisè recolzament, valent en valor absolut:
MEd = 0,1058·q·s 2 = 0,1058·536,79·12,67 2 = 9.114,17 kN·m

(Eq. 8.12)

Ja sigui utilitzant un prontuari o modelant la biga amb un software de càlcul matricial, s’obté
que el tallant màxim es troba en el mateix recolzament i val:
s M
12,67 9.114,17
VEd = q· + = 536,79·
+
= 4.119,92 kN
2 s
2
12,67

(Eq. 8.13)

Finalment es determinen les reaccions en cada recolzament a partir del mateix diagrama de
tallants. Les reaccions exterior i interior que pertoquen als recolzaments de la primera de les
sis gelosies són R 1 = 1.681,20 kN i R 2 = 4.119,92 kN .
A partir del moment en el segon recolzament es determinarà en primera aproximació la força
que rep el pilar en les trobades superior i inferior amb la gelosia:
F=±

MEd
9.114,17
=±
= ±3.255,06 kN
h
2,80

(Eq. 8.14)

Amb dites forces i reaccions obtingudes es podrà modelar la primera gelosia i tractar-la com
un sistema isostàtic, seguint l’esquema de la Figura 8.7. Cal dir que no s’ha modelat el tram
esquerre de cordó inferior i el muntant (tram de pilar) esquerre pel fet de no absorbir axils.

Figura 8.7. Model isostàtic aproximat pel predimensionat

Mitjançant el mètode de Ritter es determinarà l’axil màxim a les diagonals i es comprovarà el
dels cordons. Noti’s que per aplicar el mètode s’ha hagut d’utilitzar un sistema de càrregues
puntuals sobre els nusos que equival a les accions repartides a l’hora de determinar els axils
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(la influència dels moments flectors a les barres, tot i que serà important, es considerarà al
dimensionat final).

[γ ·(G

Pa =

G

)+γ

k,gel + Gk,forjat,p1

] = [1,35·(5 + 66,40) + 1,5·24]·12,67 = 1.445,65 kN

Q·Qk,1 ·L

4

Pb =

[γ

G ·G k,forjat ,pt

(Eq. 8.15)

4

]

+ γ Q ·Q k,2 ·L

4

=

[1,35·24,00 + 1,5·3.2,00]·12,67 = 255,67
4

kN (Eq. 8.16)

Vist això, els esforços axils més desfavorables obtinguts són els següents (en mòdul):
•

Cordons:

NEd,c,cord = 3.255,06 kN (compressió)
NEd,t,cord = 2.220,75 kN (tracció)

•

Diagonals:

NEd,c,diag = 3.611,91 kN (compressió)
NEd,t,diag = 3.905,06 kN (tracció)

8.1.3.4.

Cordons i diagonals

Noti’s que la longitud de les diagonals i les dels trams dels cordons entre nusos són
pràcticament iguals (3,22 m les diagonals i 3,17 m els trams dels cordons), mentre que segons
els resultats de l’apartat anterior l’axil màxim a les diagonals és major que el dels cordons.
Això implicarà obtenir perfils menors als cordons que a les pròpies diagonals, fet que queda
justificat per la baixa relació llum/cantell de la gelosia. Conseqüentment, aquest és un cas on
els esforços tallants predominen sobre els moments flectors. Vist això es creu convenient
utilitzar pel predimensionat el mateix perfil per diagonals i cordons, ja que amb perfils menors
pels cordons que per l’ànima existirien dificultats a l’hora de solucionar eficientment els nusos.
8.1.3.4.1

Diagonals a compressió

Primerament es comprovarà que el mòdul de l’axil màxim obtingut (NSd,c=3611,91 kN,
corresponent a una diagonal comprimida) no supera la resistència a vinclament del perfil
considerat.
Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

≥ NEd,c,diag

En bigues triangulades no realitzades amb perfils tubulars, el CTE defineix la longitud de
vinclament de cordons i diagonals en el pla de la gelosia com la distància entre nusos.
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λ =

A·f y
Ncr

Lk

=

π ·imin ·

322

=

E
fy

210000
355

π ·imin ·

=

4,21
imin

En aquest cas, al considerar perfils tipus HEM s’utilitzarà el radi de gir menor per evitar el
vinclament per compressió en el pla de la gelosia i en el perpendicular. No s’utilitzaran altres
tipus de perfils usuals (tubulars, HEB, HEA, etc.) perquè serien més amples, obligant-nos a
ampliar també els cordons pel problema comentat amb les unions.
Així només caldrà comprovar:

χ ·A·

Tipus de
perfil

fy

γ M1

Classe

1,05·3.611,91kN

≥ 3.611,91 kp → χ ·A ≥

355·10

Corba de
vinclament

λ

χ

−1

kN cm

A

= 106,83 cm 2

2

χ·A ≥ 106,83
2

[cm ]

Comprovació

[cm ]

N
≥N
b, Rd
c, Rd

2

HEM 200

1

b

0,80

0,72

131,1

94,39

NO COMPLEIX

HEM 220

1

b

0,73

0,76

149,4

113,54

COMPLEIX

Taula 8.7. Comprovació del perfil comprimit a vinclament

8.1.3.4.2

Diagonals a tracció

Com l’esforç de tracció màxim obtingut supera el de compressió caldrà comprovar el HEM 220
davant aquest cas. L’axil de tracció obtingut per les diagonals més sol·licitades
( NEd,t,diag = 3.905,06 kN ) serà el que haurà de suportar la secció a escollir sense plastificar.
N t,Rd,sup ≤ NPl,Rd = A·

A·

fy

γ M0

≥ N t,Rd = 3.905,06 kN → A ≥

fy

γ M0

1,05·3.905,06· kN
355·10

λ =

A·f y
Ncr

Lk

=

π ·imin ·

E
fy

−1

kN cm

322

=

π ·imin ·

210000
355

2

=

= 115,50 cm 2

4,21
i min

Tipus de
perfil

Classe

iy
[cm]

λ ≤3

2
A ≥ 115,50 cm

Comprovació

HEM 220

1

5,79

0,73

149,4

COMPLEIX

Taula 8.8. Comprovació a tracció
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8.1.3.5.

Solució final del predimensionat

Al haver comprovat els casos més desfavorables (perfil més llarg sense arriostrar amb el
màxim axil de compressió i màxim axil de tracció), el perfil HEM 220 obtingut es podrà fer
extensiu a les demés diagonals i cordons. Al ésser la primera gelosia la que rep el moment i
tallant màxim en el model de biga continua considerat, es decideix també generalitzar el
resultat a les gelosies intermèdies del pòrtic.
Noti’s que no caldrà comprovar els cordons superior i inferior en front un possible vinclament
fora del seu pla, ja que els forjats del primer pis i planta tècnica arriostren dits perfils en tota la
seva longitud (veure detalls als Plànols del Projecte). Cal notar també que en el dimensionat
definitiu es tindran en consideració les accions tèrmiques, vent, imperfeccions, etc., així com
els importants efectes del tallant i les flexions als cordons. La comprovació pels Estats Límit de
Servei es realitzarà també al dimensionat, però ja es pot intuir que amb la gran relació
cantell/llum considerada no existiran problemes de fletxes no admissibles.
Coneixent ja la geometria i perfilat previ de les gelosies es podran obtenir les reaccions
verticals existents als extrems de la gelosia, que un cop transmeses als pilars comportaran un
esforç axil que caldrà conèixer pel predimensionat dels mateixos. Utilitzant ja la hipòtesis de
càrrega repartida en ambdós cordons i coneixent el pes propi real de la gelosia (que calcularà
el Wineva) es determinaran les accions que rebrà.
qEd,cord,sup = γ G ·Gk,forjat,p1 + γ Q ·Qk,ús,p1 = 1,35·66,40 + 1,5·240,0 = 449,64 kN / m (Eq. 8.17)
qEd, cord,inf = γ G ·G k,forjat,pt + γ Q ·Q k,ús,pt = 1,35·24,00 + 1,5·32,00 = 80,40 kN / m (Eq. 8.18)
Tenint en compte el pes propi real de la gelosia (5.989 kg cadascuna) s’obtenen als pilars els
següents esforços axils de càlcul:
•

Pilar central:

N1=6.038,17 kN

N2=741,20 kN

•

Pilars intermedis:

N1=6.452,69 kN

N2=784,89 kN

•

Pilars extrems:

N1=3.014,11 kN

N2=38,14 kN

On N1 és la reacció en l’encastament superior i N2 a l’encastament inferior (o recolzament
inferior pels pilars extrems).
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8.1.4.

Predimensionat dels pilars

8.1.4.1.

Pilar central

El pilar central rebrà la càrrega axil que li transmeten les dues gelosies de coberta i les del pis
tècnic, així com el seu pes propi. Pel predimensionat del tram que queda sota de la primera
planta es considerarà que el pilar treballa només a compressió, ja que els moments flectors
originats pel vent es repartiran en els 7 pilars existents fins la primera planta i no es
consideraran en el predimensionat. Per contra, el tram entre el primer pis i la coberta es
comprovarà a flexocompressió pel fet d’absorbir aproximadament una tercera part dels
esforços de vent (hi ha tres pilars que arriben a coberta).
8.1.4.1.1

Tram inferior (Planta baixa – Planta primera)

Essent conservadors, s’utilitzarà un coeficient de vinclament β = 1 al pla del pòrtic per
determinar l’esveltesa reduïda del tram de pilar considerat. Això és degut a l’encastament del
pilar als fonaments i a la pròpia gelosia del pis tècnic, element de gran rigidesa però amb
capacitat de moviment horitzontal en el pla del pòrtic. Aquest serà assimilable als pilars de la
Figura 7.8 pel que fa a la seva longitud de vinclament.

Figura 8.8. Comportament del pilar central al pla del pòrtic

Noti’s que en el pla ortogonal a la gelosia es considerarà un coeficient de vinclament β = 0,7
(encastament – articulació sense capacitat de translació per a l’arriostrament longitudinal de
les plaques alveolars).
Pla del pòrtic  λ y =

Pla ortogonal  λ z =

A·f y
N cr

A·f y
Ncr

=

β y ·L
π ·i y ·

=

E
fy

β z ·L
π ·i z ·

E
fy

1·905

=

π ·i y ·

=

210000
275

0,7·905

π ·i z ·

210000
275

=

10,42
iy

=

7,30
iz

Plantejant la condició de resistència de la peça a vinclament per compressió s’obté:
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Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

≥ NEd,c  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 7.718,11 kp → χ ·A ≥

1,05·7.718,11
275·10

−1

= 294,69 cm 2

Es comprovarà inicialment un perfil HEB 450, que per si sol no compleix amb el requeriment
del predimensionat. Per això se li soldaran dues platabandes de 420x30 mm, el que a més
d’incrementar l’àrea de la secció ajudarà a augmentar el mòdul resistent i radi de gir en l’eix
feble. Aquesta solució comportarà altres avantatges com un millor acabat vist, una menor
massivitat del perfil (requerirà gruixos menors de pintura intumescent pels requeriments contra
incendis) i una major rigidesa a torsió (perfil tancat).

Figura 8.9. HEB 450 amb platines 420x30 mm

El perfil té les següents característiques:
A = A HEB 450 + 2·A Pletina = 218 cm 2 + 2·42·3 cm 2 = 470 cm 2
I y = I y,HEB450 + 2·I y,Pletina = 79.887 cm 4 + 2·

(

3·42 3
cm 4 = 116.931 cm 4
12

(Eq. 8.19)
(Eq. 8.20)

)

 42·33

Iz = Iz,HEB450 + 2· Iz',Pletina+ APletina·d2 = 11.721+ 2·
+ 42·3·16,52  = 80.517 cm4 (Eq. 8.21)
 12

Wy =
Wz =

Iy

116.931 cm 4

= 7.795 cm 3

(Eq. 8.22)

I z 80.517 cm 4
=
= 4.473 cm 3
y
18 cm

(Eq. 8.23)

Wpl,y = 2·S y = 7.215 cm 3

(Eq. 8.24)

z

=

15 cm

Amb els radis de gir del perfil en ambdós plans es podrà determinar el coeficient χ mínim
iy =

iz =

Iy

10,42
= 0,66 → Corba c → χ y = 0,75
iy

(Eq. 8.25)

Iz
7,30
= 13,10 cm → λ z =
= 0,56 → Corba c → χ z = 0,81
A
iz

(Eq. 8.26)

A

= 15,77 cm → λ y =

Per tant s’utilitzarà el mínim coeficient χ = χ y = 0,75 .
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Cal dir que el CTE assigna la corba de vinclament c a aquests tipus de perfils
independentment de si es considera el seu eix fort o feble, amb el que tots els perfils
d’aquestes característiques que apareguin a la present memòria s’hi acolliran.
A
Tipus de perfil
Classe

HEB 450 + 2 Platabandes
420x30 mm

Corba de
vinclament

λ

χ

c

0,66

0,75

1

2

[cm ]

χ·A ≥ 294,69
[cm ]

N
≥N
b, Rd
c, Ed

352,5

COMPLEIX

2

470

Comprovació

Taula 8.9. Comportament del pilar central al pla del pòrtic

Així, pels 9 primers metres de pilar central s’utilitzarà un HEB 450 amb dues platabandes de

420x30 mm soldades formant un perfil tancat.
8.1.4.1.2

Tram superior (Planta primera – Coberta)

En aquest tram superior l’axil de compressió al pilar serà NEd=915,04 kN. Noti’s que en el pla
del pòrtic s’utilitzarà un coeficient β = 2 degut a l’encastament de la part baixa del tram a les
gelosies del pis tècnic i a la translacionalitat de la part superior del pòrtic, tal com un voladís.
Pla del pòrtic  λ y =

Pla ortogonal  λ z =

A·f y
N cr

A·f y
Ncr

=

β y ·L
E
fy

π ·i y ·

=

β z ·L
E
fy

π ·i z ·

2·985

=

π ·i y ·

210000
275

1·985

=

π ·i z ·

210000
275

=

=

22,69
iy

11,35
iz

També es considerarà la influència dels esforços del vent, considerant una càrrega F sobre tot
el pòrtic en valor de càlcul:

[

]

FEd = γ Q·ψ 0 · (qpress + q succ )·s·H = 1,5·0,6·[(86 + 37 )·8·9,85] = 87,23 kN

(Eq. 8.27)

Es suposa que el tallant T que rebran els caps dels pilars pels efectes del vent es repartirà per
igual en els tres suports, i sabent que les gelosies de coberta no transmeten moments al pilar,
es considerarà un diagrama de moments que arriba al seu valor màxim M al final del tram
(secció més baixa). Així es tindrà
M = T·H =

F·H
= 286,41 kN·m
3

(Eq. 8.28)

En aquest cas el principal problema resideix en la important esveltesa reduïda de dit pilar, que
caldrà limitar segons el DB-SE-A a un valor menor de λ = 2 per elements principals.
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Amb aquesta imposició es requerirà un perfil que compleixi:

λy =

22,69
< 2 → i y ≥ 11,35 cm
iy

(Eq. 8.29)

λy =

11,35
< 2 → i y ≥ 5,68 cm
iy

(Eq. 8.30)

Així s’escollirà un perfil que en el seu eix fort tingui un radi de gir major al determinat, i per
complir també amb la limitació a l’eix feble caldrà disposar unes platabandes laterals suficients
tal com s’ha fet als altres trams de pilar. El primer perfil que compleix amb els radis de gir
requerits és un HEB 320 amb dues platines de 300x20 mm soldades lligant les ales.
A = 281,3 cm 2

I y = 39.823 cm 4

I z = 40.114 cm 4

W y = 2.489 cm 3

W z = 2.360 cm 3

i y = 11,90 cm

i z = 11,94 cm

Wpl,y = 3.034 cm3

Segons el vist, l’esveltesa reduïda del perfil considerat en ambdós eixos valdrà:

λy =

22,69 22,69
=
= 1,90 → Corba c → χ y = 0,22
iy
11,94

λz =

11,35 11,35
=
= 0,95 → Corba c → χ z = 0,57
iz
11,90

Coneguts dits paràmetres es comprova el perfil a flexocompressió, deixant pel dimensionat
l’efecte del tallant i la comprovació de la secció més desfavorable. El següent és un
plantejament que introdueix el CTE i integra la comprovació a vinclament per flexió, torsió,

lateral i l’abonyegadura. Al haver escollit una peça no susceptible al vinclament per torsió
(secció tancada, coeficient de vinclament lateral χ LT = 1 ), de Classe 1 i sense moments Mz
aplicats, la comprovació es realitza amb les equacions (Eq. 8.31) i (Eq. 8.32).

on

c m,y ·M y,Ed
NEd
+ k y·
≤1
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd

(Eq. 8.31)

c m,y ·M y,Ed
NEd
+ 0,6·k y ·
≤1
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd

(Eq. 8.32)

cm,y: factor de moment flector uniforme; calculable segons la taula 6.14 del DB SE-A.
ky:

coeficient d’interacció; per seccions de classe 1 es calcula segons
k y = 1 + (λ y − 0,2)·

NEd
NEd
≤ 1 + 0,8·
χ y ·A·f y γ M1
χ y ·A·f y γ M1

(Eq. 8.33)
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Així, amb λ y = 1,90 es tindrà:
k y = 1 + 0,8·

NEd
915,04
= 1 + 0,8·
= 1,45
0,22·281,3·27,50 1,05
χ y ·A·f y γ M1

En aquest cas el diagrama de moments del pilar considerat tindrà un valor nul en el seu punt
més alt pel fet de tenir la gelosia articulada, amb el que aquest s’acollirà a la Figura 8.10 amb

ψ = 0 , el que suposa segons el DB SE-A un coeficient
c m,y = 0,6 + 0,4·ψ = 0,6

(Eq. 8.34)

Figura 8.10. Diagrama de moments tipus al qual s’adapta el tram de pilar

c m,y ·My,Ed
NEd
915,04
0,6·28.641
+ ky·
≤ 1→
+ 1,45·
= 0,88 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,22·281,3·27,50 1,05
3.034·27,50 1,05
c m,y ·My,Ed
NEd
915,04
0,6·28.641
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,45·
= 0,41< 1 COMPLEIX
χ z ·A·fyd
Wpl,y ·f yd
0,57·281,3·27,50 1,05
3.034·27,50 1,05
Conseqüentment s’escollirà la solució basada en un perfil HEB 320 amb dues platabandes

de 300x20 mm soldades formant un perfil tancat. Noti’s que un perfil menor podria complir
amb la comprovació de manera més ajustada, però tindria una esveltesa superior a la límit.

8.1.4.2.

Pilars intermedis

Els pilars intermedis de la nau només arriben fins al primer pis, amb el que no rebran
directament les càrregues de la coberta. Segons les reaccions obtingudes del predimensionat
de les gelosies del pis tècnic, l’axil de càlcul que rebrà el suport més sol·licitat (el segon o sisè)
en el seu tram inferior serà NEd,pb-pt=7.237,58 kN, mentre que al tram entre la planta tècnica i el
primer pis serà NEd,pt-p1=6.452,69 kN. Aquests valors són menors en als obtinguts pels
mateixos trams del pilar central, amb el que en primera aproximació es dóna per bona la
solució basada en un HEB 450 amb dues platabandes de 420x30 mm lligant les ales.

8.1.4.3.

Pilars de façana

Pel predimensionat dels pilars extrems es tindran en compte les càrregues gravitatòries així
com també les accions del vent, deixant aspectes més particulars com les imperfeccions
inicials i demés accions pel dimensionat definitiu. Es considera que actuen simultàniament les
sobrecàrregues d’ús de coberta, planta primera i planta tècnica juntament amb la càrrega de
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vent, utilitzant una combinació característica segons ELU on s’escull com a variable principal la
sobrecàrrega d’ús. També s’ha suposat un pes propi per cada tram de pilar. Accions de càlcul
que rep el pilar:
•

Gelosia de coberta

NEd,cob = 44,66 kN

•

Gelosia del pis tècnic (cordó superior)

NEd,p1 = 3.014,11 kN

•

Gelosia del pis tècnic (cordó inferior)

NEd,pt = 38,14 kN

•

Pes propi sistema façana ventilada

GEd,faç = 1,35·3,50·8 = 37,80 kN/m

•

Pes propi pilar (previsió)

GEd,pliar,inf = 1,35·2,00= 2,70 kN/m
GEd,pliar,sup = 1,35·1,50= 2,03 kN/m

•

Vent

8.1.4.3.1

TEd,tram

sup

TEd,tram

inf

=

=

FEd,tot,sup
3

FEd,tot,inf
7

=

=

87,23 kp
3

80,15 kN
7

= 29,08 kN

= 1.145 kN

Tram inferior (Planta baixa – Planta primera)

El tram inferior del pilar es predimensionarà a compressió degut als petits esforços de vent
que absorbirà, els quals es tindran en compte al dimensionat definitiu juntament amb els
esforços que rep de la gelosia del pis tècnic. Segons les accions considerades l’axil màxim de
càlcul que rebrà el suport a la seva base serà en mòdul NEd,c= 4.375,84 kN.
Pla del pòrtic  λ y =

A·f y
Ncr

=

β y ·L
π ·i y ·

E
fy

=

1·1185

π ·i y ·

210000
275

=

13,65
iy

Pla ortogonal  Els pilars de façana no podran vinclar fora del pla del pòrtic, ja que
les plaques prefabricades de la pròpia façana els lliguen als altres
pòrtics en tota la seva longitud. χ z = 1
Observi’s que hi haurà pilars que queden a la intempèrie en aquest tram inferior (pilars de sota
el porxo sense plaques de façana) que sí que podran vinclar fora del pla del pòrtic. Aquests
pilars es tractaran en el dimensionat dels pòrtics intermedis del porxo (apartat 9.2). Vist això ja
es pot procedir a la comprovació a vinclament per compressió:
Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

≥ NEd,c  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 4375,84 kN → χ ·A ≥

1,05·4.375,84
275·10

−1

= 167,10 cm 2
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Es partirà d’una solució consistent en un HEB 320 amb platabandes de 300x20 mm soldades
lligant les ales. Els paràmetres geomètrics de la seva secció ja s’han calculat a 8.1.4.1.2.

Tipus de perfil
Classe

Corba de
vinclament

λ

χ

A

χ·A ≥ 167,10
2

[cm ]

Comprovació

[cm ]

N
≥N
b, Rd
c, Ed

2

HEB 320 + Platabandes
300x20 mm

1

c

1,15

0,46

281,3

129,40

NO COMPLEIX

HEB 360 + Platabandes
340x20 mm

1

c

1,03

0,53

317

168,01

COMPLEIX

Taula 8.10. Comprovació del perfil comprimit a vinclament

Així, s’ha hagut d’acabar escollint un perfil HEB 360 amb dues platabandes laterals de

340x20 mm reforçant el seu eix feble. Les seves principals característiques geomètriques són:
A = 317 cm 2

i y = 13,30 cm

I y = 56.290 cm 4
8.1.4.3.2

I z = 45.000 cm 4

i z = 11,90 cm
Wpl,y = 4.538 cm 3

Tram superior (Planta primera – Coberta)

En aquest tram es comprovarà un perfil HEB 300 amb dues platabandes de 280x15 mm
paral·leles a l’ànima, ja que rebrà uns axils molt menors que el tram inferior tot i traballar
pràcticament en voladís. La secció de dit perfil té les següents característiques geomètriques:
A = 233 cm 2

i y = 11,50 cm

I y = 30.660 cm 4
Pla del pòrtic  λy =

A·f y
Ncr

=

I z = 29.410 cm 4

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

2·890
210000
π ·11,50·
275

i z = 11,20 cm
Wpl,y = 1.926 cm 3
= 1,78 → Corba c → χ y = 0,24

Pla ortogonal  Es considera que l’arriostrament de les plaques alveolars de façana no deixa
vinclar el pilar fora del pla del pòrtic. χ z = 1
A més es tindran en compte els moments flectors originats pel vent, que en aquest cas no es
menystindran pel fet d’haver de repartir-se entre els tres pilars que arriben a coberta (als trams
inferiors es repartien entre set suports). Amb les accions considerades, l’axil màxim obtingut a
la secció més propera a la planta primera serà NEd,c = 849,40 kN. Pel que fa al moment flector
originat pel vent, el seu valor màxim també s’obtindrà a la secció inferior del tram a causa de la
nul·la transmissió de moments de la gelosia de coberta al cap del pilar.
MEd = TEd,tram

sup ·H

= 29,08·8,90 = 258,81 kN·m

(Eq. 8.35)
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En aquest cas el diagrama de moments del pilar considerat tindrà un valor nul en el seu punt
més alt pel fet de tenir la gelosia articulada, amb el que aquest s’acollirà a la Figura 8.10
anteriorment vista amb ψ = 0 , el que suposa segons la taula 6.14 del DB SE-A un coeficient
c m,y = 0,6 + 0,4·ψ = 0,6
El terme d’interacció per la secció de classe 1 considerada es determinarà com:
k y = 1 + 0,8·

NEd
849,40
= 1 + 0,8·
= 1,46
χ y ·A·f y γ M1
0,24·233·27,50 1,05

Coneixent dits paràmetres es podrà comprovar la peça a flexocompressió:
c m,y ·M y,Ed
NEd
849,40
0,6·25.881
+ ky·
≤ 1→
+ 1,46·
= 0,99 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,24·233·27,50 1,05
1.926·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
NEd
849,40
0,6·25.881
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,46·
= 0,41 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·233·27,50 1,05
1.926·27,50 1,05
Així s’escull un HEB 300 amb dues platabandes de 280x15 mm tancant la secció.
8.1.4.3.3

Pilaret de suport de façana

Per sobre del nivell de coberta i unit a cada cap de pilar extrem es col·locarà un petit pilaret en
mènsula de h=1,25 m per poder-hi ancorar la última placa alveolar de façana, amb el que
haurà de suportar el pes propi d’aquest tram (L=8 m) i els esforços de vent que rebi.
Es comprovarà la resistència de la seva secció més sol·licitada a flexocompressió, obviant la
nul·la possibilitat de vinclament de la barra. El perfil es sotmetrà a una acció del vent qEd, que
comportarà uns moments a la base que s’hauran de sumar als generats per l’excentricitat de
la placa respecte l’eix del perfil. Noti’s que es suposa del cantó de la seguretat que el vent bufa
amb pressió i succió cap a l’exterior de l’edifici.
També es tindrà en compte la càrrega horitzontal lineal de 2 kN/m que imposa el DB SE-AE
en balcons, el que implicarà una càrrega puntual Pús=16 kN al punt més alt del pilaret.

qEd = γ Q ·(qpress + qsucc )·L = 1,5·(0,86 + 0,37)·8 = 14,76 kN / m
M Ed =

1
q Ed ·h 2 + γ G ·g k ,faç ·L·h placa ·e + γ Q Pús ·h
2

1
MEd = ·14,76·1,25 2 + 1,35·3,50·8m·1,25·0,+1,5·16·1,25 = 55,71 kN
2

(Eq. 8.36)

(Eq. 8.37)
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Així mateix, el pilaret suportarà en el cas més desfavorable el pertinent pes de la placa de
façana amb el seu revestiment, a més del seu propi pes:

NEd = γ G·gk,faç ·L·hplaca + γ G·gk,pilaret ·h = 47,59 kN

(Eq. 8.38)

Primerament caldrà comprovar que no hi hagi interacció moment – tallant:
1
1
27,50
VEd ≤ ·Vpl,Rd → VEd = Pús + qEd ·h = 34,45 ≤ ·13,21·
= 99,87 kN COMPLEIX
2
2
3 ·1,05
Així, la comprovació quedarà:
M y,Ed
M y,Ed
N
NEd
+
≤ 1 → Ed +
≤1
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
La primera secció que complirà amb la resistència plàstica requerida és la d’un HEA 160
disposat amb les ales paral·leles a la façana:
M y,Ed
NEd
47,59
5.571,00
+
≤ 1→
+
= 0,91 ≤ 1 COMPLEIX
A·f yd Wpl ·f yd
38,77·27,50 1,05 245,1·27,50 1,05

8.2. Opció 2: Pòrtic amb dintell en gelosia unit rígidament als
pilars
8.2.1.

Geometria

El pòrtic considerat a l’Opció 2 s’adapta a l’esquema de la Figura 7.11.

Figura 8.11. Esquema del pòrtic intermedi. Opció 2.
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8.2.2.

Predimensionat de les gelosies de coberta

El dintell en gelosia i els pilars que el suporten fins el primer pis es predimensionaran segons
la metodologia presentada per J.M. Fornons [2], que atén al tractament de jàsseres en gelosia
hiperestàtiques de coberta plana. Es suposarà inicialment una biga contínua de dos vànols de
L=38 m cadascun amb enllaç isostàtic sobre els pilars, l’estabilitat de la qual està assegurada
d’alguna manera pel nexe amb la part estabilitzant de la globalitat de l’estructura.
Per facilitar el càlcul dels esforços sobre dita biga es considerarà que la càrrega actua de
manera repartida amb un valor de q=21,88 kN/m (càrrega segons la combinació per situacions
transitòries o persistents més desfavorable pels Estats Límit Últims, on l’acció predominant és
la sobrecàrrega d’ús). Amb això es calculen els màxims moments i tallants al model de biga
contínua, que s’obtenen ambdós al recolzament intermedi. El seu valor en mòdul és:
MEd = 0,125·q·L2 = 3.949,34 kN·m

(Eq. 8.39)

VEd = 0,625·q·L = 519,65 kN

(Eq. 8.40)

Les reaccions als recolzaments extrems seran R1=R3=0,375·q·L=311,79 kN, mentre que al
suport central valdrà R2=2·0,675·q·L=1.122,44 kN, havent-se de repartir aquest valor per igual
per a cadascuna de les dues gelosies que hi recolzen a la realitat. Els esforços de càlcul F
que transmet la gelosia al recolzament central valdran
F=±

MEd 3.949,34
=
= ±1.579,74 kN
h
2,5

(Eq. 8.41)

mentre que els axils als cordons, diagonals i muntants es determinaran estudiant pels mètodes
de Cremona o Ritter el model de gelosia isostàtica de la Figura 8.12, on P1 i P2 són les
considerades a l’Opció 1 (apartat 8.1.2.2).

Figura 8.12. Model isostàtic pel càlcul de la gelosia considerada

Així, els axils màxims que s’obtenen a les diagonals i muntants són els següents:
NEd,c,cord _ sup = −858,30 kN

NEd,c,cord_ inf = −1.580,24 kN

NEd,t,cord _ sup = 1.111,97 kN

NEd,c,diag = −599,97 kN

NEd,t,cord _ inf = −883,07 kN

NEd,t,diag = 688,28 kN

NEd,c,munt = −52,20 kN
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8.2.2.1.

Cordó superior

D’entrada és important veure que hi haurà trams del cordó superior que treballin a tracció a
causa l’encastament de la gelosia als pilars, que en el model de biga d’ànima plena de la
s’observa al canviar de signe els moments.
Així, es predimensionarà el cordó superior treballant amb l’axil màxim de compressió obtingut
de NEd,c,cord_sup=-858,30 kN, i després es comprovaran les traccions que apareixen prop de
l’encastament amb el pilar central de l’edifici. La comprovació de la peça a vinclament imposa
la següent restricció:
Nb,Rd ≥ NSd,e  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 858,30 kp → χ ·A ≥

1,05·858,30
355·10

−1

= 25,39 cm 2

Es comprovarà inicialment un perfil RHS 160.80.10, amb el que s’obtindran els següents
paràmetres:

λ =

Tipus de
perfil

A·f y
N cr

Lk

=

π ·imin ·

E
fy

=

0,9·238
= 0,90
210000
π ·3,10·
355

2

Classe

Corba de
vinclament

χ

h < 37,2
t

15 ≤ b ≤ 25
t

χ·A ≥ 25,39 cm

Comprovació

1

a

0,73

8

16

31,31

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
160.80.10

Taula 8.11. Comprovació del perfil comprimit a vinclament

Comprovant la resistència de la secció i la barra a tracció (NEd,t,cord_sup=1.111,97 kN) s’observen
els següents resultats:
NEd,t ≤ NPl,Rd = A·

fy

γ M0

Tipus de
perfil

 A·

fy

γ M0

≥ N t,Rd = 111.197 kp → A ≥

1,05·1.111,97
355·10 −1

= 32,89 cm 2

Classe

λ ≤3

h < 37,2
t

2
A ≥ 32,89 cm

Comprovació

1

1,80

8

42,9

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
160.80.10

Taula 8.12. Comprovació a tracció

Conseqüentment, en base al predimensionat s’escollirà un perfil RHS 160.80.10 per dit cordó.

Pàg. 69

Projecte constructiu d’un edifici industrial destinat a l’envasat de cervesa

8.2.2.2.

Cordó inferior

Segons els axils obtinguts pel mètode de Ritter s’observa que el cordó inferior treballa
majoritàriament a tracció amb un esforç àxil NEd,t,cord _ inf = −883,07 kN , però prop dels pilars hi
apareixen compressions degut a l’encastament, de valor màxim NEd,c,cord_ inf = −1580,24 kN .
Això implicarà el vinclament del cordó inferior fora del pla de la gelosia degut al no
arriostrament d’aquest i a la seva enorme esveltesa, amb el que s’haurà d’estudiar
detalladament al dimensionat final.
Per aquest predimensionat es tenen en compte únicament els màxims esforços de tracció,
que són poc més de la meitat dels obtinguts a l’Opció 1. Vist això es decideix donar per bo el
perfil RHS 200.120.8 obtingut a l’Opció 1, ja que no valdrà la pena estudiar un perfil que quedi
molt aprofitat en quant a la seva resistència a tracció quan més endavant s’haurà d’estudiar
davant unes compressions de quasi el doble de valor, i amb els problemes afegits de
vinclament que hi pot haver.

8.2.2.3.

Diagonals a compressió

L’axil de compressió màxim obtingut per les diagonals és, en mòdul, NEd,c,diag=599,97 kN. Per
les diagonals i muntants es seguiran els mateixos criteris i limitacions que pel predimensionat
efectuat en la primera opció de pòrtic.

λ =

Nb,Rd = χ ·A·

Tipus de
perfil

fy

γ M1

120.120.6

Ncr

Lk

=

π ·imin ·

≥ NEd,c  χ ·A·

fy

γ M1

E
fy

=

0,75·349

π ·i min ·

210000
275

≥ 599,97 kN → χ ·A ≥

=

3,01
i min

1,05·599,97·
275·10 −1

= 22,91 cm 2

Classe

Corba
de
vinclam
ent

λ

χ

h < 37,2
t

χ·A ≥ 22,91 cm

Comprovació

1

a

0,64

0,87

24

19,75

NO COMPLEIX

1

a

0,65

0,87

20

[RHS b.h.t]
120.120.5

A·f y

2

COMPLEIX

23,49

Taula 8.13. Comprovació del perfil comprimit a vinclament
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8.2.2.4.

Diagonals a tracció

Es predimensionaran les diagonals a tracció per evitar que l’axil màxim obtingut
NEd,t,diag=688,28 kN superi la resistència plàstica de la secció a tracció.
N t,Rd ≤ NPl,Rd = A·

Tipus de
perfil

fy

γ M0

 A·

fy

γ M0

≥ 688,28 kN → A ≥

1,05·688,28
275·10

−1

= 26,28 cm 2

Classe

λ ≤3

h < 37,2
t

2
A ≥ 24,56 cm

Comprovació

1

0,65

20

27,00

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
120.120.6

Taula 8.14. Comprovació a tracció

D’aquesta manera s’harmonitzen totes les diagonals a un mateix tipus de tub estructural,
havent-se d’afinar al dimensionat final per no sobredimensionar les diagonals menys
sol·licitades.

8.2.2.5.

Muntants

Pels muntants s’utilitzarà el mateix tipus de tub que a la primera opció de pòrtic (veure 8.1.2.8),
ja que l’axil de compressió obtingut en aquest cas (NEd,c,munt=52,20 kN) és pràcticament idèntic
al considerat en dit cas (NEd,c,op1=51,78 kN). Així s’utilitzarà pel predimensionat el tipus de perfil
RHS 40.40.5.

8.2.2.6.

Comprovació de deformacions

S’ha introduït al Wineva el model de gelosia de la Figura 8.12 amb la combinació característica
més desfavorable pels Estats Límit de Servei (P1=35,82 kN, P2=18,96 kN, F=109,331 kN),
obtenint-se una fletxa δ = 73,10 mm = L

520

, menor que el límit L

300

marcat pel CTE.

A la Figura 8.13 es mostra l’efecte de l’encastament amb els pilars, observant que la
deformada no té el seu punt més baix al centre del vànol a causa de la gran rigidesa de la
gelosia de l’altre faldó.

Figura 8.13. Deformada del model isostàtic (deformacions ampliades 50 vegades)
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8.2.2.7.
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Solució final del predimensionat

Complint les limitacions dels Estats Límit Últims i els Estats Límit de Servei detallades pel
predimensionat s’ha obtingut la següent solució:
•

Cordó superior:

RHS 160.80.10

•

Cordó inferior:

RHS 200.120.8

•

Diagonals a tracció:

RHS 120.120.6

•

Diagonals a compressió

RHS 120.120.6

•

Muntants verticals

RHS 40.40.5

Segons la present solució, el pes propi d’una de les dues gelosies que conformaran el dintell
és de 4.241 kg, menor que els 4.743 kg de la gelosia de coberta de l’Opció 1.

8.2.3.
8.2.3.1.

Predimensionat dels pilars entre planta primera i coberta
Pilars de façana

Segons la metodologia presentada pel Doctor Fornons [2], els moments flectors deguts a les
càrregues gravitatòries als pilars extrems es poden estimar com M' Ed = MEd 3 , on MEd és el
moment negatiu màxim obtingut en el model de biga contínua (MEd=3.949,34 kN·m).
M'Ed =

MEd 3.949,34 kN·m
=
= 1.316,45 kN·m
3
3

(Eq. 8.42)

Coneixent els moments que comportarà l’encastament amb la gelosia i tenint en compte els
originats per les càrregues de vent es pot admetre que el diagrama de moments flectors en
pilars passa pel centre dels mateixos, i que el tallant T del pòrtic es reparteix per igual en els
tres pilars del mateix.
Així, per cada pilar es podrà determinar un tallant TEd = FEd 3 , on FEd és el total de la càrrega
horitzontal de vent considerada en valor de càlcul:

[

]

FEd = γ Q·ψ 0 · (qpress + q succ )·s·H = 1,5·0,6·[(0,86 + 0,37 )·8·9,85 ] = 87,23 kN
El moment flector, per tant, s’estimarà com µ =

TEd ·H FEd ·H
=
= 129,90 kN·m
2
6

Pel principi de superposició s’obté un moment màxim MEd=M’+ µ =1.446,35 kN·m.

(Eq. 8.43)

(Eq. 8.44)
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Pel que fa als esforços axils que rep el pilar es tindrà en compte l’esforç obtingut de la reacció
de la gelosia (311,79 kN) i els pesos propis de façana i pilar en valor de càlcul, obtenint-se un
axil màxim a la peça NEd,c=708,15 kN.
Tot i existir un valor major de moment al pilar es comprovarà un perfil menor a l’obtingut a
l’Opció 1 per haver-se reduït la seva longitud de vinclament a la meitat. Això és degut a
l’encastament del pilar a la gelosia de coberta, considerant la seva possible translacionalitat
respecte la primera planta ( β = 1). Vist això es proposa una solució basada en un HEB 280
tancat amb dues platabandes de 260x15 mm, amb els següents paràmetres:
A = 209 cm 2

i y = 10,60 cm

i z = 10,60 cm

I y = 23.660 cm 4

I z = 23.570 cm 4

Wpl,y = 2.028 cm 3

Així es predimensionarà el pilar a flexocompressió, havent de calcular abans el coeficient χ :
Pla del pòrtic  λy =

A·f y
Ncr

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

1·890
210000
π ·10,60·
275

= 0,97 → Corba c → χ y = 0,56

Pla ortogonal  Es considera que el pilar no vinclarà fora del pla del pòrtic pel fet d’estar lligat
als demés per les plaques pretensades de façana, de gran rigidesa. χ z = 1
Deixant pel dimensionat definitiu l’efecte del tallant i la comprovació de la secció més
sol·licitada, es determinaran els coeficients d’interacció i de moment equivalent segons les
indicacions del CTE. Al haver considerat que el diagrama de moments passa pel centre de la
barra, aquest s’acollirà al primer cas de la taula 6.14 del DB SE-A amb ψ = −1 , el que suposa
un coeficient c m,y = 0,6 + 0,4·ψ ≥ 0,4 → c m,y = 0,4 .
El coeficient d’interacció per seccions de classe 1 es determinarà com:
k y = 1 + (λ y − 0,2)·

NEd
708,15
= 1 + (0,97 − 0,2)·
= 1,17
χ y ·A·f y γ M1
0,56·209·27,50 1,05

I finalment es comprova el perfil a flexocompressió:

c m,y ·My,Ed
NEd
708,15
0,4·144.635
+ ky·
≤ 1→
+ 1,17·
= 1,51 > 1 NO COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,56·209·27,50 1,05
2028·27,50 1,05
c m,y ·My,Ed
NEd
70.815
0,4·144.635
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,17·
= 0,89 < 1 COMPLEIX
Wpl,y ·f yd
1·209·27,50 1,05
2028·27,50 1,05
χ z ·A·f yd
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Al no complir amb la comprovació caldrà utilitzar un perfil superior, amb el que es comprovarà
un HEB 320 amb dues platabandes soldades de 300x20 mm reforçant el seu eix feble.
Pla del pòrtic  λy =

A·f y
Ncr

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

1·890
210000
π ·11,90·
275

= 0,86 → Corba c → χ y = 0,63

Pla ortogonal  El pilar no vinclarà fora del pla del pòrtic ja que està lligat als demés per les
plaques pretensades de façana. χ z = 1
El coeficient de distribució de moments no varia ( c m,y = 0,4 ), mentre que el d’interacció serà:
k y = 1 + (λ y − 0,2)·

NEd
708,15
= 1 + (0,86 − 0,2)·
= 1,15
χ y ·A·f y γ M1
0,56·209·27,50 1,05

Ara sí, es comprova el perfil a flexió i compressió:
c m,y ·M y,Ed
NEd
708,15
0,4·144.635
+ k y·
≤ 1→
+ 1,15·
= 0,99 ≤ 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,63·281·27,50 1,05
3.034·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
NEd
708,15
0,4·144.635
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,15·
= 0,60 < 1
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·281·27,50 1,05
3034·2750 1,05

COMPLEIX

Vist això, finalment s’escull un pilar HEB 320 amb dues platabandes de 300x20 mm a tota la
seva longitud tancant la secció.

8.2.3.2.

Pilarets de suport de façana

Al no haver canviat les sol·licitacions sobre dit element es manté la solució obtinguda a l’Opció
1 basada en un suport HEA 160 de 1,25 m d’alçada.

8.2.3.3.

Pilar central

Al pilar central caldrà considerar l’axil provinent de la reacció vertical de les dues gelosies de
coberta, essent recomanable incrementar en un 10% la càrrega isostàtica obtinguda a 8.2.1. A
més, s’estimarà el pes propi del pilar en gEk=1,35 kN/m en previsió a la solució que es
comprovarà. Així, a l’alçada de la primera planta s’obtindrà
NEd = 1,10·R 2 + γ G ·gEk ·L = 1,10·1.122,44 + 1,35·1,35·9,85 = 1.251,43 kN

(Eq. 8.45)

El moment flector degut a les càrregues gravitatòries no es considerarà per ésser
menystenible en aquest pilar central, però sí que es tindran en compte els moments originats
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pels esforços de vent, repartits en els tres pilars i de valor màxim µ = TEd ·H 2 = 129,90 kN·m .
Vist això es proposa una solució basada en un HEB 240 tancat amb dues platabandes de
220x15 mm, amb els següents paràmetres:
A = 172 cm 2

i min = 9,00 cm

I y = 13.920 cm 4

I z = 14.660 cm 4

Pla del pòrtic  λ y =

Pla ortogonal  λz =

A·f y
Ncr

A·f y
Ncr

=

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

β z ·L
E
π ·i z ·
fy

=

=

1·985
210000
π ·9,00·
275
1·985
210000
π ·9,23·
275

i max = 9,23 cm
Wpl,y = 1.410 cm 3
= 1,26 → Corba c → χ y = 0,41

= 1,23 → Corba c → χ z = 0,42

Coneguts dits paràmetres i sabent que la secció és de classe 1, es comprovarà la barra a
flexocompressió amb les mateixes hipòtesis que a 8.2.3.1 ( c m,y = 0,4 ).
k y = 1 + 0,8·

NEd
1.251,43
= 1 + 0,8·
= 1,54
χ y ·A·f y γ M1
0,41·172·27,50 1,05

c m,y ·M y,Ed
NEd
1.251,43
0,4·129,90
+ ky·
≤ 1→
+·1,54·
= 0,89 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,41·172·27,50 1,05
1410·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
NEd
1.251,43
0,4·129,90
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,54·
= 0,79 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,42·172·27,50 1,05
1410·2750 1,05
Per tant es dóna per bo el perfil HEB 240 amb les dues platabandes de 220x15 mm tancant
la secció, el qual s’estudiarà amb més cura al dimensionat final.

8.2.4.

Predimensionat de les gelosies del pis tècnic

Pel que fa a les sis bigues en gelosia del pis tècnic, les accions sobre les mateixes s’han
mantingut invariables respecte l’Opció 1 de pòrtic, i la seva geometria i enllaços tampoc han
canviat. Vist això s’utilitzarà com a solució del predimensionat el mateix sistema obtingut a
8.1.3, basat en cordons i diagonals del tipus HEM 220.

8.2.5.

Predimensionat dels pilars entre planta baixa i primera

Els pilars entre la planta baixa i el primer pis es predimensionaran a compressió per la gran
importància dels esforços axils en front les càrregues horitzontals de vent (que es repartiran
entre els set suports).
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8.2.5.1.

Pilar central i intermedis

Tot i que el segon i sisè pilar reben més axil dels forjats, el central serà el que aporti la major
reacció vertical als fonaments pel fet de suportar també part de les gelosies de coberta.
Utilitzant el mateix perfil HEB 450 amb platabandes de 420x30 mm que s’ha utilitzat pels trams
inferiors dels pilars centrals i intermedis de l’Opció 1, s’obtindran els següents resultats:
Pla del pòrtic  λy =

Pla ortogonal  λz =

Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

A·fy
Ncr

A·fy
Ncr

=

βy·L
π·iy·

=

E
fy

βz·L
π·iz·

E
fy

≥ NEd,c  χ ·A·

=

1·905
= 0,66 → Corba c → χy = 0,75
210000
π·15,77·
275

=

0,7·905
= 0,56 → Corba c → χz = 0,82
210000
π·13,10·
275

fy

γ M1

≥ 803.179 kN → χ ·A ≥

1,05·8.031,79
275·10

−1

= 306,67 cm 2

Utilitzant el mateix perfil HEB 450 amb platabandes de 420x30 mm que s’ha utilitzat pels trams
inferiors dels pilars centrals i intermedis de l’Opció 1, s’obtindran els següents resultats:

Tipus de perfil
Classe

HEB 450 + Platabandes
420x30 mm

Corba de
vinclament

λ

χ

c

0,66

0,75

1

A

χ·A ≥ 306,67
2

[cm ]

470

Comprovació

[cm ]

N
≥N
b, Rd
c, Ed

352,5

COMPLEIX

2

Taula 8.15. Comprovació del perfil comprimit a vinclament

Conseqüentment s’accepta la solució plantejada pel present predimensionat, que dóna un
aprofitament del perfil per sobre del 85% (HEB 450 amb dues platabandes 420x30 mm).

8.2.5.2.

Pilars de façana

Tenint en compte les càrregues al pilar lateral en valor de càlcul s’obté NEd,c = 4.238,14 kN. Al
rebre una sol·licitació menor, no s’utilitzarà el mateix tipus de pilar que als intermedis sinó que
es comprovarà si la mateixa tipologia que s’ha obtingut al tram superior (HEB 360 amb
platabandes de 340x20 mm) compleix els requeriments del DB-SE per aquest predimensionat.
Pla del pòrtic  λy =

A·fy
Ncr

=

βy·L
π·iy·

E
fy

=

1·1185
= 1,03 → Corba c → χy = 0,53
210000
π·13,30·
275

Pàg. 76

Annex A: Memòria de càlcul

Pla ortogonal  Els pilars de façana no podran vinclar fora del pla del pòrtic, ja que les
plaques alveolars de la pròpia façana els lliguen als demés pòrtics en tota la
seva longitud. χ z = 1
Tal com s’ha comentat per la opció 1, els pilars de sota el porxo sense plaques de façana sí
que podran vinclar fora del pla del pòrtic, amb el que es tractaran en el dimensionat dels
pòrtics intermedis del porxo (apartat 9.2).
Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

≥ NEd,c  χ ·A·

Tipus de perfil
Classe

HEB 360 + Platabandes
340x20 mm

1

fy

γ M1

≥ 4.238,14 kN → χ ·A ≥

Corba de
vinclament

λ

χ

c

1,03

0,53

1,05·4.238,14

A

275·10 −1

χ·A ≥ 161,82
2

[cm ]

317

= 161,82 cm 2

Comprovació

[cm ]

N
≥N
b, Rd
Ed, c

168,01

COMPLEIX

2

Taula 8.16. Comprovació del perfil comprimit a vinclament

Per tant s’escollirà un perfil HEB 360 amb dues platabandes de 340x20 mm tancant la seva
secció.
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8.3. Anàlisi global d’ambdues opcions
8.3.1.

Geometria i perfilat de partida

Es presenten a les figures 7.14 i 7.15 els resultats del perfilat obtingut amb els
predimensionats efectuats a cada opció.

Taula 8.14. Solució del predimensionat de l’Opció 1

Taula 8.15. Solució del predimensionat de l’Opció 2

8.3.2.

Procediment

Partint del perfilat previ realitzat s’introduiran ambdues opcions al Wineva amb totes les
accions considerades, incloent-hi ja l’efecte de la temperatura i les imperfeccions inicials
requerides pel CTE. També s’inclouran a la primera planta i pis tècnic les sobrecàrregues
alternades per vànols en les disposicions més crítiques pel que fa als ELU i ELS, mentre que
no s’introduiran a la coberta ja que la sobrecàrrega d’ús estipulada pel DB SE-AE ja considera
dita alternança. Es plantejaran llavors totes les combinacions d’hipòtesi possibles segons el
prescrit a 4.1.2 i 4.2.2, efectuant a continuació un anàlisi elàstic lineal en ambdós casos i
comprovant el comportament translacional o intranslacional de l’edifici. A partir dels resultats
obtinguts es triarà quantitativament una de les dues opcions de pòrtic, amb el que ja es podrà
procedir al seu dimensionat definitiu.
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8.3.3.

Annex A: Memòria de càlcul

Imperfeccions inicials

Aspectes com les desviacions geomètriques de fabricació i muntatge, tensions residuals,
variacions locals del límit elàstic, etc. han de tenir-se en compte a l’hora de dimensionar
l’estructura. Dits efectes es tindran en compte en els següents casos:
•

Imperfeccions als pòrtics: Pel pòrtic considerat, de set suports i tres alçades, el DBSE-A requereix considerar un desplom lineal en alçada de L/400, essent L l’alçada de
l’edifici. Aquesta imperfecció es pot substituir per un sistema d’accions equivalents
basat una força horitzontal a l’alçada de cada planta (i) de valor ø·Fi, on ø és l’angle de
desplom i Fi la càrrega vertical que rep la planta (sense tenir en compte la que rep de
pisos superiors).

•

Imperfeccions als sistemes d’arriostrament: Es representaran mitjançant una
corbatura inicial de les barres o un sistema d’accions equivalents que produeixin el
mateix efecte. S’entrarà més en detall en aquest tipus d’imperfeccions quan es
dimensionin els sistemes d’arriostrament a l’apartat 10.

•

Imperfeccions a les barres: Per aquest tipus d’imperfeccions són admissibles dos
plantejaments:

o

Omitir qualsevol imperfecció a les barres a l’anàlisi global (considerar les barres
rectes) i posteriorment comprovar les barres a vinclament mitjançant el mètode
del factor χ .

o

Analitzar l’estructura considerant les barres deformades mitjançant un anàlisi
de segon ordre. En aquest cas es comprovaran les seccions a flexió composta i
no es requerirà la comprovació de la resistència a vinclament de les barres.

En el present cas s’utilitzarà el primer plantejament.
Vist això, per les imperfeccions del pòrtic considerat caldrà considerar un desplom de l’edifici
L
2200 cm
=
= 5,50 cm
400
400
el que es tradueix en un angle

 5,50 
φ = arctg
 = 0,0025 rad
 2200 

Conseqüentment s’introduirà al software de càlcul matricial el sistema de forces horitzontals
ø·Fi pertinent per cada hipòtesi de càrrega.
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Tal com es recull a l’Annex K, per una millor organització de les accions i combinacions
s’introduirà la pertinent força horitzontal per cadascuna de les diferents forces verticals
considerades (ús, neu, pes propi, etc.), i d’aquesta manera els coeficients de seguretat i
combinació ponderaran correctament cada acció equivalent de les imperfeccions.
És rellevant comentar que les reaccions horitzontals a cada suport s’hauran de calcular
utilitzant les imperfeccions inicials i no els esforços horitzontals equivalents, ja que dites forces
són fictícies i només s’ha introduït per modelar el desplom de l’estructura. Així, si només hi
hagués les accions horitzontals de les imperfeccions, dites reaccions haurien d’ésser nul·les.

8.3.4.

Estabilitat lateral global. Translacionalitat.

Els pòrtics es consideren arriostrats entre ells en el sentit longitudinal de l’edifici per les
plaques alveolars de façana i pels sistemes d’arriostrament que es col·locaran a coberta, però
l’estabilitat lateral en el pla del pòrtic no queda assegurada per cap arriostrament. Per això
caldrà avaluar la influència dels desplaçaments en la distribució d’esforços caracteritzant el
pòrtic per la seva translacionalitat, el que consisteix en realitzar un primer anàlisi en règim
elàstic lineal i obtenir per cada planta i combinació d’accions el coeficient
r=
VEd:

on

VEd δ H,d
·
HEd h

(Eq. 8.46)

valor de càlcul de les càrregues verticals totals a la planta considerada i a totes
les superiors. Coincideix amb l’axil total als pilars de la planta.

HE,d:

valor de càlcul de les càrregues horitzontals totals (incloent les degudes a les
imperfeccions) a la planta considerada i a totes les superiors. Coincideix amb el
tallant total als pilars de la planta.

δ H,d :

desplaçament horitzontal relatiu de la planta (del forjat del sostre fins al del sòl).

h:

alçada de la planta.

Si per alguna planta el coeficient r és superior a 0,1 l’estructura es considerarà translacional, i
llavors caldrà considerar en l’anàlisi global l’efecte dels desplaçaments d’alguna de les
següents maneres:
•

Efectuant un anàlisi en segon ordre incloent l’efecte dels esforços en la rigidesa de
l’estructura, i utilitzant com longituds de vinclament les del model intranslacional.

•

Si r<0,33 es pot efectuar un anàlisi elàstic i lineal multiplicant totes les accions
horitzontals sobre l’edifici pel coeficient d’amplificació 1 (1 − r ) . Les longituds de

vinclament seran les del model intranslacional, i les reaccions horitzontals als
fonaments s’hauran de reduir dividint-les pel coeficient d’amplificació.
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8.4. Comparació de resultats i opció escollida
Un cop s’ha realitzat l’anàlisi global elàstic per ambdues opcions s’ha procedit al càlcul del
coeficient r, recollint-se a la taula 8.16 els valors més alts obtinguts per cada opció i planta.
rmax
Planta
tècnica

Classificació
Planta
tècnica

rmax
Planta
tècnica

Classificació
Planta
Primera

rmax
Planta
Coberta

Classificació
Planta
Coberta

Classificació
Pòrtic

Opció 1

0,23

TRANS.

≈0

INTRANS.

0,12

TRANS.

TRANS.

Opció 2

0,23

TRANS.

≈0

INTRANS.

0,016

INTRANS.

TRANS.

Taula 8.16. Anàlisi de la translacionalitat d’ambdues opcions

Observi’s que ambdós pòrtics esdevenen translacionals, tot i que l’encastament del dintell als
pilars en la segona opció ha ajudat a reduir en prop del 90% la importància dels efectes de
segon ordre a la planta coberta (P - δ  P - ↓↓ δ ). És interessant veure que, tot i els majors
desploms que existeixen a la coberta respecte el pis tècnic (sobretot a l’Opció 1), les
altíssimes sol·licitacions que rep la primera planta són les culpables de la importància dels
efectes de segon ordre (↑↑↑P - ↓ δ ).
El primer pis, tot i ésser la planta que rep les majors càrregues, s’ha definit com intranslacional
a causa dels nuls desploms que s’hi obtenen respecte la planta tècnica. Això es deu a la gran
rigidesa de la gelosia que connecta els pisos, que actua com arriostrament entre plantes.
Revisant els resultats de l’anàlisi global elàstic efectuat s’obtenen a més les següents
conclusions prèvies, que ajudaran a decidir l’opció a escollir:
Pòrtic Opció 1

Pòrtic Opció 2

Massa d’acer necessària
(perfils)

78.711 kg

76.844 kg

Desplom total < L/500

98 mm = L/212  NO

38,3 mm = L/542 SÍ

Desplom parcial < L/250

83,3 mm (Primer Pis – coberta)
L/107  NO

29,4 mm (Primer Pis – coberta)
L/368  SÍ

Fletxa coberta < L/300

123,3 mm = L/307  SÍ

78,7 mm = L/489  SÍ

Fletxa forjats < L/400

17,5 mm = L/724  SÍ

17,2 mm = L/736  SÍ

Màxim axil als fonaments

8.069,35 kN

8.195,70 kN

Màxim moment als
fonamemts

316,01 kN·m

303,78 kN·m

Màxim tallant als fonaments

7.387kN

7.087 kN

Cordó inferior gelosia de
coberta a compressió

NO

SÍ (trams extrems)

Taula 8.17. Comparativa entre les opcions estudiades
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El principal avantatge del pòrtic de l’Opció 2 resideix en la seva major rigidesa (menors fletxes,
desploms, etc.) a igualtat de massa que l’Opció 1, mantenint unes reaccions als fonaments
pràcticament idèntiques.
Tingui’s en compte que aquestes són conclusions extretes a partir del perfilat obtingut en els
càlculs previs, tot i que s’ha intentat fer els predimensionats d’ambdues solucions amb els
mateixos criteris i obtenint aprofitaments dels perfils el més alts possible. A més, s’ha pogut
comparar els pòrtics a igualtat de masses i amb idèntic grau màxim de translacionalitat, amb el
que si s’utilitza el coeficient d’amplificació 1 (1 − r ) per les accions horitzontals ambdós rebran
les mateixes sol·licitacions en l’estat de càrregues més crític. Així i tot, seria bo fer un
dimensionat final d’ambdues opcions a partir dels esforços obtinguts en els anàlisis globals
realitzats per poder comparar amb tota fiabilitat.
Vist això i amb les conclusions extretes es decideix optar per l’Opció 2 de pòrtic com a
solució per l’edifici de Cerb S.A, procedint-se al seu dimensionat acurat en el següent apartat.
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8.5. Dimensionat final de l’opció escollida
8.5.1.

Consideració dels efectes de segon ordre

Abans d’obtenir els esforços necessaris per dimensionar els elements estructurals caldrà
amplificar les accions horitzontals amb el coeficient d’amplificació 1 (1 − r ) , tal com s’ha
plantejat a 8.3.4. Per això és necessari determinar el coeficient r per a cada combinació
d’accions considerada utilitzant l’equació 8.46.
A la Taula 8.18 es presenten els valors de r obtinguts per cada planta i combinació
característica, així com el coeficient d’amplificació que s’aplicarà a les accions horitzontals dins
de cada combinació d’accions. Degut a l’extens nombre de combinacions considerades només
es tabularan les principals (no s’inclouen les combinacions amb alternances de sobrecàrrega,
les combinacions amb la càrrega puntual d’ús considerada pel CTE, etc.). Tampoc s’inclou el
coeficient r de la planta primera, que tal com s’ha dit és pràcticament nul en tots els casos.

Coeficient r
Coberta

1
1 − rmax

0,22

0,011

1,28

Contracció

0,23

0,007

1,30

Vent

Dilatació

0,15

0,016

1,18

ELU

Vent

Contracció

0,15

0,014

1,18

ELU

Neu

Contracció

0,17

0,008

1,20

ELU

Tèrmica Dilatació

Dilatació

0,17

0,011

1,20

ELU

Tèrmica Contracció

Contracció

0,15

0,006

1,18

ELS

Ús

Dilatació

0,15

0,008

1,18

ELS

Ús

Contracció

0,15

0,005

1,18

ELS

Vent

Dilatació

0,12

0,011

1,14

ELS

Vent

Contracció

0,11

0,010

1,12

ELS

Neu

Contracció

0,11

0,005

1,12

ELS

Tèrmica Dilatació

Dilatació

0,12

0,0078

1,14

ELS

Tèrmica Contracció

Contracció

0,12

0,0038

1,14

Acció variable
principal

Acció tèrmica

ELU

Ús

Dilatació

ELU

Ús

ELU

Estat límit

Coeficient r
Planta tècnica

Taula 8.18. Coeficient d’amplificació de les accions hortizontals per les principals combinacions
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8.5.2.

Dimensionat de les gelosies de coberta

Al pòrtic introduït al software de càlcul matricial es suposa que els cordons són elements
continus i les diagonals i muntants són barres articulades als seus extrems. Al tenir les
càrregues aplicades sobre els nusos s’observa que les barres només treballen a tracció o
compressió, tot i que el pes propi d’aquestes comporta mínimes flexions que seran
menystingudes, tal com permet el CTE per perfils menors als 6 m.
Noti’s que s’ha inclòs una combinació per comprovar la inversió d’esforços a la coberta,
minorant les accions favorables (pesos propis) en un 20% i majorant les desfavorables (succió
del vent a la coberta) en un 50%, sense considerar cap sobrecàrrega. Un cop considerades
totes les accions, combinacions i l’amplificació d’accions horitzontals s’obté l’envolupant
d’esforços màxims a la gelosia. Els resultats es troben a l’Annex K.

8.5.2.1.

Cordó superior segons ELU

El cordó superior treballa a compressió amb un axil màxim NEd,c=908,19 kN en mòdul, mentre
que els trams més propers a l’encastament queden sotmesos a traccions amb un esforç de
càlcul màxim NEd,t=921,43 kN. Aquest quedarà arriostrat fora del seu pla per les corretges i la
seva fixació a la coberta, amb el que no tindrà possibilitat de vinclar globalment. Així i tot sí que
podran vinclar els trams interns entre nusos en el seu pla i fora d’ell, amb el que s’estudiarà.
El perfil obtingut al predimensionat és un RHS 160.180.10. La seva esveltesa reduïda serà:

A·f y

λ =

π

 Lk

2


 ·E·I


Lk

=

E·I
f y ·A

π

=

Lk

π ·imin ·

E
fy

=

0,9·238
= 0,90
210000
π ·3,10·
355

Així, la comprovació del perfil a vinclament en el seu eix feble queda com segueix:
Nb,Rd ≥ NSd,e  χ ·A·

Tipus de
perfil

fy

γ M1

≥ 908,19 kN → χ ·A ≥

1,05·908,19
355·10 −1

= 26,86 cm 2

2

Classe

Corba de
vinclament

χ

h < 37,2
t

15 ≤ b ≤ 25
t

χ·A ≥ 26,86 cm

Comprovació

1

a

0,73

8

16

31,31

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
160.80.10

Taula 8.19. Comprovació del perfil comprimit a vinclament

Observi’s que la barra complirà davant els esforços de tracció considerats, ja que el mateix
perfil s’ha comprovat al predimensionat davant N’Ed,t= 1.111,97 kN, esforç major al obtingut.
Per tant, el perfil RHS 160.80.10 escollit compleix amb les limitacions dels ELU.
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8.5.2.2.

Cordó inferior segons ELU

L’axil màxim de tracció al cordó inferior és NEd,t=786,12 kN, mentre que a l’extrem més proper
al pilar central s’observa un esforç de compressió màxim NEd,c=1.495,56 kN. Al tenir zones
treballant a compressió caldrà estudiar els diferents trams de cordó que poden vinclar, a més
de la pertinent comprovació de la secció més sol·licitada a tracció:
•

Comprovació de la secció més sol·licitada a tracció

•

Comprovació del vinclament dels trams curts al pla de la gelosia (trams extrems)

•

Comprovació del vinclament global de la gelosia fora del seu pla (gelosia completa)

•

Comprovació del vinclament dels trams llargs al pla de la gelosia (centrals entre nusos)

8.5.2.2.1

Comprovació de la secció més sol·licitada a tracció

Al predimensionat s’ha observat que la solució mitjançant un perfil RHS 200.120.8 compleix
amb les limitacions dels ELU davant traccions de 1.573 kN, amb el que es dóna per bo el perfil
a falta de veure les següents comprovacions.
8.5.2.2.2

Comprovació del vinclament dels trams curts en el pla de la gelosia

El tram curt de cordó que s’encasta al pilar central té una longitud L=2,38 m i és el que rep
l’axil màxim de compressió (NEd,c=1.495,56 kN). Es comprovarà el seu vinclament en el pla de
la gelosia, ja que fora d’aquest pla el cordó no està arriostrat i caldrà considerar el vinclament
en tota la seva longitud. Es considera que el tram estudiat s’encasta al pilar i s’articula al
primer nus de la gelosia, obtenint un coeficient de vinclament β = 0,7 , tot i que segons indica
el DB SE-A es podrà multiplicar la longitud de vinclament dels cordons per 0,9 en gelosies de
cordons continus i diagonals i muntants soldats contínuament en tot el perímetre.
La comprovació del perfil RHS 200.120.8 a compressió queda com segueix:

λ =

A·f y
π

 Lk

Lk

=

2


 ·E·I


π

Nb,Rd ≥ NEd,c  χ·A·

fy

γ M1

E·I
f y ·A

=

Lk

π ·imin ·

E
fy

=

0,9·0,7·238
= 0,40 → χ = 0,95
210000
π ·4,85·
355

≥ 1.495,56 kN → 0,95·48·

35,50
= 1.541,71 kp ≥ 1.495,56 kN COMPLEIX
1,05
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8.5.2.2.3

Comprovació del vinclament global de la gelosia fora del seu pla

Al tenir compressions en el trams extrems del cordó inferior s’haurà de determinar a quines
distàncies caldrà arriostrar-lo, ja que sense arriostrar s’obtenen esbelteses reduïdes majors a
3, paràmetre intolerable pel CTE i que a més impliquen un vinclament assegurat del cordó
complet fora del pla de la gelosia.
Tal com mostra la figura 7.16 s’estudiarà la opció d’arriostrar cada gelosia en els dos punts
considerats, observant-se que als trams centrals del cordó existeixen petits esforços de
compressió (entre -38,19 kN i -17,24 kN) degut a la hipòtesi d’inversió d’esforços plantejada
per la succió del vent a la coberta.

Figura 8.16. Punts d’arriostrament del cordó inferior i esforços als trams

Per comprovar la bona disposició dels arriostraments s’estudiarà el vinclament dels tres trams
que defineixen els arriostraments (esquerre, central i dret).

o

Tram esquerre (entre pilar de façana i primer arriostrament)
El tram queda automàticament comprovat ja que rep esforços de compressió menors
que els estudiats a 8.5.2.2.2, essent el tram de la mateixa longitud i tenint la seva
secció un radi de gir major en el pla considerat que en el pla de la gelosia.

o

Tram central (entre els dos arriostraments)
El tram considerat té una longitud L=30,85 m entre els arriostraments fixats, i es
considerarà que els axils que rep varien linealment entre Nmax=38,19 kN i Nmin=17,24
kN (s’adapta prou bé als resultats obtinguts). Per això s’utilitzarà la formulació del CTE
per perfils sotmesos a axils variables (apartat 6.3.2.2 del Document Bàsic SE-A),
obtenint el coeficient χ mitjançant l’equació (Eq. 8.47).

λz =

Lk
E
π ·i z ·
fy

=

Nb,Rd ≥ NEd,c  χ y ·A·

Lk
0,9·L 1 + 0,93·Nmin Nmax
=
= 1,97 → χ z = 0,21
555 555
7,72

fy

γ M1

≥ 37,50 kN → 0,21·48·

(Eq. 8.47)

35,50
= 340,80 kN ≥ 37,50 kN COMPLEIX
1,05
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Tram dret (entre pilar central i arriostrament més proper)
Del costat de la seguretat, es considerarà que l’axil al tram varia linealment entre
Nmin=660 kN i Nmin=1.495,56 kN (en mòdul). La longitud del tram és L=7,15 m.

Lk

λz =

E
fy

π ·i z ·

210000
355

π ·7,26·

Nb,Rd ≥ NEd,c  χ ·A·

8.5.2.2.4

Lk

=

fy

γ M1

=

0,9·L 1 + 0,93·N min N max
= 0,49 → χ z = 0,93
555
7,72

≥ 1.486,71 kN → 0,93·48·

35,50
= 1.509,26 kN ≥ 1.495,56 kN COMPLEIX
1,05

Comprovació del vinclament dels trams llargs en el pla de la gelosia

El tram del cordó entre nusos més desfavorable serà el que rep un axil de compressió
NEd,c=660 kN (veure Figura 7.16). El tram compta amb una longitud L=4,76 m.

λy =

A·f y
π

 Lk

2


 ·E·I


Lk

=

π

E·I
f y ·A

Nb,Rd ≥ NEd,c  χ y ·A·

=

fy

γ M1

Lk
E
π ·imin ·
fy
= 0,80·48·

=

0,9·0,7·476
210000
π ·4,85·
355

= 0,81 → χ y = 0,80

35,50
= 1.298,28 ≥ 660 kN COMPLEIX
1,05

Comprovades totes les possibilitats es dóna per bo el perfil RHS 200.120.8 pel cordó inferior,
sempre i quant es disposi l’arriostrament (dimensionat a 10.3) a les posicions definides.

8.5.2.3.

Diagonals segons ELU

Per harmonitzar les mides dels perfils es decideix utilitzar quatre tipus de tubs per solucionar
totes les diagonals de l’ànima. Al ser dita ànima l’encarregada d’absorbir els esforços tallants
de la gelosia, els perfils extrems seran els més sol·licitats i per tant els que requeriran major
secció i radi de gir, mentre que els centrals podran ser més esvelts. Els diferents tipus de
diagonals són els detallats a la Figura 8.17, on també s’observa l’axil màxim més desfavorable
per cadascuna. Aquests quatre tipus es comprovaran a tracció i a compressió, escollint el
perfil més restrictiu dels dos casos.

Figura 8.17. Agrupació de diagonals segons esforços axils
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Noti’s que en l’altre faldó la numeració serà simètrica pel que fa als tipus de diagonals (no els
esforços, que són lleugerament menors a totes les barres si el vent bufa per l’esquerra).
8.5.2.3.1
•

Diagonals tipus 1

Diagonals tipus 1 a tracció
L’esforç axil màxim obtingut és N’Ed,t=646,80 kN, pràcticament idèntic al determinat al
predimensionat (NEd,t,diag=688,28 kN). Vist això, el perfil RHS 120.120.6 escollit
anteriorment compleix en quant a resistència a tracció.

•

Diagonals tipus 1 a compressió
L’axil màxim de compressió obtingut és N’Ed,c=-578,12 kN, proper al determinat en la
primera aproximació (NEd,c,diag= 599,97 kN). Tal com abans, al haver comprovat que el
perfil no vincla amb l’anterior sol·licitació es donarà per correcte amb l’actual.

Observats els dos casos, s’utilitzarà perfil tubular RHS 120.120.6 laminat en calent per les
diagonals tipus 1.
8.5.2.3.2
•

Diagonals tipus 2

Diagonals tipus 2 a tracció
L’axil màxim obtingut és N’Ed,c=514,65 kN, valor menor a l’axil considerat a les
diagonals tipus 1 a tracció. Per això es podrà utilitzar un perfil menor, que haurà de
complir les següents limitacions:
NEd,c ≤ NPl,Rd = A·

Tipus de
perfil

fy

γ M0

 A·

fy

γ M0

≥ 514,65 kN → A ≥

1,05·514,65
275·10 −1

= 19,65 cm 2

Classe

λ ≤3

h < 37,2
t

2
A ≥ 19,65 cm

Comprovació

1

0,79

16,67

22,20

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
100.100.6

Taula 8.20. Comprovació a tracció

•

Diagonals tipus 2 a compressió
L’axil màxim de compressió obtingut és N’c,Rd=434,18 kN, clarament inferior al
determinat en les diagonals tipus 1 a compressió.
Nb,Rd = χ ·A·

fy

γ M1

≥ NSd,c  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 434,18 kN → χ ·A ≥

1,05·434,18
275·10

−1

= 16,58 cm 2
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Tipus de
perfil

2

Classe

Corba de
vinclament

λ

χ

h < 37,2
t

χ·A ≥ 16,58 cm

Comprovació

1

a

0,79

0,80

20

17,76

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
100.100.6

Taula 8.21. Comprovació a vinclament del perfil comprimit

Segons l’observat, per les diagonals tipus 2 (tant a tracció com a compressió) s’utilitzaran
perfils RHS 100.100.6.
8.5.2.3.3
•

Diagonals tipus 3

Diagonals tipus 3 a tracció
L’axil màxim obtingut mitjançant el software de càlcul matricial és N’t,Rd=36.851 kN.
N t,Rd ≤ NPl,Rd = A·

Tipus de
perfil

fy

 A·

γ M0

fy

γ M0

≥ 368,51 kN → A ≥

1,05·368,51
275·10

−1

= 14,07 cm 2

Classe

λ ≤3

h < 37,2
t

2
A ≥ 14,07 cm

Comprovació

1

1,00

13,33

17,40

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
80.80.6

Taula 8.22. Comprovació a tracció

•

Diagonals tipus 3 a compressió
L’esforç axil màxim de compressió per les diagonals considerades és N’c,Rd=292,43 kN.
Nb,Rd = χ ·A·

Tipus de
perfil

fy

γ M1

≥ NSd,c  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 292,43 kN → χ ·A ≥

1,05·292,43
275·10 −1

= 11,17 cm 2

2

Classe

Corba de
vinclament

λ

χ

h < 37,2
t

χ·A ≥ 11,17 cm

Comprovació

1

a

1

0,67

13,33

11,66

COMPLEIX

[RHS b.h.t]
80.80.6

Taula 8.23. Comprovació de la barra comprimida a vinclament

Consequentment, per totes les diagonals tipus 3 s’utilitzaran perfils RHS 80.80.6.
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8.5.2.3.4

Diagonals tipus 4

Les diagonals tipus 4 corresponen a les centrals, amb el que es dimensionaran a compressió
a partir de l’esforç màxim obtingut de N’c,Rd=150,42 kN (les traccions són menors).
Nb,Rd = χ ·A·

Tipus de
perfil

fy

γ M1

≥ NSd,c  χ ·A·

fy

γ M1

≥ 150,42 kN → χ ·A ≥

1,05·150,42
275·10

−1

= 5,74 cm 2

Classe

Corba de
vinclament

λ

χ

h < 37,2
t

χ·A ≥ 5,74 cm

Comprovació

60.60.6

1

a

1,38

0,43

10

5,42

NO COMPLEIX

70.70.5

1

a

1,14

0,57

10

7,24

COMPLEIX

2

[RHS b.h.t]

Taula 8.24. Comprovació de la barra comprimida a vinclament

Així, per les diagonals tipus 4 s’escollirà un perfil RHS 70.70.5.
8.5.2.3.5

Muntants verticals

Els muntants verticals es dimensionaran a compressió utilitzant l’esforç axil màxim obtingut de
N’Ed,c=47,31 kN, menor que l’esforç determinat al predimensionat (NEd,c,munt=52,20 kN). Això és
degut, en part, a que anteriorment el pes propi de la gelosia s’havia modelat com diverses
càrregues puntuals aplicades directament sobre els muntants (RHS 40.40.5), mentre que al
dimensionat definitiu aquest s’ha repartit convenientment al llarg de totes les barres i per tant
no han quedat tan sol·licitades. Vist això es mantindran els muntants RHS 40.40.5.

8.5.2.4.

Comprovació dels Estats Límit de Servei

S’han introduït els perfils determinats en aquest dimensionat al pòrtic i s’ha tornat a realitzar un
anàlisi global, obtenint una fletxa màxima

δ = 80,9 mm =

L
L
L
 δ =
≤
= δ max
470
470 300

amb el qual la gelosia compleix amb les deformacions màximes que imposa el DB-SE.
Aquesta màxima deformació s’obté amb la combinació característica dels ELS que utilitza com
a acció variable principal la sobrecàrrega d’ús, contant amb l’efecte de contracció per la
temperatura. És important veure que quan es dimensionin definitivament els pilars aquesta
deformació podrà canviar, amb el que al finalitzar el dimensionat de tot el pòrtic es tornarà a
fer un anàlisi global per observar les últimes variacions.

Pàg. 90

Annex A: Memòria de càlcul

8.5.2.5.

Solució definitiva

Amb el dimensionat de les gelosies de coberta segons ELU i ELS s’ha arribat a determinar els
perfils definitius que la composaran:
•

Cordó superior:

RHS 160.80.10

•

Cordó inferior:

RHS 200.120.8 + Arriostrament en dos punts

•

Diagonals tipus 1:

RHS 120.120.6

•

Diagonals tipus 2:

RHS 100.100.6

•

Diagonals tipus 3:

RHS 80.80.6

•

Diagonals tipus 4:

RHS 70.70.5

•

Muntants verticals

RHS 40.40.5

8.5.3.

Dimensionat dels pilars entre planta primera i coberta segons ELU

8.5.3.1.

Pilar central

Es parteix d’un suport basat en un HEB 240 amb dues platabandes 200x15 mm soldades a
tota la seva longitud lligant les ales. El pilar està sotmès a flexocompressió i la seva secció es
classifica dins la Classe 1, amb el que caldrà efectuar les següents comprovacions:
•

Comprovació a resistència de la secció

•

Comprovació integrada a vinclament

8.5.3.1.1

Comprovació a resistència de la secció

Un cop introduïts al Wineva els nous perfils obtinguts per les gelosies de coberta es torna a
executar un anàlisi global elàstic lineal amb les accions horitzontals amplificades. A partir
d’aquí els esforços màxims al pilar es troben a la seva base (nivell planta primera) i valen:
MEd,y=123,29 kN·m

VEd=28,69 kN

NEd,c=1.017,89 kN

Inicialment caldrà comprovar si hi ha influència moment – tallant a la secció, podent-se
menystenir els efectes del tallant si es compleix la relació
VEd ≤

on

Av:

àrea de tallant del perfil

fy
1
1
Vpl,Rd = A v ·
2
2
3 ·γ M0
2

[cm ]

(Eq. 8.48)
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A v = A v,HEB 240 +2·A v,PL 220 x15 = 33,23 cm 2 + 2·22·1,5 cm 2 = 99,23 cm 2

VEd ≤

(Eq. 8.49)

fy
1
1
1
27,50
Vpl,Rd = A v ·
→ 28,69 kN ≤ ·99,23·
→ 28,69 kN ≤ 750,23 kN
2
2
2
3 ·γ M0
3 ·1,05

Vist això no caldrà tenir en compte la interacció entre moment i tallant. Per tant, pel tipus de
secció considerada i en absència de flexions en el pla ortogonal al pòrtic es podrà escriure:
M y,Ed
M y,Ed
NEd
N
1.017,89
12.329,00
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,56 ≤ 1 COMPLEIX
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
172·27,50
1410·27,50
1,05
1,05
8.5.3.1.2

Comprovació integrada a vinclament

Per començar caldrà calcular les longituds de vinclament del pilar en ambdós plans, amb el
que es pot utilitzar la metodologia plantejada pel CTE si algun pilar no s’acull a cap tipus
canònic. Inicialment es determinaran els coeficients de distribució η 1 i η 2 , calculables com

on

η1 =

K c + K1
K c + K 1 + K 11 + K 12

(Eq. 8.50)

η2 =

Kc + K2
K c + K 2 + K 21 + K 22

(Eq. 8.51)

Kc :

coeficient de rigidesa EI/L del tram de pilar analitzat;

Ki :

coeficient de rigidesa EI/L del següent tram de pilar en el nus i;

K ij :

coeficient de rigidesa eficaç de la biga al nus i, posició j; determinable amb la
taula 6.5 del DB SE-A.

A partir d’aquests valors es determinarà el coeficient de longitud de vinclament β del pilar
considerat, utilitzant la formulació del DB SE-A per pilars units rígidament a les demés peces
en un pòrtic intranslacional, o en el qual s’hagi utilitzat el mètode de majoració d’accions
horitzontals (com és el cas).

β=

Lk
1 + 0,145·(η 1 + η 2 ) − 0,265·η1·η 2
=
≤1
L
2 − 0,364·(η 1 + η 2 ) − 0,247·η 1·η 2

(Eq. 8.52)

Pel cas del tram de pilar central considerat es tindrà el següent:
•

En el pla del pòrtic ambdós coeficients η 1 i η 2 seran zero a causa de l’enorme inèrcia
de les gelosies de coberta i pis tècnic comparades amb els pilars, amb el que es tindrà

β = 0,5 (pilar biencastat en pòrtic intranslacional, tal com es ressalta a 8.3.4).
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Fora del pla del pòrtic la gelosia del pis tècnic es troba arriostrada en tota la seva
longitud en ambdós cordons pels forjats, amb el que el pilar tindrà impedit el moviment
però no una certa capacitat de gir. Pel que fa a l’encastament del pilar amb la gelosia
de coberta, es considera que en el pla transversal la gelosia té una inèrcia quasi nul·la.
Observi’s que es menystenen els arriostraments del cordó inferior, que es
dimensionaran per evitar el vinclament de la gelosia a causa de les compressions de
dit cordó i no l’ocasionat pel vinclament del propi pilar. Així, sabent que el pòrtic serà
intranslacional fora del seu pla a causa de l’arriostrament que ofereixen les plaques
alveolars de façana (lliguen els pilars), s’obtindrà un coeficient β = 1.

A continuació cal determinar l’esveltesa reduïda del pilar en ambdós plans, el que servirà per
determinar el coeficient de vinclament χ mitjançant la taula 6.3 del DB SE-A.

λy =

A·f y

λz =

A·f y

N cr

Ncr

=

L k ,y
E·I
π
f y ·A

=

L k,z
E·I
π
f y ·A

=

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

β z ·L
E
π ·i z ·
fy

=

=

0,5·985
210000
π ·9,00·
275

1·985
210000
π ·9,23·
275

= 0,63 → Corba c → χ y = 0,77

= 1,23 → Corba c → χ z = 0,42

Abans de comprovar el perfil serà necessari determinar el coeficient d’interacció per seccions
de Classe 1:
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

NEd
1.017,89 kp
= 1 + (0,63 − 0,2)·
= 1,13
0,77·172·27,50 1,05
χ y ·A·f y γ M1

I finalment es calcularà el coeficient de moment equivalent, donat segons la forma del
diagrama de moments entre punts d’arriostrament del pilar en l’eix z. En el cas considerat
aquest varia linealment entre Mh = −123,29 kN·m i ψ ·Mh = 8.756 kN·m , i per tant ψ = −0,71 .
Amb això es tindrà:
c m,y = 0,6 + 0,4·ψ ≥ 0,4 → c m,y = 0,4
Un cop s’han obtingut tots els paràmetres es comprovarà la peça pel plantejament integrat del
DB SE-A que considera el vinclament per flexió, per torsió, lateral i l’abonyegadura.
Per un perfil tancat (no susceptible al vinclament per torsió) i de secció classe 1, la
comprovació a flexocompressió sense Mz aplicat queda com segueix:
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c m,y ·M y,Ed
NEd
1.017,89
0,4·12.329,00
+ k y·
≤ 1→
+ 1,13·
= 0,44 < 1
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,77·172·27,50 1,05
1410·27,50 1,05
c m,y ·M y,Ed
NEd
1.017,89
0,4·12.329,00
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,13·
= 0,63 < 1
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,42·172·27,50 1,05
1410·27,50 1,05
Observi’s que l’aprofitament del perfil és menor a l’obtingut al predimensionat, el que posa de
manifest que anteriorment s’ha estat massa del cantó de la seguretat al preveure l’axil màxim
a la peça.
Així, es decideix utilitzar un perfil menor basat en un HEB 220 amb dues platabandes de
200x12 mm tancant la seva secció. Per tant la seva esveltesa i coeficient χ seran:

λy =

A·f y

λz =

A·f y

N cr

Ncr

=

=

L k ,y
E·I
π
f y ·A
L k,z
E·I
π
f y ·A

=

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

β z ·L
E
π ·i z ·
fy

=

=

0,5·985
210000
π ·8,35·
275
1·985
210000
π ·8,18·
275

= 0,68 → Corba c → χ y = 0,73

= 1,39 → Corba c → χ z = 0,35

Resumint, les comprovacions a resistència de la secció més sol·licitada i a vinclament
quedaran com segueix:
M y,Ed
M y,Ed
NEd
N
1.017,89
12.329,00
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,72 ≤ 1 COMPLEIX
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
139·27,50
1.063·27,50
1,05
1,05
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

NEd
1.017,89
= 1 + (0,68 − 0,2)·
= 1,14
χ y ·A·f y γ M1
0,77·172·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
NEd
1.017,89
0,4·12.329,00
+ ky·
≤ 1→
+ 1,14·
= 0,58 < 1 COMPLEIX
Wpl,y ·f yd
0,73·139·27,50 1,05
1063·27,50 1,05
χ y ·A·f yd
c m,y ·My,Ed
NEd
1.017,89
0,4·12.329,00
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,14·
= 0,92 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,35·139·27,50 1,05
1063·27,50 1,05
8.5.3.1.3

Solució final pel pilar central entre planta primera i coberta segons ELU

Amb les comprovacions efectuades s’escull un pilar HEB 220 amb dues platabandes de

200x12 mm soldades en tota la seva longitud lligant les ales.
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8.5.3.2.

Pilars de façana

Es partirà del pilar obtingut al predimensionat basat en un HEB 320 amb dues platabandes
300x20 mm reforçant el seu eix feble. El pilar té una secció transversal de Classe 1, amb el
que es realitzaran les següents comprovacions:
•

Comprovació a resistència de la secció

•

Comprovació integrada a vinclament

8.5.3.2.1

Comprovació a resistència de la secció

La secció més sol·licitada és la que rep l’encastament del cordó inferior de la gelosia de
coberta, estant sotmesa als següents esforços (en mòdul):
NEd,c=741,70 kN

VEd=134,20 kN

MEd,y=40.947 KN·m

Comprovació de la interacció moment - tallant:
VEd ≤

fy
1
Vpl,Rd = A v ·
2
3 ·γ M0

A v = A v,HEB320 +2·A v,PL 300 x 20 = 51,77 cm 2 + 2·30·2,0 cm 2 = 171,77 cm 2
VEd ≤

(Eq. 8.53)

fy
1
1
1
27,50
Vpl,Rd = A v ·
→ 134,20 kN ≤ ·171,77·
kN → 134,20 kN ≤ 1.298,67 kN
2
2
2
3 ·γ M0
3 ·1,05

Per tant no es considerarà la influència del tallant a la resistència a flexió de la secció. Per tant
la fórmula d’interacció d’esforços queda de la següent manera:
M y,Ed
M y,Ed
NEd
N
741,70
40.947
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,62 ≤ 1 COMPLEIX
27
,
50
27
,
50
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
281·
3.034·
1,05
1,05

8.5.3.2.2

Comprovació integrada a vinclament

Recordi’s que el vinclament dels pilars de considerats està impedit fora del pla de la gelosia
perles plaques alveolars pretensades de façana, les quals s’ancoren als dits pilars i lliguen
cada pòrtic amb els dos més propers. El comportament de dites plaques es justifica a 10.1.
Així, tenint en compte l’equació (Eq. 8.52) es determina el coeficient de longitud de vinclament

β en el pla del pòrtic, valent β ≈ 0,7 . Això es deu a l’encastament del pilar amb la gelosia de
coberta (de gran inèrcia i considerada intranslacional segons el mètode d’amplificació
d’accions horitzontals) i a la seva articulació fictícia amb la gelosia del pis tècnic, executada
encastant el cordó superior HEM 220 i deixant lliscar l’inferior en sentit horitzontal. Per tant, la
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seva esveltesa reduïda i coeficient χ quedaran:

λy =

A·f y
 π

 L k,y


2


 ·E·I y



=

L k ,y
E·I
π
f y ·A

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

0,7·890
210000
π ·11,90·
275

= 0,60 → Corba c → χ y = 0,79

Pel perfil amb secció de classe 1 considerat es té:
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

NEd
741,70
= 1 + (0,60 − 0,2)·
= 1,06
χ y ·A·f y γ M1
0,73·281·27,50 1,05

Pel que fa al coeficient de moment equivalent, en aquest cas el diagrama de moments varia
linealment entre Mh = −409,47 kN·m i ψ ·Mh = 382,75 kN·m , i per tant ψ = −0,93 → c m,y = 0,4
segons s’ha vist a l’equació (Eq. 8.10).
Per un perfil tancat de secció classe 1 i sense esforços Mz, la comprovació a vinclament
davant de flexions i compressions s’acull a les següents inequacions:

c m,y ·My,Ed
NEd
741,70
0,4·40.947
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,06·
= 0,23 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·281·27,50 1,05
3.034·27,50 1,05
c m,y ·M y,Ed
NEd
741,70
0,4·40.947
+ ky·
≤ 1→
+ 1,06·
= 0,35 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,79·281·27,50 1,05
3.034·27,50 1,05
8.5.3.2.3

Nova solució

Observi’s que el plantejament integrat de comprovació a vinclament de la barra ha retornat uns
valors (0,39 i 0,23) molt menors als obtinguts al predimensionat (0,99 i 0,60 respectivament).
Això es deu a que pel predimensionat s’ha suposat que la gelosia transmetia al pilar un
moment flector el triple que l’obtingut, resultat que es justifica per l’esvelt pilar que s’ha
comprovat, que abans de rebre tot el moment es deforma per la seva petita rigidesa en
comparació amb la gelosia. Per això es decideix aprofitar més el pilar escollint una solució més
lleugera, amb el que es comprovarà un HEB 280 amb dues platabandes de 260x15 mm.
La comprovació de la interacció moment – tallant queda de la següent manera:
VEd ≤

fy
1
Vpl,Rd = A v ·
2
3 ·γ M0

A v = A v,HEB 280 +2·A v,PL 260 x15 = 41,09 cm 2 + 2·26·1,5 cm 2 = 119,09 cm 2

(Eq. 8.54)
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fy
1
1
1
27,50
Vpl,Rd = A v ·
→ 134,20 kN ≤ ·119,09·
kN → 134,20 kN ≤ 900,38 kN
2
2
2
3 ·γ M0
3 ·1,05

Així, no es considerarà la influència del tallant a la resistència a flexió de la secció. Per tant, la
comprovació a resistència de la secció més sol·licitada queda com segueix:
M y,Ed
M y,Ed
NEd
N
741,70
40.947
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,91 ≤ 1 COMPLEIX
27
,
50
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
209·
2.028·27,50
1,05
1,05
Finalment es fa la comprovació a vinclament segons el plantejament integrat que proposa el
CTE:

λy =

A·f y
N cr

=

L k ,y
E·I
π
f y ·A

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

0,7·890
210000
π ·10,60·
275

χz = 1
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

= 0,68 → Corba c → χ y = 0,73

c m,y = 0,4

NEd
741,70
= 1 + (0,68 − 0,2)·
= 1,09
0,73·209·27,50 1,05
χ y ·A·f y γ M1

c m,y ·M y,Ed
NEd
741,70
0,4·40.947
+ k y·
≤ 1→
+ 1,09·
= 0,52 < 1 COMPLEIX
Wpl,y ·f yd
0,73·209·27,50 1,05
2.028·27,50 1,05
χ y ·A·f yd

c m,y ·My,Ed
NEd
741,70
0,4·40.947
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,09·
= 0,34 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·209·27,50 1,05
2.028·27,50 1,05
8.5.3.2.4

Solució final pels pilars de façana entre planta primera i coberta segons ELU

Vist això, segons el criteri dels Estats Límit Últims s’escull un pilar HEB 280 amb dues

platabandes de 260x15 mm soldades en tota la seva longitud reforçant el seu eix feble. Per
sobre del nivell de la coberta i unit al seu cap mitjançant una placa s’hi col·locarà el pilaret HEA
160 calculat al predimensionat, el qual serveix per recolzar l’últim metre de la placa de façana
més elevada.
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8.5.4.

Dimensionat dels pilars entre planta baixa i primera segons ELU

8.5.4.1.

Pilar central

El pilar obtingut al predimensionat és un HEB 450 amb dues platabandes 420x30 mm. Aquest
es caracteritza per una secció transversal de Classe 1, i segons els esforços que rep requerirà
les següents comprovacions:
•

Comprovació a resistència de la secció

•

Comprovació integrada a vinclament

8.5.4.1.1

Comprovació a resistència de la secció

Els esforços més desfavorables que rep el pilar són:
NEd,c=8201,93 kN

MEd,y=359,61 kN·m

VEd=76,98 kN

Comprovació de la interacció moment – tallant:
VEd ≤

fy
1
Vpl,Rd = A v ·
2
3 ·γ M0

A v = A v,HEB 450 +2·A v,PL 420 x 30 = 79,66 cm 2 + 2·42·3 cm 2 = 331,66 cm 2
VEd ≤

(Eq. 8.55)

fy
1
1
1
27,50
Vpl,Rd = A v ·
→ 76,98 kN ≤ ·331,66·
kN → 76,98 kp ≤ 2.507,53 kN
2
2
2
3 ·γ M0
3 ·1,05

Per tant no caldrà considerar la influència entre moment i tallant.
La comprovació de la interacció d’esforços a la secció queda com segueix:
My,Ed
My,Ed
NEd
N
8.201,93
35.961,00
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,86 ≤ 1 COMPLEIX
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
470·27,50
7215·27,50
1,05
1,05
8.5.4.1.2

Comprovació integrada a vinclament

En el pla de la gelosia, considerant l’encastament del pilar als fonaments i l’encastament a la
gelosia del pis tècnic (d’enorme rigidesa i de caràcter intranslacional segons el mètode
d’amplificació d’accions horitzontals) s’obté un coeficient β = 0,5 .
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A·f y
 π

 L k,y


2


 ·E·I y



=

L k ,y
E·I
π
f y ·A

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

0,5·1185
210000
π ·15,77·
275

= 0,43 → Corba c → χ y = 0,88

En el pla ortogonal el moviment de l’extrem del pilar està impedit per l’arriostrament que
aporten els forjats, tot i que no impedeix el seu gir. Conseqüentment es tindrà β = 0,7 .

λz =

A·f y
 π

L
 k,z

2


 ·E·I z



=

L k,z
E·I
π
f y ·A

=

β z ·L
E
π ·i z ·
fy

=

0,7·1185
210000
π ·13,10·
275

= 0,73 → Corba c → χ z = 0,70

El coeficient d’interacció per seccions de Classe 1 com la considerada s’obté segons l’equació
(Eq. 7.33):
k y = 1 + (λ y − 0,2)·

NEd
8.201,93
= 1 + (0,43 − 0,2)·
= 1,17
χ y ·A·f y γ M1
0,88·470·27,50 1,05

El coeficient de moment equivalent varia de forma lineal amb ψ = −0,94 , el que mitjançant
implica un valor c m,y = 0,4 .
Pel tipus de perfil considerat la comprovació a flexocompressió queda com segueix:
c m,y ·M y,Ed
NEd
8.201,93
0,4·35.961
+ ky·
≤ 1→
+ 1,17·
= 0,85 ≤ 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,88·470·27,50 1,05
7.215·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
NEd
8.201,93
0,4·35.961
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,17·
= 1,00 ≤ 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,70·470·27,50 1,05
7.215·27,50 1,05
8.5.4.1.3

Solució final pel pilar central entre planta baixa i primera segons ELU

Amb un aprofitament pràcticament màxim del perfil per les condicions més desfavorables, es
decideix escollir el pilar HEB 450 amb dues platabandes de 420x30 mm disposades tancant
la secció.

8.5.4.2.

Pilars intermedis

Es parteix del mateix tipus de pilar que el central amb idèntiques comprovacions a realitzar.
Tot i que l’axil màxim que s’obtindrà és menor al de dit suport, el moment i tallant més
desfavorables són lleugerament majors que els anteriors, amb el que s’accedeix a la seva
comprovació.
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8.5.4.2.1

Comprovació a resistència de la secció

Esforços obtinguts a la secció més desfavorable:
NEd,c=7.682,82 kN

MEd,y=365,48 kN·m

VEd=81,00 kN

Comprovació de la interacció moment – tallant:
VEd ≤

VEd ≤

fy
1
Vpl,Rd = A v ·
2
3 ·γ M0

fy
1
1
1
27,50
Vpl,Rd = A v ·
→ 81,00 kN ≤ ·331,66·
kN → 81,00 kN ≤ 2.507,53 kN
2
2
2
3 ·γ M0
3 ·1,05

Així, no caldrà considerar dita interacció. La comprovació a resistència de la secció queda:
My,Ed
My,Ed
NEd
N
7.682,82
36.548,00
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,82 ≤ 1 COMPLEIX
27
,
50
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
470·
7215·27,50
1,05
1,05
8.5.4.2.2

Comprovació integrada a vinclament

Les esvelteses reduïdes i coeficients χ en cada pla són els mateixos que pel pilar central:

λ y = 0,43 → Corba c → χ y = 0,88

λ z = 0,73 → Corba c → χ z = 0,70

Amb les dades considerades, el coeficient d’interacció val:
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

NEd
768.282 kp
= 1 + (0,43 − 0,2)·
= 1,16
χ y ·A·f y γ M1
0,88·470·2750 1,05 kp

Segons el diagrama de moments observat, el coeficient de moment equivalent s’obté segons
l’equació c m,y = 0,4 + 0,6·α ≥ 0,4 amb ψ = −0,95 , i per tant c m,y = 0,4 .
Finalment es comprova el perfil a vinclament davant compressions i flexions en el pla del
pòrtic:
c m,y ·M y,Ed
NEd
7.682,82
0,4·36.548
+ ky·
≤ 1→
+ 1,16·
= 0,80 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,88·470·27,50 1,05
7.215·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
NEd
7.682,82
0,4·36.548
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,16·
= 0,95 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·fyd
0,70·470·27,50 1,05
7.215·27,50 1,05
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Solució final pels pilars intermedis entre planta baixa i primera segons ELU

Observades les comprovacions i el bon aprofitament del perfil, es decideix optar pel pilar HEB

450 amb dues platabandes de 420x30 mm disposades lligant les ales.
8.5.4.3.

Pilars de façana

Es parteix d’un suport HEB 360 amb dues platabandes de 340x20 mm (Classe 1), i es
sotmetrà a les següents comprovacions:
•

Comprovació a resistència de la secció

•

Comprovació integrada a vinclament

8.5.4.3.1

Comprovació a resistència de la secció
N=4.173,31 kN

M=249,40 kN·m

V=73,14 kN

Comprovació de la interacció moment – tallant:
VEd ≤

fy
1
Vpl,Rd = A v ·
2
3 ·γ M0

A v = A v,HEB360 +2·A v,PL 340 x 20 = 60,60 cm 2 + 2·34·2 cm 2 = 196,60 cm 2 (Eq. 8.56)
VEd ≤

fy
1
1
1
27,50
Vpl,Rd = A v ·
→ 73,14 kN ≤ ·196,60·
kN → 73,14 kN ≤ 1.486,40 kN
2
2
2
3 ·γ M0
3 ·1,05

Vist això no caldrà considerar la influència del tallant a la resistència de la secció a flexió. La
comprovació de la secció segons la fórmula d’interacció de caràcter prudent adoptada pel CTE
queda:
M y,Ed
M y,Ed
NEd
N
4.173,31
24.940
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,71 ≤ 1 COMPLEIX
27
,
50
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
317·
4.538·27,50
1,05
1,05
8.5.4.3.2

Comprovació integrada a vinclament

En el pla del pòrtic es té l’extrem inferior del pilar encastat a la fonamentació i el superior
articulat a la gelosia del pis tècnic, considerant-lo indesplaçable per la determinació de la
longitud de vinclament. Així, el coeficient de longitud de vinclament valdrà β = 0,7 .

Pàg. 101

Projecte constructiu d’un edifici industrial destinat a l’envasat de cervesa

λy =

A·f y
N cr

=

L k ,y
E·I
π
f y ·A

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

0,70·1185
210000
π ·13,30·
275

= 0,72 → Corba c → χ y = 0,70

Recordi’s que en el pla transversal al pòrtic es té el vinclament impedit per l’arriostrament de
les plaques alveolars de façana  χ z = 1
k y = 1 + (λ y − 0,2)·

NEd
4.173,31
= 1 + (0,72 − 0,2)·
= 1,38
χ y ·A·f y γ M1
0,70·317·27,50 1,05

En aquest cas el diagrama de moments del pilar considerat s’adapta al de la Figura 8.18 amb
Mh=-249,40 kN·m i Ms=16,86 kN·m, amb el que es tindrà α = 0,07 . Llavors, segons la taula
6.14 del DB SE-A el coeficient de moment equivalent valdrà :
cm,y = 0,2 + 0,8·α ≥ 0,4 → cm,y = 0,4

(Eq. 8.57)

Figura 8.18. Diagrama de moments tipus

Finalment s’accedeix a comprovar la peça a flexocompressió:
c m,y ·M y,Ed
NEd
4.173,31
0,4·24.940
+ k y·
≤ 1→
+ 1,38·
= 0,83 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,70·317·27,50 1,05
4.538·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
NEd
4.173,31
0,4·24.940
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,38·
= 0,57 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·317·27,50 1,05
4.538·27,50 1,05
8.5.4.3.3

Solució final pel pilar de façana entre planta baixa i primera segons ELU

Segons el criteri dels Estats Límit Últims es decideix escollir un pilar basat en un perfil HEB

360 amb dues platabandes de 340x20 mm en tota la seva longitud lligant les seves ales.

8.5.5.

Dimensionat gelosia pis tècnic segons ELU

Un cop introduïts al Wineva els canvis realitzats als pilars, es recalculen els esforços al pòrtic i
es procedeix a dimensionar les gelosies del pis tècnic. Es dimensionarà la gelosia més
propera a la façana per ser la que rep els majors esforços, i la solució es farà extensiva a totes
les demés.
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Cordó superior

Al contrari que pel cas de la coberta, en el present cas no es té un sistema de càrregues
puntuals aplicades als nusos de la gelosia sinó una càrrega repartida al llarg dels cordons. En
aquest cas les barres no es troben només sotmeses a axil sinó que caldrà efectuar les
següents comprovacions:
•

Comprovació de resistència de la secció a tallant

•

Comprovació de resistència de la secció davant la interacció d’esforços

•

Comprovació integrada als diferents tipus de vinclament

Inicialment es partirà del perfil HEM 220 determinat al predimensionat. Recordi’s també que en
tota la gelosia s’utilitzarà acer S 355 JR.
8.5.5.1.1

Comprovació de resistència de la secció a tallant

L’esforç tallant màxim en el tram considerat és VEd=763,09 kN, i en absència de torsió no
haurà de superar la resistència plàstica de la secció a tallant, definida com:
Vpl,Rd = A v ·

VEd ≤ Vpl,Rd = A v ·
8.5.5.1.2

f yd
3

→ 763,09 kN ≤ 45,31·

35,50
3 ·1,05

f yd
3
kN → 763,09 kN ≤ 884,45 kN COMPLEIX

Comprovació a resistència de la secció davant la interacció d’esforços

Al cordó superior existeixen dues seccions crítiques pel que fa a la interacció d’esforços, amb
el que es decideix estudiar-les individualment.
•

Secció 1: Encastament amb pilar intermig (màxim moment i tallant amb axil de tracció)
NEd,t=1.035,85 kN

VEd=763,90 kN

MEd,y=484,86 kN·m

S’observa que el tallant de càlcul supera clarament la meitat de la resistència de càlcul de la
secció en absència d’altres esforços, amb el que al tenir axil, flexió i tallant caldrà reduir el
valor del límit elàstic del material per l’àrea de tallant conforme el factor (1 − ρ ) , on ρ val:
2

2
 V

 763,09

ρ =  2· Ed − 1 =  2·
− 1 = 0,52
 V

 884,45 
pl,Rd



(Eq. 8.58)
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El perfil HEM 220 utilitzat té una àrea de tallant A v = 45,31 cm 2 , amb el que caldrà calcular
també el moment plàstic de l’àrea de tallant del perfil ( Wpl,y,Av ) i el de l’àrea que no hi
col·labora ( Wpl,y,A ' ) per després aplicar el pertinent límit elàstic a cadascuna.

Figura 8.19. Paràmetres geomètrics del perfil

on

Wpl,y,Av = 2·S y,Av ≈ h·t w ·z G,Av = 24·1,55·6 = 223,2 cm 3

(Eq. 8.59)

Wpl,y,A ' = 2·(b − t w )·t f ·z G,A ' ≈ 2·(22,6 − 1,55)·2,6·10,7 = 1171,22 cm 3

(Eq. 8.60)

h,tw,b,tf es mostren a la figura 7.19;
zG,A:

distància des de l’eix de simetria (y) de la secció A fins el baricentre de la meitat
que queda per sobre de dit eix

Així, caldrà fer la comprovació de resistència assignant a cada part de la secció un valor
diferent de límit elàstic:
My,Ed
My,Ed
NEd
NEd
+
≤ 1→
+
≤ 1 (Eq. 8.61)
Npl,Rd Mpl,Rd,y
(A − A v )·f yd + A v ·(1 − ρ )·f yd Wpl,y,A' ·f yd + Wpl,y,Av ·(1 − ρ )·f yd
1.035,85

484,86

+

(149,4 − 45,31)·35,50
+ 45,31·(1 − 0,52)·35,50
1171,22·35,50
+ 223,2·(1 − 0,52)·35,50
1,05
1,05
1,05
1,05

= 1,36 > 1

El perfil HEM 220 no compleix amb la fórmula d’interacció d’esforços, amb el qual s’haurà de
comprovar perfil superior.
S’utilitzarà per tant un HEM 240, les característiques del qual són:
A = 199,6 cm 2

A v = 60,07 cm 2

Wpl,y,Av = 2·S y,Av ≈ h·t w ·z G,Av = 27·1,8·6,75 = 328 cm 3
Wpl,y,A ' = 2·(b − t w )·t f ·z G,A ' ≈ 2·(24,8 − 1,8)·3,2·11,9 = 1752 cm 3
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La comprovació a resistència quedarà:
My,Ed
My,Ed
NEd
NEd
+
≤ 1→
+
≤1
Npl,Rd Mpl,Rd,y
(A − A v )·f yd + A v ·(1 − ρ )·f yd Wpl,y,A' ·f yd + Wpl,y,Av ·(1 − ρ )·f yd
1.035,85

484,86

+

(199,6 − 60,07)·35,50
+ 60,07·(1 − 0,52) ·35,50
1752·35,50
+ 328·(1 − 0,52)·35,50
1,05
1,05
1,05
1,05

= 0,92 ≤ 1

Per tant s’accepta momentàniament el perfil HEM 240.
•

Secció 2: Nus intermig amb axil màxim de compressió
VEd=71,836 kN

MEd,y=35.218 kN·m

NEd,c=285,575 kN

En aquesta secció el tallant és lleugerament inferior a l’anteriorment determinat, amb el
que caldrà recalcular el factor ρ .
Vpl,Rd = A v ·

f yd
3

→ Vpl,Rd = 60,07·

35,50
3 ·1,05

kp = 117.256 kN

2

2
 VEd

 718,36



ρ = 2·
− 1 =  2·
− 1 = 0,051
 V

 1.172,56 
pl,Rd



Per tant ja es pot comprovar la secció segons la mateixa equació 7.61.
2.855,75

+

35.218

(199,6 − 60,07)·35,50
+ 60,07·(1 − 0,051)·35,50
1752·35,50
+ 328·(1 − 0,051)·35,50
1,05
1,05
1,05
1,05

= 0,93 ≤ 1

Així, en les dues seccions més desfavorables no es superarà la resistència plàstica de la
secció.
8.5.5.1.3

Comprovació dels diferents tipus de vinclament

No caldrà comprovar el perfil HEM 240 davant l’abonyegadura de l’ànima, ja que es compleix
d
225
235
< 70·ε →
< 70·
→ 12,50 < 56,95
t
18
355
on

d, t:

ε =

(Eq. 8.62)

paràmetres geomètrics recollits a la Figura 8.19
235
fy

(Eq. 8.63)

Pàg. 105

Projecte constructiu d’un edifici industrial destinat a l’envasat de cervesa

Els majors esforços en valor absolut aplicats a la peça són:
NEd,t=2.855,75 kN

VEd=763,90 kN

MEd,y=484,86 kN·m

En vigues triangulades no realitzades amb perfils tubulars, el CTE defineix la longitud de
vinclament dels cordons en el pla de la gelosia com la distància entre nusos de la barra.

λy =

A·f y
N cr

L k, y

=

π

E·I y
f y ·A

=

L k ,y
E
π ·i y ·
fy

=

317
210000
π ·11,03·
355

= 0,38 → Corba b → χ = 0,94

En l’altre direcció no hi ha possibilitat de vinclament per l’arriostrament que realitza el forjat del
primer pis contínuament al llarg de tota la seva longitud ( χ z = 1 ).
El coeficient d’interacció valdrà:
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

NEd
2.855,75
= 1 + (0,38 − 0,2)·
= 1,08
χ y ·A·f y γ M1
0,94·199,6·35,50 1,05

El diagrama de moments del cordó entre nusos varia parabòlicament i s’adapta a la Figura
8.18, amb el que segons els resultats observats es tindrà el següent coeficient de moment
equivalent c m,y = 0,2 + 0,8·α ≥ 0,4 → α = 0,68 → c m,y = 0,74 .
El CTE eximeix de la comprovació al vinclament lateral qual el cordó comprimit del perfil
estigui arriostrat contínuament o a distàncies menors de 40 vegades el seu radi de gir mínim,
amb el que es considerarà com una peça no susceptible al vinclament lateral ( χ LT = 1 ).
Amb això, el plantejament integrat del DB SE-A queda com segueix:

c m,y ·My,Ed
NEd
2.855,75
0,74·48.486
+ ky·
≤ 1→
+ 1,08·
= 1,01 > 1 NO COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,94·199,6·35,50 1,05
2.117·35,50 1,05
c m,y ·My,Ed
NEd
285.575
0,74·4.848.600
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,08·
= 0,84 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·199,6·3550 1,05
2.117·2750 1,05
Al no complir-se la primera desigualtat es desestima el HEM 240 i es comprova un HEM 260.

λy =

L k,y
E
π ·i y ·
fy

k y = 1 + (λy − 0,2)·

=

317
210000
π ·11,03·
355

= 0,35 → Corba b → χ = 0,95

NEd
2.855,75
= 1 + (0,35 − 0,2)·
= 1,06
χ y ·A·f y γ M1
0,95·219,6·35,50 1,05

χz = 1

c m,y = 0,74
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Amb els paràmetres necessaris determinats es procedeix a la comprovació del HEM 260:

c m,y ·My,Ed
NEd
2.855,75
0,74·48,486
+ ky·
≤ 1→
+ 1,06·
= 0,86 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,95·219,6·35,50 1,05
2.524·35,50 1,05
c m,y ·My,Ed
NEd
285.575
0,74·4.848.600
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,08·
= 0,73 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·219,6·3550 1,05
2.524·2750 1,05
Ara sí, el perfil escollit pel cordó superior serà un HEM 260.

8.5.5.2.

Cordó inferior

Es parteix del perfil HEM 220 determinat al predimensionat, i es sotmetrà a les següents
comprovacions:
•

Comprovació de resistència de la secció a tallant

•

Comprovació de resistència de la secció davant la interacció d’esforços

•

Comprovació integrada als diferents tipus de vinclament

8.5.5.2.1

Comprovació de resistència de la secció a tallant

L’esforç tallant màxim en el cordó considerat és VEd=287,18 kN, i en ausència de torsió no
haurà de superar la resistència plàstica de la secció a tallant, definida com:
Vpl,Rd = A v ·

VEd ≤ Vpl,Rd = A v ·
8.5.5.2.2

f yd
3

→ 763,09 kN ≤ 45,31·

35,50
3 ·1,05

f yd
3
kp → 287,18 kN ≤ 884,45 kN COMPLEIX

Comprovació de resistència de la secció davant la interacció d’esforços

La secció on es troben els majors esforços de la barra és la de l’encastament amb el pilar
interior, on s’obté:
MEd,y=324,49 kN·m

VEd=287,18 kN

NEd,c=2.630,64 kN

Amb el HEM 220 considerat s’obté la següent interacció d’esforços:
My,Ed
NEd
2.630,64
32.449
+
≤ 1→
+
= 1,20 > 1 NO COMPLEIX
A·f yd Wpl ·f yd
149,4·35,50
1419·35,50
1,05
1,05
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Per tant es provarà amb un HEM 240:
My,Ed
NEd
2.630,64
32.449
+
≤ 1→
+
= 0,84 ≤ 1 COMPLEIX
35
,
50
A·f yd Wpl ·f yd
199,6·
2.117·35,50
1,05
1,05
Cal dir que el màxim axil de tracció es troba en un tram intermedi del cordó, i tot i que els
moments i tallants són molt inferiors als anteriors, es decideix realitzar la pertinent
comprovació:
My,Ed
NEd
2.894,95
5.987
+
≤ 1→
+
= 0,51≤ 1 COMPLEIX
A·f yd Wpl ·f yd
199,6·35,50
2.117·35,50
1,05
1,05
8.5.5.2.3

Comprovació integrada a vinclament

El cordó tindrà impedit el vinclament fora del pla de la gelosia a causa de l’arriostrament
continu que li ofereixen les plaques alveolars de forjat, amb el que només podrà vinclar en el
seu pla i a les zones on existeixin compressions. Aquestes zones es limiten a les de
l’encastament amb els pilars, on els axils màxims es produeixen en un tram de cordó de
longitud L=1,58 m que tal com s’indica a continuació no té possibilitat de vinclar.

λy =

A·f y
 π

 L k,y


2


 ·E·I,y



L k,y

=

π

E·I y
f y ·A

=

L k,y
E
π ·i y ·
fy

=

0,7·158
210000
π ·11,03·
355

= 0,13 → Corba b → χ y = 1

A continuació es comprovarà si altres trams tenen possibilitat de vinclar, ja que si bé no reben
uns esforços tant importants com l’encastament sí que tenen una longitud major que el tram
acabat d’estudiar. Els esforços màxims que es poden donar simultàniament en dit tram són:
MEd,y=59,60 kN·m

λy =

A·fy
 π

 L k,y


2


 ·E·Iy



=

L k,y
E
π ·i y ·
fy

=

VEd=152,40 kN
317
210000
π ·11,03·
355

NEd,c=1.035,29 kN

= 0,38 → Corba b → χ y = 0,94 χ z = 1 χ LT = 1

El coeficient d’interacció serà
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

NEd
1.035,29
= 1 + (0,38 − 0,2)·
= 1,03
χ y ·A·f y γ M1
0,94·199,6·35,50 1,05
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mentre que diagrama de moments s’adapta a la Figura 7.18 vista anteriorment, obtenint
c m,y = 0,2 + 0,8·α ≥ 0,4 → α = 0,42 → c m,y = 0,54
Amb això, el plantejament integrat del DB SE-A queda com segueix:

c m,y ·My,Ed
NEd
103.259
0,54·5.960,60
+ ky·
≤ 1→
+ 1,03·
= 0,21 ≤ 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,94·199,6·35,50 1,05
2.117·35,50 1,05
c m,y ·My,Ed
NEd
1.032,59
0,54·5.960,60
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,03·
= 0,18 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·199,6·35,50 1,05
2.117·35,50 1,05
Per tant s’observa que no existiran problemes de vinclament, amb el que s’utilitzarà el citat
perfil HEM 240 pel cordó inferior.

8.5.5.3.

Diagonals tipus 1

Es decideix utilitzar dos tipus diferents de perfils per les diagonals per ajustar-se més a les que
rebin menors esforços. Els dos tipus de diagonals són les detallades a la Figura 7.20.

Figura 8.20. Agrupació de diagonals

S’efectuaran les següents comprovacions:
•

Comprovació a resistència de la secció

•

Comprovació a vinclament

8.5.5.3.1

Comprovació a resistència de la secció

La secció que rebrà uns esforços de tracció majors serà la de la diagonal més extrema, que al
modelar-la encastada al pilar es sotmetrà també a petits moments flectors.
NEd,t=3.406,02 kN

VEd=12,25 kN

MEd,y=23,86 kN

My,Ed
My,Ed
NEd
N
3.406,02
23,86
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,72 ≤ 1 COMPLEIX
Npl,Rd Mpl,Rd,y
A·f yd Wpl ·f yd
149,4·35,50
1419·35,50
1,05
1,05
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8.5.5.3.2

Comprovació a vinclament

La segona diagonal més extrema treballa amb el valor màxim d’axil de compressió
NEd,c=3.466,67 kN, i sense moments flectors rellevats. Les diagonals podran vinclar en
ambdós plans, amb el que cal recordar que en el seu eix fort els perfils en H s’acullen a la
corba de vinclament b, mentre que en el seu eix feble segueixen la corba c. Per això es
comprovarà el seu vinclament en l’eix feble i conseqüentment el fort quedarà assegurat (la
corba c dóna coeficients χ més desfavorables).

λz =

A·f y
π

 Lk

2


 ·E·I


=

Lk
E·I
π
f y ·A

=

Lk
E
π ·i·
fy

=

323
210000
π ·5,79·
355

= 0,73 → Corba c → χ z = 0,70

NEd
3.466,67
≤ 1→
= 0,98 ≤ 1 COMPLEIX
χ·A·f yd
0,70·149,4·35,50
1,05
Així, les diagonals tipus 1 seran del tipus HEM 220.

8.5.5.4.

Diagonals tipus 2

8.5.5.4.1

Comprovació a resistència de la secció

La diagonal tipus 2 que rep un esforç de tracció major està sotmesa a un axil NEd,c=1.882,25
kN, amb el que permetrà escollir un perfil menor al HEM 220 anteriorment utilitzat. Els
moments són totalment menystenibles.
NEd
N
1.882,25
≤ 1 → A ≥ Ed =
= 55,67 cm2  El primer perfil que compleix és un HEM 120
A·f yd
f yd 35,50
1,05
8.5.5.4.2

Comprovació a vinclament

Es comprovarà a vinclament la diagonal tipus 2 que rep els majors esforços de compressió
(NEd,c=1.549,57 kN). Es seguirà el mateix criteri que per les diagonals tipus 1.
Pel perfil HEM 120 obtingut es tindrà:

λz =

A·f y
π

 Lk

2


 ·E·I


=

Lk
E·I
π
f y ·A

=

Lk
E
π ·i·
fy

=

323
210000
π ·3,25·
355

= 1,30 → Corba c → χ z = 0,39
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NEd
1.549,57
≤ 1→
= 1,77 > 1 NO COMPLEIX
χ·A·f yd
0,39·66,41·35,50
1,05

(Eq. 8.64)

Vist el resultat, directament es comprovarà un HEM 160:

λz =

A·f y
π

 Lk

2


 ·E·I


=

Lk
E·I
π
f y ·A

=

Lk
E
π ·i·
fy

=

323
210000
π ·4,26·
355

= 0,99 → Corba c → χ z = 0,54

NEd
1.549,57
≤ 1→
= 0,87 ≤ 1 COMPLEIX
χ·A·f yd
0,54·97,05·35,50
1,05
Així, per les diagonals tipus 1 s’utilitzaran perfils HEM 160.

8.5.6.

Comprovació del pòrtic segons els Estats Límit de Servei

Un cop dimensionats tots els perfils segons els Estats Límit Últims es procedirà a comprovar
els paràmetres que atenen als Estats Límit de Servei que marca el CTE. A la Taula 7.25 es
recullen les comprovacions efectuades al model de pòrtic amb els perfils ja actualitzats.

SOLUCIÓ SEGONS ELU

Valor
absolut

Valor relatiu

Límit màxim
CTE

Compliment

Desplom total

48,2 mm

1/347

1/500

NO

Desplom relatiu coberta

33,1 mm

1/269

1/250

SÍ

Desplom relatiu planta primera

5,1 mm

1/549

1/250

SÍ

Desplom relatiu planta tècnica

10 mm

1/905

1/250

SÍ

Fletxa coberta

85,4 mm

1/445

1/300

SÍ

Fletxa màxima forjats

16,3 mm

1/777

1/400

SÍ

Taula 8.25. Comprovació segons ELS

S’observa a partir dels resultats que caldrà prendre mesures per reduir el desplom total de
l’edifici. S’han estudiat diversos canvis de perfils, considerant finalment que l’opció més
senzilla i lleugera és canviar el tram superior dels pilars de façana actuals (HEB 280 amb
platabandes de 260x15 mm) per uns perfils HEB 320 amb dues platabandes de 300x20 mm
tancant el perfil. També caldrà canviar tram superior de pilar central (HEB 220 +Platabandes
de 200x12 mm) per un HEB 240 amb platabandes de 220x15 mm.
Lògicament es podrien haver considerat diversos sistemes d’arriostrament o modificacions de
la geometria del pòrtic, però no passarien per la senzillesa de l’opció escollida.
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Amb aquest canvi, els desploms i fletxes de l’edifici queden tal com es detalla a la Taula 8.26.

SOLUCIÓ SEGONS ELU+ELS

Valor
absolut

Valor relatiu

Límit màxim
CTE

Compliment

Desplom total

40,7 mm

1/510

1/500

SÍ

Desplom relatiu coberta

25,7 mm

1/346

1/250

SÍ

Desplom relatiu planta primera

4,6 mm

1/607

1/250

SÍ

Desplom relatiu planta tècnica

10,4 mm

1/871

1/250

SÍ

Fletxa coberta

83,2 mm

1/457

1/300

SÍ

Fletxa màxima forjats

16,3 mm

1/777

1/400

SÍ

Taula 8.26. Comprovació segons ELS després dels canvis als pilars

Un cop canviats els anomenats pilars s’han recalculat els esforços al pòrtic, observant-se que
als perfils que tenien un aprofitament major (tram baix del pilar central, cordó superior i
diagonals tipus 1 de les gelosies del pis tècnic, etc.) han disminuït els esforços, amb el que no
es requerirà el redimensionat de cap element estructural.
Finalment, els pòrtics intermedis de la zona de producció de l’edifici s’acolliran a l’esquema de
la Figura 8.20.

Figura 8.21. Solució final del pòrtic tipus intermedi
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9. Altres pòrtics
Als següents apartats es justifiquen les tipologies de pòrtic escollides per les línies 1, 2 i 3 de
la Figura 8.1, ja que presenten certes diferències amb el pòrtic intermedi tipus ja estudiat.

Figura 9.1. Altres pòrtics a estudiar

9.1. Pòrtic frontal (línia 1)
El pòrtic capçaler de l’edifici rebrà les accions del vent perpendiculars al seu pla, amb el que
caldrà que sigui capaç de transmetre dits esforços als forjats de la planta tècnica i primera
(efecte diafragma) així com a les bigues contravent de la coberta. Per aquest motiu i pel
simple fet constructiu d’haver d’ancorar les plaques de façana a algun element vertical, es
decideix fer arribar tots els pilars d’aquest pòrtic fins la coberta.
Noti’s que les plaques alveolars pretensades de façana només es col·locaran a partir dels 6,8
m d’alçada (veure plànols a l’Annex M) per formar el porxo d’entrada de camions. Tal com s’ha
comentat a la Memòria, dites plaques hauran d’ésser de 30 cm de cantell ja que l’industrial
(Span-Deck) no fabrica plaques de 20 cm de cantell per llums majors als 12 m, amb el que es
tindrà en compte el pes propi extra que això comportarà.
Pel que fa a la coberta es substituirà la gelosia executada en els demés pòrtics per una biga
d’ànima plena pel fet d’haver de cobrir un terç de la llum que abans salvava la gelosia, així
com pel mal comportament del la gelosia en front dels esforços en l’altre pla (vent).

9.1.1.

Pilars entre planta primera i coberta

Es considera el tram de pilar entre el primer pis i la coberta, modelant-lo com biarticulat fora
del pla del pòrtic segons la Figura 9.2.

Figura 9.2. Model del tram de pilar considerat
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El vent que rebrà dit tram es repartirà entre el forjat infinitament rígid de la planta primera i la
biga contravent de coberta. Així, el pilar es dimensionarà a flexocompressió amb la càrrega
vertical màxima que rebrà de la coberta i les plaques de façana, i amb l’acció horitzontal del
vent que li pertoca segons la seva superfície tributària.
Noti’s que en el pla del pòrtic dit tram de pilar es trobarà immobilitzat respecte als demés per
les plaques pretensades de façana.
NEd,c = γ G ·Gpilar + γ G ·Gfaçana_ 30cm + γ G ·GDeck + γ Q ·Qús + γ Q ·ψ 0 ·Qneu = 679,57 kN (Eq. 9.1)
MEd =

γ Q ·q vent ,press ·L2
8

= 184,24 kN·m

(Eq. 9.2)

Tingui’s en compte que s’ha utilitzat tota la càrrega de vent de pressió en aquesta façana (0,86
2

kN/m ), fet que està del cantó de la seguretat per poder repartir-se aquesta entre dues bigues
contravent (la present i l’existent abans de la primera junta de dilatació de l’edifici).

9.1.2.

Comprovació de resistència de la secció

La secció més desfavorable serà la central del pilar, on el moment flector és màxim i l’axil
pràcticament també (el pilar només deixa de suportar la meitat del seu pes propi, considerant
que continua suportant totes les plaques de façana). En aquesta secció no caldrà comprovar
la interacció moment – tallant pel fet d’ésser nul aquest últim.
Provant la mateixa solució que la utilitzada pel pilar central en aquest tram (HEB 240 amb
dues platabandes de 220x15 mm amb les ales paral·leles a la façana frontal) es tindrà:
Mz,Ed
Mz,Ed
NEd
N
679,57
18.424
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,65 ≤ 1 COMPLEIX
Npl,Rd Mpl,Rd,y
A·f yd Wpl ·f yd
172·27,50
1.410·27,50
1,05
1,05
Cal dir que a la secció més desfavorable pels efectes de tallant tampoc es supera la
resistència plàstica de la secció, tenint en compte també l’efecte de les imperfeccions inicials
(aplicades als nusos del pilar).

9.1.3.

Comprovació a vinclament

El perfil no podrà vinclar en el pla del pòrtic de façana pel fet d’estar arriostrat amb els demés
per les plaques alveolars, i tampoc patirà de vinclament lateral pel fet de ser de secció
tancada. Així, amb les accions que rep de fora del pla del pòrtic es tindrà:

λz =

A·f y
 π

L
 k,z

2


 ·E·I y



=

L k,z
E
π ·i z ·
fy

=

1·985
210000
π ·9,00·
275

= 1,26 → Corba c → χ z = 0,41 χ z = 1 χ LT = 1
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El coeficient d’interacció valdrà
k z = 1 + 0,8·

NEd
679,57
= 1 + 0,8·
= 1,22
χ z ·A·f y γ M1
0,54·172·2750 1,05

mentre que diagrama de moments s’adapta a la Figura 9.3, obtenint segons la taula 6.14 del
DB SE-A.
c m,y = 0,95

Figura 9.3. Diagrama de moments en el pla ortogonal al pòrtic

Amb això, el plantejament integrat del CTE per comprovar els diversos tipus de vinclament
queda com segueix:

c m,z ·Mz,Ed
NEd
679,57
0,95·18.424
+ ky·
≤ 1→
+ 1,22·
= 0,95 ≤ 1 COMPLEIX
Wpl,z ·f yd
0,41·172·27,50 1,05
1.410·27,50 1,05
χ z ·A·f yd
c m,y ·My,Ed
NEd
679,57
0,95·18.424
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,22·
= 0,50 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·172·27,50 1,05
1.410·27,50 1,05
Així, els pilars del primer pòrtic entre la planta primera i la coberta seran del tipus HEB 240
amb dues platabandes de 220x15 mm.

9.1.4.

Dintell del pòrtic

Al tenir un pòrtic totalment intranslacional en la seva part superior gràcies a l’acció de les
plaques de façana es podran estudiar les jàsseres que es col·locaran en substitució de les
gelosies dels pòrtics intermedis de manera individual. Aquestes bigues han de poder salvar les
llums de L=12,66 m existents entre pilars i a més rebre les accions horitzontals del vent pel fet
de formar part de l’entramat contravent de la coberta.
Per tant es modelarà la biga com biencastada als pilars rebent la càrrega de coberta més un
axil de compressió de 203,50 kN i un moment en l’eix z de 36,72 kN·m que provenen de
l’entramat contravent calculat a 10.2. Així, la secció més desfavorable es troba a l’encastament
i rep els següents esforços:

MEd,y =

[ (

)

]

1 2
·s biga· γ G · Gbiga + GDeck + Ginst + γ Q ·Qús + γ Q ·ψ 0 ·Qneu = 153,68 kN·m (Eq. 9.3)
12
MEd,z = 36,72 kN·m

NEd,c = 203,50 kN
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9.1.4.1.

Comprovació a resistència de la secció

Es tindrà un cas de flexió esviada, amb el que caldrà comprovar la desigualtat de l’equació
(Eq. 9.4).
M y,Ed
M y,Ed
M z,Ed
M z,Ed
NEd
N
+
+
≤ 1 → Ed +
+
≤1
Npl,Rd Mpl,Rdy Mpl,Rdz
A·f yd Wpl,y ·f yd Wpl,z ·f yd

(Eq. 9.4)

Amb els esforços considerants a la secció es té:
203,50
117,6·27,50

9.1.4.2.

+
1,05

153,68
1.264·27,50

+
1,05

36,72
430·27,50

= 0,84 ≤ 1 COMPLEIX
1,05

Comprovació del vinclament

Les esvelteses reduïdes en ambdós eixos i els coeficients de reducció per vinclament valen:

λy =

λz =

A·f y
 π

 L k,y


2


 ·E·I y



A·f y
 π

L
 k,z

2


 ·E·I y



L k,y

=

E
π ·i y ·
fy

=

L k,z
E
π ·i z ·
fy

=

=

0,5·1266
210000
π ·11,70·
275

0,5·1266
210000
π ·8,73·
275

= 0,62 → Corba c → χ y = 0,78

= 0,83 → Corba c → χ z = 0,64

Els esforços màxims a la barra són en aquest cas els mateixos que a la secció més
desfavorable ja estudiada, amb el que els coeficients d’interacció seran els següents:
k y = 1 + ( λ y − 0,2)·

NEd
203,50
= 1 + (0,78 − 0,2)·
= 1,05
χ y ·A·f y γ M1
0,78·117,6·27,50 1,05

k y = 1 + (2·λ z − 0,6)·

NEd
203,50
= 1 + (2·0,64 − 0,6)·
= 1,07 (Eq. 9.5)
χ z ·A·f y γ M1
0,64·117,6·27,50 1,05

El diagrama de moments a la barra s’adapta a la Figura 8.18 en ambdós plans, i coneixent les
relacions entre el seu valor a l’encastament i al centre de la biga es determinaran els
coeficients de moment equivalent, introduïts ja a les comprovacions de les equacions (Eq. 9.8)
i (Eq. 9.9).
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c m,y ·My,Ed
c m,z ·Mz,Ed
NEd
+ ky·
+ 0,6·k z ·
≤1
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
Wz ·f yd

(Eq. 9.6)

203,50
0,6·153,68
0,95·36,72
+ 1,05·
+ 0,6·1,07·
= 0,58 ≤ 1 COMPLEIX
0,64·117,6·27,50 1,05
1.264·27,50 1,05
430·27,50 1,05

c m,y ·My,Ed
c m,z ·Mz,Ed
NEd
+ 0,6·k y ·
+ kz·
≤1
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
Wz ·f yd

(Eq. 9.7)

203,50
0,6·153,68
0,95·36,72
+ 0,6·1,05·
+ 1,07·
= 0,61 < 1 COMPLEIX
0,64·117,6·27,50 1,05
1.264·27,50 1,05
430·27,50 1,05

9.1.5.

Solució final pòrtic frontal

La solució escollida és la de la Figura 9.4, deixant que els pilars travessin la coberta per
suportar les últimes plaques de façana.

Figura 9.4. Solució final del pòrtic frontal

9.2. Pòrtic del porxo (línia 2)
El pòrtic de la línia 1 (veure plànols a l’Annex M) queda a la zona del porxo de l’edifici, a
continuació del pòrtic de façana. Les seves característiques seran idèntiques als demés
pòrtics intermedis tret dels dos pilars de façana entre planta baixa i primera.
Aquests trams de pilar quedaran vistos pel fet de no suportar cap placa alveolar de façana, i
per tant rebran unes accions verticals menors (reducció que no es tindrà en compte per estar
del cantó de la seguretat) però el més rellevant és que ja no quedaran arriostrats amb la resta
de pòrtics mitjançant les plaques de façana. Això comportarà que tinguin la capacitat de vinclar
fora del pla del pòrtic en el seu eix feble, per tant s’haurà de tenir en compte a l’hora de
dimensionar-los. D’aquesta manera es creu més lògic haver dimensionat els demés pilars de
façana considerant dit vinclament com impedit, sense hipotecar-los a causa d’aquest parell de
suports en particular.
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9.2.1.

Pilars de façana entre planta baixa i primera

Es parteix del mateix tipus de pilar que als pòrtics intermedis, basat en un perfil HEB 360 amb
dues platabandes de 340x20 mm soldades tancant la seva secció. La pertinent comprovació a
resistència de la secció és idèntica a l‘efectuada a 8.5.4.3, amb el que només caldrà
comprovar el vinclament del pilar, ara ja permès en el seu eix feble. Les accions que rebrà són
les ja plantejades anteriorment:
NEd,c=4.173,31 kN

MEd,y=249,40 kN·m

VEd=73,14 kN

Al tenir el pilar lligat a totes les plaques de façana a partir d’una alçada de 6,8 m en amunt i
encastat a la fonamentació, es considerarà un coeficient de longitud de vinclament β = 0,5 .
Recordi’s que el pòrtic està arriostrat fora del seu pla per les plaques de façana dels pisos
superiors, que el lliguen en aquest cas als pòrtics de les línies 1 i 3.

λy =

λz =

A·f y
 π

 L k,y


2


 ·E·I y


A·f y

 π

L
 k,z

2


 ·E·I z



=

L k ,y
E·I
π
f y ·A

=

L k,z
E·I
π
f y ·A

=

β y ·L
E
π ·i y ·
fy

=

β z ·L
E
π ·i z ·
fy

k y = 1,38

=

0,70·1185
210000
π ·13,30·
275

=

0,5·680
210000
π ·11,90·
275

= 0,72 → Corba c → χ y = 0,70

= 0,32 → Corba c → χ z = 0,94

c m,y = 0,4

Finalment s’accedeix a comprovar la peça a flexocompressió:

c m,y ·My,Ed
NEd
4.173,31
0,4·24.940
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,38·
= 0,60 < 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,94·317·27,50 1,05
4.538·27,50 1,05
c m,y ·M y,Ed
NEd
4.173,31
0,4·24.940
+ k y·
≤ 1→
+ 1,38·
= 0,83 < 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,70·317·27,50 1,05
4.538·27,50 1,05

9.2.2.

Solució final

Observades les comprovacions es decideix mantenir el mateix pilar HEB 360 amb dues
platabandes 340x20 mm reforçant l’eix feble. Conseqüentment, el pòrtic considerat del porxo
serà idèntic als demés pòrtics intermedis (Figura 8.20).
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9.3. Pòrtic façana inferior expedició (línia 3)
El pòrtic de la línia 2 tindrà les mateixes característiques que els demés pòrtics intermedis, tot i
que en aquest cas caldrà comprovar el tram baix dels pilars pel fet de rebre el vent ortogonal
al pla del pòrtic (dita franja està tancada amb placa i amb les portes de l’expedició).
Considerant les accions perpendiculars al pòrtic, es modelen els pilars encastats a la base i
articulats al seu cap (planta primera). Es tindrà en compte que en el pla del pòrtic dit tram de
pilar estarà immobilitzat respecte als demés per les plaques pretensades de façana.
Es determinaran les accions sobre el més desfavorable (central, HEB 450 amb dues
platabandes de 420x30 mm) i la solució es farà extensiva als demés. L’axil que rebrà serà el
mateix que qualsevol pòrtic intermedi, ja que les superfícies tributàries de planta tècnica,
primera i coberta seran idèntiques. Tot i així se li sumarà el pes propi de les plaques de façana
que suporta, obtenint NEd = 8.534,17 kN . Noti’s que l’axil base considerat (8.070,15 kN) ja és
l’obtingut de la solució final del pòrtic intermedi, i no el considerat pel dimensionat a 8.5.4.1
(8.201,93 kN).
Pel que fa als moments, el valor més desfavorable s’obtindrà a la base i valdrà
MEd =

γ Q ·q vent ,press ·h 2
8

=

1,5·86·12,66·9,05 2
= 167,20 kN·m
8
2

S’ha tingut en compte que el pilar rep la pressió del vent (0,86 kN/m ) que afecta la seva
superfície tributària fins l’alçada del pis tècnic, on finalitza la placa de façana. El tallant a la
base i cap del tram considerat serà
VEd =

9.3.1.

γ Q ·q vent,press ·h
2

=

1,5·86·12,66·9,05
= 49,27 kp
2

(Eq. 9.8)

Comprovació de resistència de la secció

La secció més desfavorable es troba a la base del pilar, on hi ha el moment, axil i tallant
màxims. La resistència plàstica de la secció a tallant ja s’ha calculat anteriorment, comprovant
clarament que no existirà interacció tallant – moment.
VEd <

fy
1
Av·
= 2.507,53 kN
2
3 ·γ M0

La comprovació de la interacció d’esforços a la secció queda com segueix:
M y,Ed
M y,Ed
NEd
N
8.534,17
16.720
+
≤ 1 → Ed +
≤ 1→
+
= 0,78 ≤ 1 COMPLEIX
27
,
50
Npl,Rd Mpl,Rdy
A·f yd Wpl ·f yd
470·
7215·27,50
1,05
1,05
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9.3.2.

Comprovació a vinclament

El perfil no vinclarà en el pla del pòrtic de façana pel fet d’estar lligat amb els demés per les
plaques alveolars, i tampoc ho farà lateralment per ser de secció tancada. Així, en el pla
ortogonal es tindrà:

λz =

A·f y
 π

L
 k,z

2


 ·E·I z



=

L k,z
E·I
π
f y ·A

=

β z ·L
E
π ·i z ·
fy

=

0,7·905
210000
π ·13,10·
275

= 0,56 → Corba c → χ z = 0,81

El coeficient d’interacció per seccions de Classe 1 com la considerada s’obté segons:
k z = 1 + (λ z − 0,2)·

NEd
8.534,17
= 1 + (0,56 − 0,2)·
= 1,31
χ z ·A·f y γ M1
0,81·470·27,50 1,05

El coeficient de moment equivalent varia linealment segons el model de la Figura 8.10 amb

ψ = 0 i α = (9 / 128 ) (1 / 12) = 0,84 degut a les expressions del moment a l’encastament i el
moment positiu màxim, el que dóna un valor:

c m,z = 0,2 + 0,8·α = 0,87 .
Pel tipus de perfil considerat la comprovació a flexocompressió queda com segueix:
c m,z ·M z,Ed
NEd
8.534,17
0,87·16.720
+ ky·
≤ 1→
+ 1,31·
= 0,95 ≤ 1 COMPLEIX
χ z ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
0,81·470·27,50 1,05
7.215·27,50 1,05

c m,z ·My,Ed
NEd
8.534,17
0,87·16.720
+ 0,6·k y ·
≤ 1→
+ 0,6·1,31·
= 0,75 ≤ 1 COMPLEIX
χ y ·A·f yd
Wpl,y ·f yd
1·470·27,50 1,05
7.215·27,50 1,05

9.3.3.

Solució final pòrtic línia 2

Vist que els pilars són suficients per suportar les càrregues de vent sobre la façana, es
decideix acceptar la solució. Així, el pòrtic considerat serà igual que els demés intermedis.
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10. Sistemes d’arriostrament i juntes de dilatació
10.1. Entramats de façana
10.1.1. Entramat lateral
Les accions sobre la façana frontal de l’edifici solen ésser absorbides pels usuals entramats
laterals que es col·loquen a les naus industrials (Creus de Sant Andreu, triangulacions en K,
etc.). Per l’edifici industrial de Cerb S.A no es col·locaran entramats laterals com els
comentats, ja que s’ha escollit un sistema específic de façana basat en plaques alveolars
pretensades que lliguen els pilars entre ells. D’aquesta manera es garanteix que el tancament,
d’una rigidesa quasi infinita en el sentit considerat, transmet les càrregues de vent que actuen
sobre el frontal de l’edifici cap als pilars, i aquests cap a la fonamentació.

Figura 10.1. Arriostrament frontal i lateral aportat per les plaques pretensades de façana

10.1.2. Entramat frontal
De la mateixa manera que a les façanes laterals de l’edifici, les capçaleres aniran tancades
amb plaques alveolars pretensades que lligaran els pilars els uns amb els altres. D’aquesta
manera es rigiditzarà el pòrtic reduint dràsticament els desploms en el seu pla, i
conseqüentment no es farà necessari un entramat metàl·lic per fer que el pòrtic o la planta (en
el cas de les plaques del porxo) esdevingui intranslacional.
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10.2. Entramat de coberta
Les bigues contravent són un sistema estable per resistir les càrregues longitudinals i impedir
els desplaçaments, ajudant-se dels entramats anteriorment definits. En aquest sistema els
cordons són les bigues principals dels pòrtics transversals, i els muntants les pròpies
corretges. S’afegirà aquest tipus d’entramat en gelosia als mòduls extrems de l’edifici i en els
que existeixen juntes de dilatació.
En el cas considerat s’utilitzaran Creus de Sant Andreu en la disposició que es mostra als
Plànols del Projecte. Usualment els nusos de la triangulació coincideixen amb els caps dels
pilars de la façana frontal, i d’aquesta manera les càrregues longitudinals de vent que reben
aquests es transmeten com una càrrega concentrada als nusos. En el cas considerat això no
serà així, ja que els pilars queden la majoria en trams intermedis degut a la modulació de les
corretges.
Per això s’ha modelat el sistema de biga contravent de la Figura 10.2, on les càrregues de
vent transmeses pels pilars arriben directament al primer cordó (2UPN 300). Conseqüentment
existiran moments en dita biga dins del pla de la façana (a més dels pertinents axils), que ja
s’han considerat per dimensionar-la a l’apartat 9.1.4.

Figura 10.2. Entramat contravent de coberta

Noti’s que en el primer pòrtic únicament els dos pilars extrems es podran considerar immòbils
en el seu cap (gràcies a l’arriostrament lateral de les plaques), amb el que, del cantó de la
seguretat, es considera que els caps dels cinc pilars intermedis no tindran el seu moviment
impedit. Per poder considerar la influència dels pilars intermedis en el desplaçament que tindrà
la biga contravent caldria realitzar un model tridimensional de l’edifici, o bé modelar els nusos
com a ressorts després d’haver determinat el seu coeficient K modelant la secció longitudinal
de l’edifici i estudiant els seus desplaçaments.
La càrrega de vent majorada que s’emportarà la biga contravent serà la meitat de la que rebi
cada tram de pilar entre la planta primera i la coberta, ja que el forjat de la planta primera
actuarà com a diafragma absorbint els esforços de la seva superfície tributària de façana
associada (veure Figura 10.3).
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Figura 10.3. Part de vent que s’emportaran els forjats i la coberta (biga contravent)

Així, la càrrega P que transmetrà cada cap de pilar serà:
P = γ G ·qpress ·h·s = 1,5·0,86·4,75·12,66 = 77,57 kN

(Eq. 10.1)

A més s’hi hauran d’afegir les imperfeccions inicials que marca el DB SE-A, modelades com
una deformació al cordó del sistema d’arriostrament de valor w0:
k r = 0,2 +

w0 =
on

nr:

1
≤1
nr

L
·k r ≤ 60 mm
500

(Eq. 10.2)

(Eq. 10.3)

nombre d’elements a arriostrar

Degut a les importants llums que ha de salvar l’entramat s’obté un valor aproximat w0=80 mm,
amb el que tal com limita la norma s’utilitzarà una fletxa inicial de 60 cm al centre de
l’entramat, que s’ha modelat amb el software de càlcul matricial. Tal com s’ha vist a la Figura
10.2, per evitar deformacions excessives a causa de les grans distàncies entre pilars extrems
(76 m) es col·locaran en paral·lel dos línies d’arriostrament, obtenint així un sistema triangulat
de 16 m de cantell.
Es partirà d’imposar l’esveltesa reduïda màxima que tolera el DB SE-A pels elements
d’arriostrament en la seva taula 6.3 ( λmàx = 2,40 ). Per salvar els 9,3 m que haurà de tenir
cada diagonal de les creus sense superar l’esveltesa límit s’obté un perfil RHS 120.120.5, que
serà el que es comprovarà.
Al model introduït al Wineva només s’han tingut en compte les barres de les creus que
treballaran a tracció, ja que amb les altes esvelteses que s’obtenen es considera que les
barres a compressió vinclaran amb tota seguretat. A la figura 10.3 s’observa la distribució dels
axils obtinguts.
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Figura 10.4. Distribució d’esforços a les barres (vermell: tracció; gris: compressió)

D’aquesta manera s’obté a la diagonal més traccionada un axil NEd=139,20 kN (a la figura 9.4
els resultats no són en valor de càlcul).
N
NEd
139,20
≤ 1 → Ed
= 0,24 ≤ 1 COMPLEIX
Npl,Rd
A·f yd 22,4·27,50 1,05
Tot i poder reduïr el perfil per esgotar-lo més fins la seva resistència plàstica, la limitació
d’esbeltesa fa que s’esculli un tub quadrat tipus RHS 120.120.5.

10.3. Tirants d’arriostrament de la gelosia sota coberta
El cordó inferior de les gelosies de coberta es veurà afectat per un axil màxim de compressió
NEd,c=1.495,79 kN, amb el que segons el CTE l’element d’arriostrament que es projecti per
evitar el seu vinclament haurà de suportar un 1,5% de dit axil en la direcció de vinclament.
Es projectarà un sistema tubular que lligarà el cordó en els punts de terminats a 8.5.2.2.3 a les
corretges de coberta, seguint l’esquema de la Figura 10.5.

Figura 10.5. Sistema d’arriostrament del cordó inferior

Així, amb els angles escollits cada perfil haurà de suportar un axil
N = ±F·cos( 45) = ±0,015·1.495,79·cos( 45) = ±15,86 kN

(Eq. 10.4)
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S’utilitzarà un perfil tubular amb una esveltesa suficient per evitar el seu vinclament quan
treballi a compressió. Per això es comprovarà a compressió un perfil RHS 50.50.3 laminat en
calent:

λ =

A·f y
Ncr

=

Lk
E
π ·i·
fy

=

353
210000
π ·1,90·
275

= 2,14 → Corba a → χ = 0,20

NEd
NEd
15,86
≤ 1→
=
= 0,56 ≤ 1
Nb,Rd
χ ·A·f yd 0,20·5,41·27,50 1,05
Així s’ha comprovat que el perfil no vinclarà ni s’esgotarà la seva secció davant l’esforç
considerat. Vist això, es solucionaran tots els arriostraments dels cordons de les gelosies amb
un perfil RHS 50.50.3.

10.4. Juntes de dilatació
Es col·locaran juntes a l’edifici cada 9 vànols (72 m), tenint en compte les dilatacions de la
subestructura de coberta per determinar l’espai a deixar en cada junta.
Coneixent el coeficient de dilatació tèrmica de l’acer α = 1,2·10 −5 m /(m·K ) , i considerant el
gradient tèrmic determinat a 3.2.4 per elements de l’envolupant de l’edifici com són les
corretges (∆T=36,4 K a l’estiu), s’obtindrà l’elongació de l’estructura entre juntes:
∆L = α ·L·∆T = 1,2·10 −5 ·72·36,4 = 0,0314 m = 3,14 cm
Cada tram d’edifici entre junta i junta s’elongarà per tant 1,57 cm a cada banda, amb el que
comptant que el tram annex farà el mateix, es requerirà un espai mínim de 3,14 cm entre
trams.
Considerant que existirà un petit desplom del primer tram d’edifici per l’acció frontal del vent
(reduït en gran part per les bigues contravent), es decideix deixar un espai de junta de 4 cm
com a mida responsable que també absorbirà les dilatacions del vànol extra existent en dit
primer tram. La posició de les juntes i el seu detall constructiu es recullen als plànols del
projecte dins l’Annex M.
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11. Pilots
11.1. Dades prèvies
11.1.1. Tipologia
Tal com s’ha vist a la Memòria del projecte, els pilots escollits seran barrinats formigonats “in
situ” pel tub central de la barrina, tipologia anomenada CPI-8 en la norma tecnològica NTECPI. Recordi’s que degut a l’existència d’aigua freàtica d’agressivitat forta s’utilitzarà un
formigó tipus HA-30/F/12/IIIb+Qc.

11.1.2. Caracterització dels nivells geotècnics
Tal com indica l’informe geotècnic, s’han realitzat 10 sondeigs en el solar a diferents
profunditats, essent els sondeigs S-1, S-2, S-9 i S-10 els més profunds. Aquests quatre s’han
realitzat a les cantonades de la parcel·la, arribant a una fondària d’uns 22 m respecte el nivell
existent del sòl en el moment de realitzar l’informe geotècnic (aproximadament 5,70 m sobre el
nivell del mar, 20 cm per sota de la plataforma de treball executada per l’obra).
Per la caracterització dels estrats del sòl s’han estudiat els diferents sondeigs realitzats,
observant que en els talls del terreny recollits a l’informe geotècnic (Annex I) és possible
reconèixer-hi cinc capes principals que caracteritzaran de forma fiable el comportament del
terreny. Així, els estrats d’ambdós talls es modelitzen com el els de les Figures 11.1 i 11.2.

Figura 11.1. Tall del terreny A amb capes principals

Figura 11.2. Tall del terreny B amb capes principals

D’aquesta manera, i davant de la similitud dels models obtinguts per ambdós talls, es decideix
establir un model global de càlcul ponderant de manera conservadora els paràmetres NSPT i cu
de cada capa, així com el seu espessor. El resultat obtingut després de dit procés es recull a la
Figura 11.3.

Pàg. 126

Annex A: Memòria de càlcul

Figura 11.3. Model estratigràfic adoptat pel càlcul

Dit tall de referència mostra les següents característiques:

Numeració
de capa

Profunditat
(m)

Tipificació

Tipologia

Densitat

γ sat
[kN/m3]

Paràmetre
característic
d’assaig

Angle de
fregament
intern ø (º)

1

0,5 – 2,5

-

Reomplerts (sorres, argiles,
graves)

1,50

NSPT = 10 cops

30

2

2,5 – 5,50

CL – ML

Llims i argiles

2,00

Cu = 0,40 kg/cm2

-

3

5,50 – 10

SP

Sorra fina amb indicis de llim

1,80

NSPT = 15 cops

32

4

10 – 15

SM

Sorra fina llimosa

2,00

NSPT = 22 cops

34

5

15 - 22

CL - ML

Capes estretes on hi
predominen llims i argiles

-

-

Taula 11.1. Característiques del model adoptat pel càlcul

Cal tenir en compte els següents punts:
•

El nivell freàtic s’ha considerat a 3,50 m de profunditat

•

L’angle de fregament s’ha determinat a partir del nombre de cops de l’assaig SPT
utilitzant la taula 4.1 del DB SE-C.

Projecte constructiu d’un edifici industrial destinat a l’envasat de cervesa

•

Pàg. 127

L’estudi geotècnic de l’Annex I no inclou la determinació de les densitats de cada capa,
sinó que afirma que “degut a la numerosa informació disponible de la zona deltaica, no
es creu necessari realitzar assaigs de laboratori”. Per això s’han consultat dits valors
als geòlegs de l’empresa autora de l’informe, que mitjançant antics estudis a la zona
han facilitat els valors aproximats detallats a la Taula 11.1. Aquests es confirmen com
a plenament raonables mitjançant els valors orientatius de densitat donats per les
taules D.26 i D.27 del CTE DB SE-C.

11.1.3. Longitud dels pilots
A partir dels diferents sondejos s’observa l’impediment per baixar la fonamentació a més de 15
m degut a les capes llimoses i argilenques de baixa resistència que s’hi troben (s’obtenen
baixos valors pel nombre de cops de l’assaig SPT i la resistència al tall no drenada cu). Per
això en el model de càlcul s’han unit en una sola capa on no es considera cap paràmetre.
D’aquesta manera inicialment es plantejaran dues possibiltats factibles:
•

Opció A: Pilots a 7,5 m de profunditat, clavant-se a la capa de sorres fines amb indicis
de llim (SP).

•

Opció B: Pilots a 12 m de profunditat, clavant-se a la capa de sorra fina llimosa (SM).

Aquestes opcions surten de deixar els pilots clavats aproximadament al centre de la capa on
finalitzen, intentant que la zona activa d’influència de la punta del pilot quedi confinada dins el
mateix estrat (dita zona arriba a una profunditat 3·D per sota de la punta segons DB SE-C, on
D és el diàmetre del pilot).

Figura 11.4. Opcions plantejades
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11.2. Càlcul de la càrrega d’enfonsament
El present mode de ruptura es podrà produir quan la càrrega vertical sobre el cap del pilot
superi la resistència del terreny, causant així assentaments desproporcionats. La càrrega
d’enfonsament de càlcul es determinarà com:
R cd =

R ck

(Eq. 11.1)

γR

amb
R ck = R pk + R fk
on

(Eq. 11.2)

Rpk:

part de resistència que es suposa suportada per la punta;

Rfk:

part de la resistència que es suposa suportada pel contacte pilot – terreny en el
fust.

11.2.1. Càlcul de la resistència per punta
Es determinarà la resistència per punta Rpk com
R pk = q p ·A p
on

qp:

resistència unitària per punta [MPa]

Ap:

àrea de la punta [mm ]

(Eq. 11.3)

2

Pels dos casos de longitud de pilot considerats (L=7,5 m i L=12 m) es tindrà la punta clavada
en un substrat granular, amb el que la resistència unitària per punta s’estimarà mitjançant
l’expressió F.30 del DB SE-C:
qp = fp ·σ ' vp ·N q ≤ 20 MPa

(Eq. 11.4)

essent fp=2,5 per pilots formigonats in situ

σ ' vp : pressió vertical efectiva al nivell de la punta abans d’instal·lar el pilot
Nq:

factor de capacitat de càrrega, definit com

1 + sin φ π ·tgφ
·e
, on φ és l’angle de
1 − sin φ

fregament intern del sòl present a la Taula 11.1.
Noti’s que la pressió vertical efectiva es determinarà com la diferència entre la pressió vertical
( σ vp ) i la pressió d’aigua en el punt considerat (pw).
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•

Opció A (pilots a 7,5 m, clavats a la capa 3)
Inicialment es determina la pressió vertical a la punta del pilot com:

σ vp = γ 1·L 1 + γ 2 ·L 2 + γ 3 ·L 3 = 15·2 + 20·3 + 18·2 = 126 kN / m 2

(Eq. 11.5)

on Li és la longitud del tram de pilot dins la capa i-èssima.
A continuació es determina la pressió d’aigua a partir de la seva densitat ( γ w ) i la
distància entre la punta del pilot i el nivell freàtic ( L w ).
p w = γ w ·L w = 10·4 = 40 kN / m 2

(Eq. 11.6)

Així la pressió vertical efectiva queda

σ ' vp = σ vp − p w = 86 kN / m 2

(Eq. 11.7)

i el factor de capacitat de càrrega

φ = 32º → N q =

1 + sin 32 π ·tg32
·e
= 23,18
1 − sin 32

(Eq. 11.8)

Finalment es determina la resistència unitària per punta
qp = fp ·σ ' vp ·N q = 2,5·86·23,18 = 4.984 kN / m 2 = 4,98 MPa
amb el qual s’acaba calculant la resistència per punta del pilot considerat en funció del
seu diàmetre:
R pk = q p ·A p = 4.980·π ·

D2
= 3.911·D 2 kN
4

D’aquesta manera, en els següents apartats es determinarà el diàmetre necessari per
complir amb les comprovacions necessàries.
•

Opció B (pilots a 12 m, clavats a la capa 4)
Es procedeix de la mateixa manera que a l’opció A.

σ vp = γ 1·L 1 + γ 2 ·L 2 + γ 3 ·L 3 + γ 4 ·h 4 = 15·2 + 20·3 + 18·4,5 + 20·2 = 211 kN / m 2
p w = γ w ·L w ,B = 10·8,5 = 85 kN / m 2

σ ' vp = σ vp − p w = 126 kN / m 2
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φ = 32º → N q =

1 + sin 34 π ·tg34
·e
= 29,44
1 − sin 34

qp = fp ·σ ' vp ·N q = 2,5·126·29,44 = 9.274 kN / m 2 = 9,27 MPa
Finalment la resistència per punta pels pilots de l’Opció B queda:
R pk = q p ·A p = 9.270·π ·

D2
= 7.281·D 2 kN
4

11.2.2. Càlcul de la resistència per fust
El valor de la resistència per fust es determinarà mitjançant
L

∫

R fk = τ f ·p f ·dz =
0

on

∑τ

f ,i ·p f ,i ·z i

(Eq. 11.9)

i

τf :

resistència unitària per fust [kPa]

pf:

perímetre de la secció transversal del pilot [mm ]

z:

profunditat [mm]

i:

cadascuna de les capes entre el cap i la punta del pilot

2

La resistència unitària per fust en terrenys granulars es pot estimar mitjançant l’expressió F.31
del DB SE-C:

τ f = σ ' v ·k f ·f·tgφ ≤ 120 kPa
on

Kf:

coeficient d’empenta horitzontal. Kf=0,5 per pilots perforats;

σ 'v :

pressió vertical efectiva al nivell considerat;

f:

factor de fregament per fust. F=1 per pilots de formigó in situ;

φ:

angle de fregament intern del sòl present a la Taula 10.1

(Eq. 11.10)

En canvi, per terrenys fins s’utilitzarà l’equació (Eq. 11.12):

τf =
on

cu :

100·c u
100 + c u

(Eq. 11.12)

resistència al tall sense drenatge del sòl llimós o argilós, obtingut de la Taula
11.1 [kPa]
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Així, es determinarà la resistència unitària per fust amb les característiques del punt mig de
cada capa.

σ v = γ 1·L 1 2 = 15·1 = 15 kN / m 2

Capa 1 (granular) 

p w = 0 (per sobre N.F.)

σ ' v = σ v − p w = 15 kN / m 2
τ f = σ ' v ·k f ·f ·tgφ = 15·0,75·1·tg30 = 6,5 kN / m 2 = 6,5 kPa
c u = 40 kPa → τ f =



Capa 2 (sòl fi)

100·c u
100·40
=
= 28,57 kPa
100 + c u 100 + 40

σ v = γ 1·L1 + γ 2 ·L2 + γ 3 ·L3 2 = 15·2 + 20·3 + 18·2,25 = 130,50 kN/ m2

Capa 3 (granular) 

p w = (L 1 + L 2 + L 3 2 − z NF )·γ w = (2 + 3 + 2,25 − 3,5)·10 = 37,50 kN / m 2

σ ' v = σ v − p w = 93 kN / m 2
τ f = σ ' v ·k f ·f ·tgφ = 93·0,75·1·tg32 = 43,58 kN / m 2 = 43,58 kPa
Capa 4 (granular) 

σv = γ1·L1 + γ 2·L2 + γ 3·L3 + γ 4·L4 2 =15·2 + 20·3 + 18·4,5 + 20·2,5 = 221kN/ m2

p w = (L 1 + L 2 + +L 3 + L 4 2 − z NF )·γ w = (2 + 3 + 4,5 + 2,5 − 3,5)·10 = 85 kN / m 2

σ ' v = σ v − p w = 136 kN / m 2
τ f = σ ' v ·k f ·f·tgφ = 1363·0,75·1·tg34 = 68,80 kN / m 2 = 68,8 kPa
Amb les resistències unitàries per fust determinades per cada capa es trobarà la resistència
per fust per cada opció:

Opció A:

L

∫

R fk = τ f ·p f ·dz =
0

L

∫

Opció B: R fk = τ f ·p f ·dz =
0

∑τ

f ,i ·p f ,i ·z i

= ( 6,5·2 + 28,57·3 + 43,58·2)·π ·D = 583,93·D kN

i

∑τ
i

f ,i ·p f ,i ·z i

= (6,5·2 + 28,57·3 + 43,58·4,5 + 68,8·2)·π ·D = 1.358,48·D kN
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11.2.3. Resultat de la càrrega d’enfonsament
Amb aquests valors es pot determinar la càrrega d’enfonsament de càlcul per a cada opció en
funció del diàmetre del pilot, per després determinar el diàmetre mínim per complir amb el
criteri de capacitat estructural.
•

Opció A (pilots a 7,5 m)
R cd =

•

R ck

γR

=

R pk + R fk

γR

=

(

)

3.911·D 2 + 583,93·D
= 1303,67·D 2 + 194,64·D kN (Eq. 11.13)
3

Opció B (pilots a 12 m)
R cd =

R ck

γR

=

R pk + R fk

γR

=

(

)

7.281·D 2 + 1358,48·D
= 2.427·D 2 + 452,83·D kN
3

(Eq. 11.14)

11.3. Càlcul del límit estructural
En l’anàlisi dels Estats Límit Últims es tindrà en compte que les accions al pilot poden arribar a
provocar l’esgotament de la capacitat estructural de la seva secció resistent. Per això es
calcularà l’anomenat “tope” estructural, que és el valor de càlcul de la capacitat resistent del
pilot. Per tant caldrà comprovar que la sol·licitació axil sobre cada pilot no superi dit valor.
Q tope = σ ·A
essent

σ:

(Eq. 11.15)

la tensió del pilot, valent 3,5 MPa per pilots perforats barrinats sense
control de paràmetres i formigó HA-25. Per altres resistències de
formigó s’utilitzarà un valor proporcional;

A:

àrea de la secció transversal.

En el cas considerat es partirà d’un formigó HA-30, obtenint per tant:
Q tope = σ ·A =

30
D2
·3.500·π ·
= 3.300·D 2 kN
25
4

11.4. Càlcul de les sol·licitacions del pilot
Fins aquest punt s’han efectuat càlculs que atenen a la capacitat portant del terreny o a la d’un
pilot genèric de diàmetre D. A partir d’aquí entraran en consideració les accions de l’edifici
projectat sobre els fonaments, amb el qual s’hauran de particularitzar els càlculs a un grup de
pilots determinat.

Pàg. 133

Projecte constructiu d’un edifici industrial destinat a l’envasat de cervesa

Per això s’ha decidit centrar els càlculs en el grup de pilots que més es repetirà al llarg de tot
l’edifici, corresponent als pilars centrals i intermedis de la zona de producció. La solució per la
resta de pilars és la que es representa als plànols del projecte (Annex M).
Vist això es tindran en consideració les reaccions que provenen del pilar que sol·licita més la
fonamentació, que en aquest cas és el suport central del pòrtic intermedi dimensionat a
l’apartat 8.
Les reaccions s’han obtingut a partir del dimensionat definitiu del pòrtic mitjançant la
combinació d’accions de l’equació (Eq.3.3). S’ha assignat el valor unitat a tots els coeficients
parcials per les accions permanents i variables desfavorables i zero a les favorables, tal com
ho requereix el DB SE-C. Cal dir que també s’han reduït les components de la força horitzontal
als fonaments en el valor del coeficient d’amplificació 1 (1 − r ) , de mode que resultin
equivalents a la resultant horitzontal de les accions de càlcul no amplificades (veure 8.3.4).
Els resultats obtinguts són els següents (en mòdul):
Nd=5.529,82 kN

Md=163,88 kN·m

Vd=31,71 kN

Per aquests pilars es considerarà un grup de 4 pilots amb una separació de 3 diàmetres entre
ells, tenint en compte la hipòtesi d’encep rígid i pilots articulats al seu cap, considerant també
que les deformacions dels pilots són elàstiques i segueixen una llei plana. Amb aquesta
consideració i al tenir tots els pilots la mateixa secció, les forces i els moments que els pilars
transmeten als enceps comportaran les següents accions al pilot i-èssim del grup de pilots:

Figura 11.5. Accions sobre l’encep

Ni =

Ai

∑A

·N d +
i

Aixi

∑A x
i

2
i

·M y +

Aiyi

∑A y
i

2

·M z

i

Amb l’encep de quatre pilots considerat, el pilot més sol·licitat rebrà el següent axil:
Nmax =

Nd
Md
27,31
+
= 1.382,46 +
kN
4
4·1,5·D
D

(Eq. 11.16)
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11.5. Comprovacions
11.5.1. Capacitat estructural
Vist això, es comprovarà quin és el diàmetre mínim de pilot pel qual no s’arribarà al límit
estructural amb les accions considerades a 11.4.
Q tope ≥ Nmax



3.300·D 2 ≥ 1382,46 +

27,31
→ D ≥ 0,66 m
D

Per tant, s’haurà d’escollir de partida un pilot ø85 cm (la següent mida normalitzada segons
NTE-CPI i usual a la construcció) i a continuació es comprovarà el seu enfonsament.

11.5.2. Enfonsament
Es comprovarà el pilot ø85 cm en front la limitació d’enfonsament en ambdues opcions.
•

Opció A (pilots a 7,5 m)

Rcd ≥ Nmax → 1303,67·D2 + 194,64·D ≥ 1.382,46 +
•

27,31
→ 1.107,35 ≥ 1.414,58 NO COMPLEIX
D

Opció B (pilots a 12 m)

Rcd ≥ Nmax → 2.427·D2 + 452,83·D ≥ 1.382,46 +

27,31
→ 2.138,41 ≥ 1.414,58 COMPLEIX
D

11.6. Millora de la solució
Observi’s que els resultats són insuficients en el cas de pilots ø85 cm a 7,5 m de profunditat,
mentre que baixant fins 12 m es compleixen les limitacions folgadament. Per tant, es creu
adient comprovar una solució intermitja a 10 m de profunditat, que no requerirà tant ús de
formigó com la opció B.
Observi’s que a 10 m hi ha un canvi de capa en el tall modelitzat, amb el que del cantó de la
seguretat es considerarà que el pilot té la punta en l’últim tram de la capa 3 en comptes que
en el primer de la capa 4 (la capa 4 té un major angle de fregament intern i per tant és més
favorable). D’aquesta manera s’assegura que el pilot no tingui problemes independentment de
la capa on es clavi. A més, la zona activa d’influència de la punta quedarà dins la capa 4, amb
el qual aquest tindrà un millor comportament per punta que el determinat als càlculs.
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11.6.1. Resistència per punta
Es procedeix de la mateixa manera que a 11.2.1:

σ vp = γ 1·L 1 + γ 2 ·L 2 + γ 3 ·L 3 = 15·2 + 20·3 + 18·4,5 = 171 kN / m 2
p w = γ w ·L w = 10·6,5 = 65 kN / m 2

φ = 32º → N q =

σ ' vp = σ vp − p w = 106 kN / m 2

1 + sin 32 π ·tg32
·e
= 23,18
1 − sin 32

qp = fp ·σ ' vp ·N q = 2,5·106·23,18 = 6.143 kN / m 2 = 6,14 MPa
R pk = qp ·A p = 6.143·π ·

D2
= 4.825·D 2 kN
4

11.6.2. Resistència per fust
Les resistències unitàries per fust de cada capa no depenen del pilot, amb el que els resultats
no varien respecte les ja determinades. Per tant, la resistència al llarg del pilot serà:
L

∫

R fk = τ f ·p f ·dz =
0

∑τ

f ,i ·p f ,i ·z i

= ( 6,5·2 + 28,57·3 + 43,58·4,5)·π ·D = 926·D kN

i

11.6.3. Càrrega d’enfonsament
Amb les resistències per punta i fust determinades es troba la càrrega d’enfonsament del pilot:
R cd =

R ck

γR

=

R pk + R fk

γR

=

(

)

4.825·D 2 + 926·D
= 1.608·D 2 + 309·D kN
3

11.6.4. Comprovacions
Al continuar utilitzant un pilot ø85 cm la càrrega axil de càlcul no superarà el límit estructural,
amb el qual només caldrà comprovar el pilot en front l’enfonsament:
R cd ≥ Nmax  1.608·D2 + 309·D ≥ 1382,46 +

27,31n
→ 1.424,81 kN ≥ 1.414,58 kN COMPLEIX
D

Observi’s que amb la present solució la punta del pilot s’allunya 5 m de les capes d’argiles i
llims inferiors, amb el qual l’existència d’aquestes no reduirà la resistència unitària per punta
del pilot. Aquesta comprovació s’efectua mitjançant l’equació (Eq. 11.17).
2

 H
qp ≤ 6·1 +  ·c u
 D

(Eq. 11.17)

Pàg. 136

on

Annex A: Memòria de càlcul

H:

distància de la punta del pilot a l’estrat del sòl cohesiu tou inferior

D:

diàmetre del pilot

Cu:

resistència al tall sense drenatge del sòl cohesiu tou
2

qp,max

5 

2
= 6· 1 +
 ·0,35 = 99,47 kg / cm = 9,95 MPa ≥ qp = 6,14 MPa COMPLEIX
0,85 


Segons les condicions geotècniques i les càrregues al paviment de l’edifici no es considera
que es puguin donar les circumstàncies necessàries per l’existència de fregament negatiu, així
com tampoc existiran pilots treballant a tracció ni possibilitat de ruptura horitzontal del terreny
sota càrregues del pilot (les empentes horitzontals sobre els pilots són molt inferiors al 10% de
la càrrega vertical compatible amb elles).

11.7. Armat del pilot
Es parteix del pilot ø85 cm considerat clavat a 10 m de profunditat, amb el que l’axil màxim
que rebrà de l’edifici serà:
Nmax = 1.382,46 +

27,31
27,31
= 1.382,46 +
= 1.415 kN
D
0,85

El seu valor de càlcul es determinarà majorant l’acció amb el coeficient de seguretat parcial

γ E = 1,6 que adopta el CTE DB SE-C pel dimensionat per capacitat estructural, considerant
que el nivell de control d’execució serà normal (classificació importada de la EHE).
N d = γ E ·Nmax = 1,6·1.450 = 2.320 kN

(Eq. 11.18)

Dit esforç serà absorbit pel formigó i per l’armadura a col·locar, amb el que es tindrà:
N d = Ncd + N sd

on

Ncd = 0,85·fcd ·A c = 0,85·3,5·

30 π ·(0,95·0,85 ) 2
·
= 1,828 MPa = 1.828 kN
25
4

(Eq. 11.19)

(Eq. 11.20)

Observi’s que pel càlcul de l’àrea de la secció de formigó s’ha utilitzat un diàmetre del 95% del
nominal, recomanació que incorpora la EHE importada de l’Eurocodi 2. Per tant l’acer haurà
d’absorbir:
N sd = 2320 − 1.828 = 4924 kN
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Dit esforç no haurà de superar la resistència mecànica de l’acer segons l’equació (Eq.11.21).
U s = f yd ·A s ≥ N sd

(Eq. 11.21)

La tensió de càlcul de l’acer es determinarà sabent que l’escurçament màxim en compressió
serà de 0,002, resultant:
f yd = 0,002·E s = 0,002·2·10 5 = 400 N / mm 2

(Eq. 11.22)

Amb el qual l’àrea necessària d’acer serà:
As =

N s 492.400
=
= 1.231 mm 2 = 12,31 cm 2
f yd
400

Tot i així cal tenir en compte les armadures mínimes que s’imposen a les diverses normatives:
•

Segons EHE, la quantia mecànica mínima de l’armadura longitudinal es fixa en:
A s ·f yd ≥ 0,1·N d → A s ≥

•

0,1·232.000
= 580 mm 2 = 5,80 cm 2 (menys restrictiu)
400
2

Segons la pròpia EHE, es requereix un mínim de 6 barres ø12 mm  As=6,78 cm
(menys restrictiu).

•

L’Eurocodi 2 introdueix una recomanació més ajustada pels pilots d’entre 0,5 i 1 m de
2

2

diàmetre  As=2.500 mm = 25 cm (més restrictiu)
•

Finalment, Jiménez Montoya [3] augmenta les recomanacions de la EHE i demana la
disposició mínima de A s = (5 / 1000 )·A c = 28,37 cm 2 (encara més restrictiu)

Un cop coneguda la secció mínima necessària d’acer cal recordar que les barres no es podran
espaiar més de 30 cm entre elles. Amb això, considerant un recobriment de 7 cm i uns
diàmetres aproximats d’estrep i armadura longitudinal d’1 cm i 2 cm respectivament, es tindrà
que el nombre mínim de barres per complir amb la separació màxima serà:
n=

L perim,barres
s màx

=

π ·(85 − 2·7 − 2·1 − 2·1)
30

= 7,02 barres → 8 barres

(Eq. 11.23)

Per tant, acomplint les condicions de secció mínima i nombre mínim de barres s’escull una

armadura longitudinal 9ø20.
Pels estreps (o espiral) es requereix un diàmetre no menor a la quarta part del de l’armadura
longitudinal, i una separació o pas no major a 15 vegades el diàmetre de dita armadura.
Acomplint amb dits requeriments es disposaran estreps ø8 cada 20 cm.
Pel que fa a la longitud d’armat es fixa en el major de 9·D o 6 m, i per tant L = 9·D = 7,65 m.
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12. Enceps i riostres
12.1. Enceps
L’encep és una estructura tridimensional que té un funcionament complex i no ben conegut.
Es tracta d’elements molt robusts, fortament armats i que adopten disposicions constructives
assimilables en planta a polígons regulars. Tal com s’ha comentat anteriorment, pel grup de
pilots considerat (pilars centrals i intermedis de la zona de producció) es realitzarà un encep
rígid de quatre pilots, havent de definir inicialment la seva geometria.
Pel que fa a les dimensions en planta s’ha fixat una separació entre pilots l=3·D (evitant
l’efecte grup), mentre que es recomana que les cares laterals de l’encep quedin al menys a 25
cm o D/2 de qualsevol punt des pilots (on D és el diàmetre dels pilots). Amb això s’escollirà la
segona restricció per ser més desfavorable, obtenint un encep com el de la Figura 12.1.

Figura 12.1. Dimensions de l’encep considerat

Segons les recomanacions de [3] es decideix utilitzar un cantell d’encep h ≈ 1,5·D , amb el que
s’utilitzarà h=1,30 m, complint sobradament també les limitacions h≥40 cm i h≥D que imposa
la EHE. Amb aquests paràmetres es tindrà un encep rígid, ja que l ≤ 3·h. L’encep s’armarà
amb diferents emparrillats segons la seva funció, tal com es detalla a la Figura 12.2.

Figura 12.2. Tipus d’armadura d’un encep
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12.1.1. Armadura principal
L’armadura principal es situa en bandes sobre els pilots, tenint cada banda l’amplada definida
a la Figura 12.3.

Figura 12.3. Ample de banda de l’armadura principal

Sabent que el cap dels pilots entra 10 cm dins l’encep i que s’utilizaran barres ø20, es tindrà
que l’ample de banda ab val:
a b = 85 cm + 2·12 cm = 109 cm
Utilitzant el mètode de bieles i tirants, segons a la Figura 12.4. s’observa:

N' d
0,85
=
l
Hd
− 0,25·a1
2
As =

l

 3·0,85

N' d · − 0,25·a1  2.320·
− 0,25·0,36 
2
=
 2
 = 2.741 kN
→ Hd =
0,85·d
0,85·1,18

H d 2.741·20 3
=
= 6.853 mm 2 = 68,53 cm 2 → 22φ 20 per a cada banda
f yd
400

Figura 12.4. Paràmetres pel mètode de bieles i tirants

(Eq. 12.1)

(Eq. 12.2)
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12.1.2. Armadura secundària inferior
Al quedar zones de l’encep sense armar entre les bandes principals, es disposarà una
armadura secundària a la cara inferior de l’encep amb una capacitat mecànica major a una
quarta part de la de cada banda.
Així, en cada sentit es tindrà:
A' s =

A s 67,95
=
= 17 cm 2 → 10φ16
4
4

(Eq. 12.3)

12.1.3. Armadura secundària vertical
Degut als importants axils de compressió existents es creu convenient utilitzar una armadura
secundària vertical com a conseqüència de la dispersió del camp de compressions. Per això
es disposarà una armadura amb capacitat

Nd

1,5·n

, on n és el nombre de pilots.

Així es colocarà:
As =

N d 1,5·n 2.320·10 3 1,5·4
=
= 967 mm 2 = 9,67 cm 2 → 9φ12
f yd
400

(Eq. 12.4)

12.1.4. Armadura secundària superior
Tot i que la EHE no requereixi expressament la seva utilització, degut a les magnituds de
l’encep i les grans càrregues existents es recomana disposar un emparrillat a la cara superior
de l’encep que també ajudarà a aguantar els estreps. Es disposarà una armadura amb una
capacitat mecànica del 20% de l’armadura principal inferior.
Vist això, per a cada banda es tindrà:
A' s =

A s 67,95
=
= 13,58 cm 2 → 12φ12
5
5

(Eq. 12.5)

12.2. Riostres
Les comunament anomenades riostres són bigues de formigó, armades uniformement, que
uneixen els enceps i els lliguen en la direcció de la biga minimitzant els desplaçaments
horitzontals. En el cas d’existir pilots aïllats sempre cal arriostrar-los en dues direccions,
mentre que en grups de dos pilots només calen bigues centradores en la direcció ortigonal a
l’encep. En el cas considerat no es tenen pilots aïllats ni grups de dos pilots, amb el que no és
necessari lligar els enceps projectats.
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Tot i així es colocarà una riostra lligant els enceps perimetrals de l’edifici per d’aquesta manera
facilitar el recolzament de les tres primeres plaques alveolars de façana sobre ella (usualment
a partir de la quarta ja queden suportades exclusivament pels pilars).
Així, la biga estarà sotmesa a una càrrega lineal uniformement repartida de valor:
G plaq,d = γ G ·3·gplaq ·h plaq = 1,35·3·3,00·2,4 = 29,16 kN / m

(Eq. 12.6)

Per tant el moment de càlcul valdrà:
Md =

1
1
·G plaq ·L2 = ·29,16·8 2 = 155,52 kN·m
12
12

(Eq. 12.7)

on L és la longitud de la biga centradora (distància entre pilars de façana).
Aquesta tindrà una secció de 50 cm d’amplada i 70 cm de cantell, complint les recomanacions
de L/20 i L/12 respectivament recollides per J. Calavera [4].
La seva armadura serà simètrica i estarà composada pels següents rodons a cadascuna de
les dues cares horitzontals:
A s = A' s =

Md
155,52·10 6
=
= 670 mm 2 = 6,70 cm 2 → 4φ16
d'·f yd
580·400

(Eq. 12.8)

Tot i així a la cara de tracció es disposarà l’armadura mínima del 2,8/1000 de l’àrea de formigó
tipificada per la EHE per bigues, ja que és més restrictiva que la considerada.
As =

2,8
·050·70 = 9,80 cm 2 → 5φ16
1000

(Eq. 12.9)

Suposant l’esforç tallant constant a tota la llum, es tindrà un valor de càlcul:
Vd =

M d 155,52
=
= 19,44 kN
L
8

(Eq. 12.10)

Tot i ésser un valor baix, per absorbir aquest esforç i altres d’inesperats es decideix disposar
uns estreps φ 8 cada 20 cm, complint amb les disposicions de la EHE.
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