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Resum 

El present Annex correspon al disseny i càlcul de l’estructura de la coberta metàl·lica a partir 
de la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE). 

Aquest annex establirà les bases per a l’elaboració de l’estudi comparatiu. Comparant els 
resultats que en aquest document es presenten amb els obtinguts a partir del càlcul amb el 
Codi Tècnic de l’Edificació es pretén determinar l’origen de les diferències entre les dues 
normatives.  

Els càlculs de l’estructura metàl·lica s’han realitzat tenint en compte la norma NBE-EA-95 i 
per a la fonamentació i els elements de formigó armat que la formen, la norma bàsica EHE-
98. 

Les sol·licitacions a que estan sotmesos els elements que formen l’estructura s’extreuen del 
programa de càlcul AGE segons les hipòtesis de càlcul requerides en cada cas.  
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C.1. Accions considerades al càlcul (NBE-AE-88) 

En aquest apartat s’indiquen les accions que es consideren sobre l’estructura en base a 
l’anterior normativa vigent, la Norma Bàsica de l’Edificació.  

Les accions que es consideren són les que s’indiquen a la norma NBE-AE-88 “Acciones en 
la edificación”. L’aplicació d’aquestes, permetrà la comprovació dels requisits que 
l’esmentada normativa estableix. Aquesta normativa classifica les accions com s’indica a 
continuació. 

C.1.1. Accions gravitatòries 

Són les accions degudes als pesos que graviten sobre un element resistent, o estructura. Es 
descomponen en dos grups: 

C.1.1.1. Concàrregues 

Són les càrregues de magnitud i posició constant amb el temps. La composen el pes propi i 
les càrregues permanents. 

 Pes propi: és la càrrega deguda al pes de l’element resistent.  

Es prendrà com a pes propi de l’estructura una càrrega estimada de 40kg/m2. Un cop 
definida la solució estructural final es recalcularà. Per tal de fer possible la comparativa, es 
considera oportú fer aquesta mateixa estimació per a tots els anàlisis. Com que el programa 
de càlcul ho permet, s’ha considerat, en el model, el valor real del pes propi del perfil de la 
barra.  

 Càrregues permanents: càrregues degudes als pesos de tots els elements constructius 
que graviten permanentment sobre els elements resistents. 

Les càrregues permanents considerades són les que es fixen per la tipologia de la coberta 
lleugera escollida. Per tant, es considera una càrrega de 15 kg/m2. 

C.1.1.2. Sobrecàrregues 

Són aquelles càrregues la magnitud i /o posició de les quals pot variar amb el temps. 

 Sobrecàrrega de neu: provocada pel pes de la neu sobre les superfícies de coberta. És 
el pes de la neu que, en les condicions climatològiques més desfavorables, pot 
acumular-se sobre ella.  
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Es suposa la sobrecàrrega de neu sobre una superfície horitzontal com a uniformement 
repartida. El seu valor, en cada localitat, pot fixar-se amb dades estadístiques locals. A la 
taula adjunta, s’especifica la sobrecàrrega de neu a considerar segons l’altitud topogràfica de 
la zona on s’ubica el projecte.  

Sobrecàrrega de neu sobre la 
superfície horitzontal 

Altitud 
topogràfica h 

Sobrecàrrega de 
neu 

(m) (kg/m2) 
0 a 200 40 
201 a 400 50 
401 a 600 60 
601 a 800 80 
801 a 1000 100 
1001 a 1200 120 
> 1200 h/10 

Taula 1.1 –Sobrecàrrega de neu (Taula 4.1 de la normativa NBE-AE-88) 

Cornellà de Llobregat està situada a una altitud topogràfica inferior a 200 metres, per tant es 
considera una sobrecàrrega de neu de 40kg/m2. 

La coberta del present projecte presenta una inclinació de 5º. Aquest angle d’inclinació és 
prou petit com per a considerar la coberta horitzontal i considerar vàlida la sobrecàrrega que 
ja s’ha expressat. A més, no té zones d’acumulació de neu i no caldrà considerar cap 
sobrecàrrega addicional.  

 Sobrecàrrega d’ús: sobrecàrrega produïda per les persones o objectes que poden 
gravitar sobre els elements resistents, per raons d’ús de l’edifici.  

A la Taula 3.1 de la AE-88, no s’estableix una categoria específica per a cobertes lleugeres 
com la del present projecte. A l’hora de definir el valor de la sobrecàrrega d’ús, per tant, s’ha 
volgut garantir que qualsevol punt de la coberta sigui capaç de suportar una càrrega puntual 
equivalent a 100kg, tal i com s’indica a al normativa. Per aquest motiu, es pren una càrrega 
variable total de valor no inferior a 100kg/m2. Com que ja s’ha establert una sobrecàrrega de 
neu de 40kg/m2 es prendrà, per a garantir dita condició, una sobrecàrrega d’ús de 60kg/m2. 
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C.1.2. Vent 

Són les accions produïdes per les pressions i succions que el vent origina sobre les 
superfícies. S’admet que el vent, en general, actua horitzontalment i en qualsevol direcció, 
particularment, s’estudia l’acció del vent en les dues direccions dels eixos principals de 
l’estructura i en ambdós sentits.  

El vent produeix sobre cada element superficial d’una construcció, tant si està orientat en la 
direcció del vent o en la contrària, una sobrecàrrega unitària p (kg/m2) en la direcció de la 
seva normal que segueix l’expressió següent. 

 p=c·w·k (Eq. 1.1) 

 on: 

 c és el coeficient eòlic (positiu si es tracta de pressió, i negatiu en el cas de 
succió) 

 w és la pressió dinàmica del vent 

 k és el factor eòlic d’esveltesa 

La sobrecàrrega total de vent sobre una construcció serà la resultant de les sobrecàrregues 
locals del total de la seva superfície.  

C.1.2.1. Pressió dinàmica (w) 

La pressió dinàmica que es genera per l’acció del vent s’expressa de la manera següent:  

 w=
16

2v  (Eq. 1.2) 

 on:  

 v és la velocitat en que bufa el vent (m/s) 

La pressió dinàmica que s’ha de considerar en el càlcul d’una edificació serà funció de la 
seva alçada i de la situació topogràfica. Tenint en compte l’emplaçament de l’estructura del 
present projecte i una alçada de coronació de 8,50 metres es pren com a pressió dinàmica 
w=50kg/m2 segons s’indica a la taula adjunta, considerant la situació topogràfica normal.  
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Pressió dinàmica del vent 
Alçada de coronació de 
l'edifici sobre el terreny [m], 
segons la situació topogràfica 

Velocitat del 
vent (v) 

Pressió 
dinàmica 

(w) 
Normal Exposada m/s km/h kg/m2 

De 0 a 10 - 28 102 50
De 11 a 30 - 34 125 75
De 31 a 100 De 0 a 30 40 144 100
> 100 De 31 a 100 45 161 125

- > 100 49 176 150

Taula 1.2 – Pressió dinàmica del vent- (Taula 5.1 de la norma NBE-AE-88) 

C.1.2.2. Factor eòlic d’esveltesa (k) 

L’acció del vent és augmenta amb el valor de l’esveltesa.  Aquesta es determina a partir dels 
valors mitjans de l’alçada i amplada de l’edificació (h i b, respectivament). Els coeficients 
eòlics es multiplicaran pel factor eòlic d’esveltesa k que es determina segons la taula 
següent. 

 

Taula 1.3 – Factor eòlic d’esveltesa-Taula 5.5 de la norma NBE-AE-88 

- Càlcul de l’esveltesa en la direcció X: 

168,350,826,31 =→=→=>= k
h
bmhmb , segons s’indica a la Taula 1.3. 

- Càlcul de l’esveltesa en la direcció Y: 

 122,250,892,18 =→=→=>= k
h
bmhmb , segons la Taula 1.3. 

A continuació, de forma esquemàtica, s’adjunta la planta de la coberta on s’hi especifiquen 
les dimensions d’aquesta i com s’ha designat la força del vent en cada direcció i sentit. 
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 h=8,50m 

 

Figura 1.1 – Planta explicativa de la coberta i indicacions del vent 

C.1.2.3. Coeficient eòlic (c) 

A l’hora de determinar l’acció del vent es considerarà l’estructura com a tancada. Aquesta 
solució garanteix l’estabilitat estructural, ja que en el cas de que s’optés per a tancar 
l’estructura les accions del vent serien més desfavorables i, de no considerar aquesta 
possibilitat, caldria recalcular-la. El coeficient eòlic es determina segons els valors que 
s’indiquen a la Taula 5.2 de la norma NBE AE-88 per a construccions tancades.  

 

Taula 1.4 – Coeficient eòlic de sobrecàrrega local en una construcció tancada 

Vx+ 

Vy- 

Vx- 

Vy+ 
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Per a la determinació del coeficient eòlic cal tenir en compte l’angle d’incidència del vent, tant 
a la coberta com als paraments verticals. A continuació es determinen els coeficients eòlics 
en funció de la direcció del vent. 

C.1.2.3.1. Coeficients eòlics en la direcció X. Influència sobre el pòrtic lateral 

 

Figura 1.2 – Pòrtic de façana. Vent en la direcció X 

A la figura anterior s’indica com s’han numerat les cares per a la determinació del coeficient 
eòlic. Els valors d’aquests s’indica a continuació: 

 c1=+0,80 c2=-0,30 c3=-0,40 c4=-0,40 

C.1.2.3.2. Coeficients eòlics en la direcció Y. Influència sobre el pòrtic de façana 

 

Figura 1.3 – Pòrtic lateral. Vent en la direcció Y 

Si el vent està aplicat en la direcció y. Els valors del coeficient eòlic s’indiquen a continuació:  

c5=+0,80 c6=-0,40 c7=-0,40 



Disseny i càlcul estructural d’una coberta metàl·lica d’una pista poliesportiva mitjançant el nou Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). Comparativa amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE).  
Càlcul amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE)   Pàg. 13 

 

A mode de resum s’adjunta un quadre on s’indica la distribució de les càrregues superficials 
del vent, per a cada zona de l’estructura, segons s’indica al document AE-88. 

 Cara w 
[kg/m2] c p=c·w·k 

[kg/m2] 

Paràmetres verticals     
 Vent en direcció X 1 50 +0,80 +40 

Pòrtic lateral 4 50 -0,40 -20 
 Vent en direcció Y 5 50 +0,80 +40 

           Pòrtic de façana 6 50 -0,40 -20 
     
Coberta     

 Vent en direcció X 2 50 -0,30 -15 
 3 50 -0,40 -20 

 Vent en direcció Y 7 50 -0,40 -20 

Nota: El signe positiu indica pressió i el negatiu succió. 

Taula 1.5 – Càrregues superficials del vent per a cada cara 

C.1.2.4. Distribució de les càrregues de vent 

C.1.2.4.1. Paràmetres verticals 

L’aplicació de les càrregues de vent es realitza linealment sobre els pilars. Per tant, es 
multiplicarà la càrrega superficial del vent, per la distància tributària entre aquests. Dependrà 
de la direcció i del sentit d’incidència. A la Figura 1.1 s’indica la nomenclatura utilitzada.  

A les Figures 1.2 i 1.3 s’indica, de manera esquemàtica, la distribució dels als pòrtics de 
façana i laterals. A l’Annex K s’inclouen els plànols d’estructura on es detallen les 
característiques pròpies de cada element.  

 Vent aplicat a la cara 1 (Vx+)  

- Elements de la cara 1: 

P01 i P20: qpo1, 20-vx+= 40 2m
kg ·

2
91,3 m=78,20

m
kg  

P06,08,10,12,14,16,18:  qp06,08,10,12,14,16,18-vx+=40 2m
kg ·3,91m=156,40

m
kg  

- Elements de la cara 4: 
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P05 i P24: qpo5, 24-vx+= -20 2m
kg ·

2
91,3 m=-39,10

m
kg  

P07,09,11,13,15,17,19: qp07,09,11,13,15,17,19-vx+=-20 2m
kg ·3,91m=-78,20

m
kg  

 Vent aplicat a la cara 5 (Vy-): 

- Elements de la cara 5: 

P20 i  P24:  qp20, 24-vy-=40 2m
kg ·

2
01,4 m=80,20

m
kg  

P21 i P23:  qp21, 23-vy-=40 2m
kg ·(

2
01,4 +

2
45,5 )m=189,20

m
kg  

P22:  qp22-vy-=40 2m
kg ·5,45m=218

m
kg  

- Elements de la cara 6: 

P01 i  P05:  qpo1, 05-vy-=-20 2m
kg ·

2
01,4 m=-40,10

m
kg  

P02 i P04:  qpo2, 04-vy-=-20 2m
kg ·(

2
01,4 +

2
45,5 )m=-94,60

m
kg  

P03:  qpo3-vy-=-20 2m
kg ·5,45m=-109

m
kg  

Quan el vent s’apliqui en el sentit invers (Vx- o Vy+), la distribució es farà de la mateixa 
manera, però s’aplicarà a les cares directament oposades a les indicades anteriorment.  

C.1.2.4.2. Coberta 

La càrrega del vent s’aplica de manera lineal sobre les corretges. Com en el cas dels pilars, 
caldrà multiplicar el valor de la càrrega superficial de vent per l’àrea tributària entre corretges.  

A la coberta, en total, es disposa de 15 corretges equidistants a 1,34 metres de separació. 
Les característiques d’aquestes es detallen a l’Annex K, on s’inclouen els plànols 
d’estructura.  
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 Vent a la coberta (Vx+): 

 qc01-Vx+=-15 2m
kg ·

2
34,1 m=-10,05

m
kg  

 qc02-c07-Vx+=-15 2m
kN · 34,1 m=-20,10

m
kg  

 qc08-Vx+=-15 2m
kN ·

2
34,1 m-20 2m

kN ·
2
34,1 m =-23,45

m
kg  

 qc09-c14-Vx+=-20
2m

kN
· 34,1 m=-26,80

m
kg

 

 qc15-Vx+=-20 2m
kg ·

2
34,1 m=-13,40

m
kg  

 Vent a la coberta (Vy-): 

 qc01, 15-Vy-=-20 2m
kg ·

2
34,1 m=-13,40

m
kg  

 qc02-c14-Vy-=-20 2m
kN · 34,1 m=-26,80

m
kg  

Pel sentit invers al descrit anteriorment, Vx- i Vy+ respectivament, la distribució serà la 
mateixa, però aplicada a les cares directament oposades.  

C.1.3. Accions tèrmiques i reològiques 

Són les accions produïdes per les deformacions provocades per canvis de temperatura o 
aquelles que experimenten els materials per retracció, fluència o altres efectes.  

No es consideren dites accions en estructures formades per pilars i bigues quan es disposi 
de juntes de dilatació a la distància adequada. Aquesta, en estructures ordinàries d’edificació 
(d’acer laminat o de formigó armat) no ha de sobrepassar els 40 metres.  

La longitud màxima de l’estructura del present projecte és de 31,26 metres, per tant no es 
considera necessària la consideració de les accions tèrmiques.  

En estructures metàl·liques, en general, les accions reològiques son despreciables. Per tant, 
en el present projecte tampoc es consideraran.  
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C.1.4. Acció sísmica 

Són les accions produïdes per les sacsejades sísmiques. Com que les accions sísmiques 
estan regides per la NCSE-02, tal i com s’ha indicat a l’Annex B, no cal considerar les 
accions sísmiques degut a les característiques de l’emplaçament, tipologia i importància de 
l’estructura.  

C.1.5. Estat de càrregues considerat 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats al càlcul. 
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C.2. Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat són un mètode per a pal·liar possibles errors en el procés de 
càlcul i construcció dels elements resistents d’un edifici. 

Es pot distingir entre dos tipus de coeficients: els de minoració de les capacitats mecàniques 
dels materials i els de majoració de les accions. 

C.2.1. Coeficients de minoració dels materials 

Els coeficients de minoració dels materials venen definits pel tipus de control d’execució i de 
la garantia de les propietats dels materials. Aquests són els que es presenten a continuació: 

 Coeficient de minoració del formigó: gd=1,50 

 Coeficient de minoració de l’acer per a armadures passives: gs=1,15 

 Coeficient de minoració de l’acer laminat: ga=1, per a acers de límit elàstic mínim 

garantit. 

C.2.2. Coeficients de majoració d’accions 

Aquests coeficients es defineixen segons el material de l’element resistent i el tipus d’estat 
límit considerat. En el cas del formigó armat es determinen segons la norma EHE-98 i per a 
l’acer laminat són els que s’indiquen al capítol III de la Instrucción EAE. 

C.2.2.1. Formigó armat 

Els coeficients de majoració es determinen segons el control d’execució tal i com s’indica a la 
taula següent: 

  Nivell de control d'execució 
TIPUS D'ACCIÓ Intens Normal Reduït 
Permanent gG 1,35 gG 1,50 gG 1,60 
Pretensat gP 1,00 gP 1,00 gP - 
Permanent de valor no 
constant gG* 1,50 gG* 1,60 gG* 1,80 

Variable gQ 1,50 gQ 1,60 gQ 1,80 

Taula 2.1 – Coeficients de majoració del formigó armat per l’Estat Límit Últim 
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Pel present projecte es considera un control d’execució normal per tant, els coeficients a 
considerar són els següents: 

 gG=1,50 

 gQ=1,60 

Pel que fa a l’Estat Límit de Servei, els coeficients de majoració són funció de l’efecte de 
les accions sobre l’estructura.  

Tipus d’acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG=1,00 γG=1,00 

Permanent de valor 
no constant 

γG*=1,00 γG*=1,00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.00 

Taula 2.2 – Coeficients de majoració del formigó armat per l’Estat Límit de Servei 

Com que tots els efectes de les accions sobre l’estructura projectada són desfavorables, els 
coeficients de majoració considerats són iguals a la unitat. 

C.2.2.2. Acer laminat 

Una acció ponderada és el producte d’una acció característica pel coeficient de ponderació g 

que li correspongui en la combinació d’accions que s’estigui considerant. 

A efectes d’aplicació d’aquests coeficients de ponderació les accions es classifiquen en dos 
grups: constants i variables. 

Es considera com a accions constants aquelles que actuen o puguin actuar en tot moment o 
durant un llarg període de temps amb valor fixat en posició i magnitud. 

A efectes pràctics, s’inclou en aquest tipus d’acció el pes propi i la càrrega permanent i dins 
de les accions variables la sobrecàrrega d’ús, de neu i les accions del vent.  
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C.3. Hipòtesis de càlcul 

C.3.1. Combinació d’accions 

Segons s’indica a la NBE EA-95, els coeficients de majoració d’accions es determinen 
segons la hipòtesis de càrrega, la classe d’acció i l’efecte favorable o desfavorable de l’acció 
sobre l’estabilitat a les tensions. Aquests, es presenten a la taula adjunta.  

 
Coeficient de ponderació g, 

si l'efecte de l'acció és Hipòtesis de càrrega Classe d'acció 
Desfavorable Favorable 

CAS I Ia 
Accions 
constants 1,33 1,33 1,00 

  Sobrecàrregues 1,33 1,50 0,00 
  Vent 1,50 1,33 0,00 

Ib 
Accions 
constants 1,33 1,00 

  Sobrecàrregues 1,50 0,00 
  Neu 1,50 0,00 

Ic 
Accions 
constants 1,33 1,00 

  Vent 1,50 0,00 

Accions constants i 
combinació de dues 
accions variables 
independents 

  Neu 1,50 0,00 
CAS II 
  

Accions 
constants 1,33 1,00 

  Sobrecàrregues 1,33 0,00 
  Vent 1,33 0,00 

Accions constants i 
combinació de tres accions 
variables independents   Neu 1,33 0,00 

CAS III   
Accions 
constants 1,00 1,00 

  Sobrecàrregues r 0,00 
  Vent 0,25 0,00 
  Neu 0,50 0,00 

Accions constants i 
combinació d'accions 
variables independents, 
incloses les accions 
sísmiques   

Accions 
sísmiques 1,00 0,00 

Taula 3.1 – Coeficients de ponderació d’accions per l’Estat Límit Últim 

Pel cas del projecte, com que no es consideren les accions sísmiques, no es tindrà en 
compte la combinació del cas III. Per tant es disposarà de 4 hipòtesis combinades (Ia, Ib, Ic, 
II) que, a la vegada, s’hauran de desdoblar per a preveure la variació del sentit i direcció del 
vent.  
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Pel  què fa a l’estat límit de servei es combinen les accions que intervenen en una 
determinada situació, sense majorar.  

Per tant, tenint en compte el que s'ha exposat en aquest apartat les hipòtesis que es 
consideren per a la comprovació dels perfils amb la Norma Bàsica de l’Edificació són els que 
es presenten a continuació: 

 Combinació d’accions pel compliment de l’Estat Límit Últim (ELU) 

CAS II: 

(1) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,33·sn+1,33·Vx+ 

(2) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,33·sn+1,33·Vx- 

(3) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,33·sn+1,33·Vy+ 

(4) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,33·sn+1,33·Vy- 

CAS Ia: 

(5) 1,33·(pp+cp)+1,50·su+1,33·Vx+ 

(6) 1,33·(pp+cp)+1,50·su+1,33·Vx- 

(7) 1,33·(pp+cp)+1,50·su+1,33·Vy+ 

(8) 1,33·(pp+cp)+1,50·su+1,33·Vy- 

(9) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,50·Vx+ 

(10) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,50·Vx- 

(11) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,50·Vy+ 

(12) 1,33·(pp+cp)+1,33·su+1,50·Vy- 

CAS Ib: 

(13) 1,33·(pp+cp)+1,50·su+1,50·sn 

CAS Ic: 

(14) 1,33·(pp+cp)+1,50·sn+1,50·Vx+ 

(15) 1,33·(pp+cp)+1,50·sn+1,50·Vx- 
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(16) 1,33·(pp+cp)+1,50·sn+1,50·Vy+ 

(17) 1,33·(pp+cp)+1,50·sn+1,50·Vy- 

Alternança de càrregues: 

(18) 1,33·(pp+cp)+1,50·su1+1,50·sn 

(19) 1,33·(pp+cp)+1,50·su2+1,50·sn 

 Combinació d’accions pel compliment de l’Estat Límit de Servei (ELS) 

(1) pp+cp+su+sn 

(2) pp+cp+su1+sn 

(3) pp+cp+su2+sn 

(4) pp+cp+su+sn+Vx+ 

(5) pp+cp+su+sn+Vx- 

(6) pp+cp+su+sn+Vy+ 

(7) pp+cp+su+sn+Vy- 

on: 

pp és el pes propi 

cp són les càrregues permanents 

su és la sobrecàrrega d’ús 

su1 i su2  és la sobrecàrrega d’ús per a les corretges alternes 

sn és la sobrecàrrega de neu 

Vx+, Vx- és l’acció del vent en la direcció x i sentit positiu i negatiu, tal i com s’ha 
indicat a la Figura 1.1. del present document 

Vy+, Vy- l’acció del vent en la direcció i sentit positiu i negatiu, respectivament 
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C.4. Criteris de dimensionament 

Els criteris utilitzats a l’hora de dimensionar tots els elements que configuren l’estructura de la 
coberta es basen en el compliment de l’estat límit últim i l’estat límit de servei. 

Respecte a la satisfacció de l’estat límit últim en els elements resistents no s’ha de 
sobrepassar, en cap cas, les tensions admissibles dels materials que els composen tenint en 
compte els fenòmens d’inestabilitat global i local dels elements.  

Per a l’estat límit de servei, en canvi, es consideren les deformacions. Aquestes, es 
diferencien entre les fletxes de les bigues i els desplaçaments horitzontals dels pilars.  

 Fletxes en bigues i corretges 

Les fletxes seran compatibles amb les necessitats específiques en cada cas. A no ser que 
s’estableixin exigències especials, s’adoptaran els següents valors màxims de la relació 
fletxa/llum sota l’acció de la càrrega característica.  

 

Bigues o biguetes de coberta 1/250 
Bigues fins a 5m de llum i biguetes de forjat, que no suportin murs de 
fàbrica 1/300 
Bigues de més de 5m de llum que no suportin murs de fàbrica 1/400 
Bigues i biguetes de forjat, que suportin murs de fàbrica 1/500 
Mènsules amb la fletxa mesurada a l'extrem lliure 1/300 

Taula 4.1 – Limitacions de les fletxes 

En qualsevol altre element sol·licitat a flexió i no mencionat a la Taula 4.1 la relació fletxa/llum 
no excedirà de 1/500, excepte que es justifiqui que superar-la no comporta conseqüències 
perjudicials pel servei o bon aspecte de la construcció. 

En el cas del present projecte es considera una fletxa de 1/250 a les bigues i corretges de la 
coberta. 

 Desplaçaments horitzontals en pilars 

La NBE AE-95 no fixa valors límit de deformació horitzontal, però des del punt de vista 
conservador, per a edificis industrials i pavellons es considera habitualment un màxim de 
1/300 de l’alçada total de l’edifici.  
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C.5. Càlcul dels elements principals de l’estructura 

Segons la NBE-EA 95 s’admet que la seguretat d’una estructura és acceptable quan 
mitjançant càlculs realitzats pels mètodes definits en l’apartat 3.1.3 d’aquesta normativa i, 
sotmetent l’estructura a les accions ponderades establertes a la mateixa, en la combinació 
que resulti més desfavorable, es comprova que l’estructura en el seu conjunt i cadascun dels 
seus elements són estàticament estables i que les tensions calculades no sobrepassen la 
corresponent condició d’esgotament.  

Des del punt de vista elàstic, que és en el que s’ha basat l’estudi, una secció es trobarà en 
condicions d’esgotament quan en algun punt de la mateixa hi apareguin deformacions 
plàstiques. 

A continuació s’indiquen els processos de càlcul i resultats per alguns dels elements més 
representatius de l’estructura del present projecte. En particular, els elements estudiats són 
els que es detallen a continuació: 

- Pòrtic de façana. Pòrtic 1 i tots els elements que el formen 

- Pòrtic interior. Pòrtic 4 i tots els elements que el formen 

- Corretja C4 

- Diagonals de coberta 

C.5.1. Pòrtic de façana. Pòrtic 1 

 

Figura 5.1 – Alçat del pòrtic de façana 

El pòrtic de façana està composat per la biga que rep els esforços de les corretges de la 
coberta i que, a la seva vegada, els transmetrà als pilars. Per tal de garantir l’estabilitat 
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horitzontal de l’estructura s’ha arriostrat el pòrtic mitjançant perfils tubulars que permetran 
absorbir part dels esforços horitzontals que actuen sobre aquesta.  

Pel què fa a l’estructura vertical, el pòrtic està sustentat per cinc pilars, tal i com es pot 
observar a la Figura 5.1 anterior, estant tots ells articulats sobre els nans de formigó de la 
fonamentació. D’aquesta manera la fonamentació no es veu sol·licitada en excés i 
s’assegura que és l’estructura porticada la que suporta els esforços més desfavorables. 

Els pilars P01 i P05 estan units rígidament a la biga, mentre que la resta de pilars del P02 al P04 
hi estan units de manera articulada. Tal i com ja s’ha comentat l’estructura és simètrica, 
motiu pel qual l’estudi només es realitza de la meitat del pòrtic. 

C.5.1.1. Biga 

En el present apartat es dimensiona i comprova la biga del pòrtic 1 de façana, tenint en 
compte les deformacions i l’estat tensional al que es troben sotmeses les seves seccions.  

Les bigues són les encarregades de suportar les corretges metàl·liques de la coberta, que 
s’hi recolzen cada 1,34m. La longitud total de les bigues és de 18,92 metres, estant 
suportada pels cinc esmentats pilars. 

Les sol·licitacions de les diferents seccions d’estudi són les que s’extreuen del programa 
AGE, en la seva hipòtesis de l’estat límit últim (ELU) més desfavorable.  

C.5.1.1.1. Dimensionament per deformació (ELS) 

Els perfils metàl·lics amb llums elevades entre suports es dimensionen, majoritàriament per 
deformacions. Per a això, és fa necessari comprovar que  la biga compleix els paràmetres de 
dimensionament de fletxes admissibles que fixa la normativa. Com que es tracta d’una biga 
de coberta és suficient considerar el criteri següent. 

 fadm≤ 
250
L   (Eq. 5.1) 

on: 

fadm  és la fletxa instantània admissible (cm) 

L és la llum de la biga entre suports (cm) 

La fletxa instantània de la biga s’obté a partir de les hipòtesis de l’estat límit de servei (ELS).  
I els resultats són els que es mostren a la Figura 5.2 adjunta. El perfil per a la biga de façana 
és un HEB-100.  

(2) 

(3) 

(2) 
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Figura 5.2 – Deformacions pòrtic de façana  

Com es veu a la Figura 5.2 anterior caldrà separa l’estudi de la deformació de la biga en dos 
trams, els corresponents a la distància entre suports. Els altres dos trams tindran un 
comportament simètric als primers.   

 L1=401,20cm 

 L2=544,80cm 

on:  

L1  és la longitud del primer tram, compresa entre els pilars P01 i P02 

L2  és la longitud del segon tram, comprès entre els pilars P02 i P03 

Per tant, per a complir el criteri fixat per la fletxa s’han de garantir les següents expressions: 

fbiga_tram 1  ≤ 1,61cm = fadm_tram1 

fbiga_tram2 ≤ 2,18cm = fadm_tram2 

Es llegeixen els desplaçaments verticals dels nodes (1), (2) i (3), corresponents a les unions 
de les bigues amb els pilars, i el desplaçament al punt de desplaçament màxim de la biga. 
Com que el desplaçament als nodes indicats és pràcticament nul, es llegeix el valor del 
desplaçament màxim i es comprova que no es supera la fletxa màxima admissible. 

fbiga_tram 1  = 0,23cm ≤ fadm_tram1 compleix→   

fbiga_tram2  = 0,72cm ≤ fadm_tram2 compleix→   

(1) (1) 
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C.5.1.1.2. Comprovacions tensionals (ELU) 

Un cop verificats els requeriments deformacionals, cal comprovar que la secció compleix les 
limitacions tensionals establertes a la normativa NBE EA-95. 

Per a això, cal definir les sol·licitacions a què està sotmesa la biga i que s’extreuen del 
programa de càlcul AGE, per la hipòtesis de l’estat límit últim tal que impliqui la combinació 
més desfavorable. Aquests esforços es mostren a les Figures 5.3 i 5.4 adjuntes.   

 

Figura 5.3 – Diagrama de moments de la biga de façana My [T.m] 

 

Figura 5.4 – Diagrama de tallants de la biga de façana Vy [T] 

La comprovació de l’estat tensional del perfil es realitza a la secció més desfavorable, que és 
la secció que es troba al pla de simetria, just a la trobada amb el pilar P03 (secció A).  

 Esforços màxims a la secció considerada, per a la hipòtesis més desfavorable 

N= 20,36 T (tracció) 

My= -0,83 T.m 

Mz=0,132 T·m 

Vy= 0,72 T 

 Dades del perfil de la secció 

 A=26cm2         

 Wy=90cm3  i  Wz=33cm3 

-0,2 

+0,3 

-0,7 

+0,5 +0,5 +0,3 

A

-0,7 

-0,2 

0,3 

0,6 

-0,6 

0,7 

-0,7 

0,6 

-0,6 -0,3 

A

-0,8 
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A la figura adjunta es mostren els eixos locals y i z de la secció 

  

Figura 5.5 – Definició dels eixos locals del perfil (HEB-100) 

Al ser un perfil traccionat, no hi ha possibilitat de vinclament lateral. Tenint en compte això i 
que el perfil presenta doble simetria, n’hi ha prou en realitzar la següent comprovació: 

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σσ ≤++=   (Eq. 5.2) 

on: 

s és la tensió normal a la secció considerada [kg/cm2] 

su és la tensió de límit elàstic, que per a un acer S 275 JR pren el valor de 

2750kg/cm2 

N és l’axil màxim a la secció [kg] 

My, Mz són els moments flectors de càlcul a la secció [kg.m] 

A és l’àrea de la secció de la biga [cm2] 

Wy ,Wz és el mòdul resistent de la biga en els eixos locals y i z definits a la Figura 5.5, 
respectivament [cm3] 

Substituint les dades a l’Eq. 5.2: 

23

5

3

5

2

3

30,1705
33

·10·132,0
90

·10·83,0
26

·10·36,20
cm
kg

cm
cmkg

cm
cmkg

cm
kg

=++=σ    

Es demostra, per tant, que el resultat obtingut és de valor inferior ala tensió del límit elàstic de 
l’acer.  

A la secció estudiada, el perfil està sotmès a moment flector i tallant, per tant, cal efectuar les 
comprovacions tensionals, tenint en compte aquests dos esforços.  
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La tensió que provoca el moment flector a la secció es mostra a la Figura 5.6 adjunta, on es 
comprova que la màxima tensió deguda a aquest tipus de sol·licitació es produeix a la part 
més exterior del perfil, i es fa nul·la al seu eix.  

 

Figura 5.6 – Diagrama de tensions pel moment flector a la biga 

Pels esforços tallants, en canvi, a tensió màxima es localitza al llarg de l’ànima del perfil, fent-
se nul·la a les ales. A la Figura 5.7 adjunta s’indica el diagrama tensional.  

 

Figura 5.7 – Diagrama de tensions per esforç tallant a la biga  

Tenint en compte les figures anteriors s’observa que en el punt de 2 la secció es troba 
sotmesa a moment flector i a esforç tallant. Per aquest motiu, s’haurà de considerar la tensió 
combinada segons s’indica a l’apartat 3.4 de la NBE EA-95.  

uco στσσ ≤+= 22 ·3   (Eq. 5.3) 

on: 

su és la tensió de límit elàstic que és de 2750kg/cm2 

s és la tensió normal per flexió a la secció 

t és la tensió tangencial a la secció 
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Abans de comprovar la tensió combinada, cal comprovar que tant s com t compleixen el 

que s’estableix a la normativa, comprovacions que es detallen a continuació.  

 Tensió normal per flexió 

 u
y

y

W
M

σσ ≤=  (Eq. 5.4) 

on: 

My és el moment flector de càlcul a la secció d’estudi [kg.m] 

Wy és el mòdul resistent de la biga en l’eix local y [cm3] 

Tenint en compte els valors expressats anteriorment i substituint-los a l’Eq. 5.4 es demostra 
que la tensió normal està dins dels límits que s’estableix a la normativa: 

compleix
cm
kg

cm
kg

cm
cmkg

→≤== 223

5

275022,922
90

·10·83,0σ                       

 Tensió tangencial 

Per ser un perfil tipus I es pot adoptar la fórmula simplificada següent: 

 u
aA

V ττ ≤=   (Eq. 5.5) 

on: 

V és el tallant de càlcul a la secció d’estudi (V=720 kg) 

Aa  és l’àrea de l’ànima del perfil, definida com Aa=h1·e, on h1 i e són l’alçada i espessor 
de l’ànima de la secció, respectivament. (h1=5,6cm i e=0,6cm) 

tu  és la tensió tangencial última, definida com 
3
u

u
σ

τ = , que per a un acer S 275 JR 

pren per valor 1587kg/cm2 

Considerant, per tant, l’Eq. 5.5 s’obté el valor de la tensió tangencial màxima que es produeix 
a la secció i es comprova que és inferior al valor de la tensió tangencial última de l’acer:  

compleix
cm
kg

cm
kg

cm
kg

→≤== 222 158729,214
36,3
720τ                      
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Finalment, substituint els valors obtinguts per a la tensió normal i tangencial a l’Eq. 5.3 es 
determina el valor de la tensió combinada i es comprova que no supera el del límit elàstic de 
l’acer.  

                compleix  
cm
kg 2750 

cm
kg 994,11 22co →≤=σ  

C.5.1.1.3. Comprovació de l’estabilitat del cordó comprimit 

Segons l’apartat 3.4.5.1 de la NBE EA-95, en bigues s’ha de complir la següent condició: 

 crMM ≤*  (Eq. 5.6) 

on: 

M* és el màxim moment flector ponderat que actua sobre la biga 

Mcr és el moment crític de vinclament lateral 

El moment crític de vinclament lateral depèn de la forma de la secció, de la distribució de les 
càrregues sol·licitants i de la posició d’aquestes.  

Per a bigues de secció simètrica a un eix horitzontal que passi pel baricentre, com en el cas 
dels perfils I, H, U, es pot adoptar el següent valor: 

 tzcr IIGEM ····
l

π
=  (Eq. 5.7) 

on: 

l  és la longitud teòrica de vinclament lateral. És a dir, la màxima distància entre punts 
del cordó comprimit fermament immobilitzats al pla normal a la biga (l =545cm) 

E és el mòdul d’elasticitat de l’acer (E=2,1·106 kg/cm2) 

G és el mòdul de rigidesa de l’acer (G=8,1·105 kg/cm2) 

Iz és el moment d’inèrcia de la secció total de la biga respecte a l’eix contingut al pla 
de flexió (Iz=167cm4) 

It és el mòdul de torsió de la secció total de la biga (It=9,34cm4) 

Per tant, segons l’Eq. 5.7, el valor del moment crític és Mcr=2,97 T.m.  
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Com es comprova a l’Annex F, per a qualsevol secció de la biga del pòrtic de façana i en 
qualsevol hipòtesis combinada, els moments a la biga són de valor molt inferior al que s’ha 
obtingut. És per aquest motiu que no serà necessari enrigir cap secció intermitja i, per tant, 
no hi ha risc d’inestabilitat del cordó comprimit que impliqui que hi hagi la possibilitat de 
vinclament lateral.  

A l’Annex F, on hi ha les fulles de càlcul utilitzades per a la comprovació de les barres que 
formen l’estructura del pòrtic de façana es pot observar que els resultats indicats en el 
present apartat coincideixen i compleixen totes les comprovacions que garanteixen el 
compliment de l’estat límit últim. Tal i com està estructurada l’esmentada taula, la secció 
d’estudi correspon a la biga del pòrtic 1 en el seu tram 2, en particular és la barra 158.  

C.5.1.2. Pilars 

Al present apartat es realitza el dimensionament dels pilars metàl·lics de la façana. Es 
considera l’estat tensional al que es troben sotmeses les seves seccions. Com que 
l’estructura és simètrica es realitzarà l’estudi dels pilars P01, P02 i P03.   

C.5.1.2.1. Descripció de la perfileria 

Abans d’iniciar el procés de comprovació dels perfils s’ha cregut convenient fer una taula on 
s’indiquin els perfils a estudiar i les seves característiques, en cada cas.  

 

Taula 5.1 – Taula resum de les característiques dels perfils i els elements considerats  

Una peça de directriu recta sotmesa a l’acció d’una càrrega de compressió centrada pateix 
una tensió uniforme en tota la seva secció. Però contràriament al que passa amb les 
sol·licitacions a tracció en les que la força és estabilitzadora de la seva pròpia forma original, 
els elements sotmesos a compressió són molt més sensibles als efectes desestabilitzadors, 
donant lloc a estats de deformació diferents, amb grans desplaçaments de la peça respecte 
a la seva directriu recta. Aquest fenomen és el conegut amb el nom de vinclament.  

A continuació es realitza la determinació dels coeficients que permeten definir, finalment, el 
grau de vinclament de l’estructura.  
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C.5.1.2.2. Grau d’encastament dels nusos i coeficient b 

No sempre es possible definir les vinculacions dels extrems com en els casos fonamentals, 
ja que, sovint, el grau d’encastament i articulació als extrems no és perfecte. Per aquest 
motiu la normativa estableix un criteri general per a la determinació del coeficient b, fent que 

el seu valor depengui de la rigidesa de les barres que concorren en els seus nusos superior i 
inferior. La fórmula general és la que s’indica a continuació.  

w

w

v

v

p

p

w

w

v

v

IIII

II

k

llll

ll

++

+
=  (Eq. 5.8) 

on: 

I, l  són el moment d’inèrcia i la longitud del pilar considerats, respectivament 

Ip, l p són els valors pels pilars superior o inferior al nus considerat 

Iv, l v són els de la biga esquerra, si hi està unida rígidament 

Iw, l w són els de la biga dreta, si hi està unida rígidament 

Si la unió de l’extrem considerat al nus no és rígida o si s’enllaça en una ròtula a la 
fonamentació k=0 i en el cas de que s’hi encasti k=1. 

El grau d’encastament en cada pilar s’haurà de determinar en el pla del propi pòrtic (que 
conté l’eix y) i en el perpendicular a aquest (que conté l’eix z). 

Depenent de si l’estructura està o no arriostrada, confiant l’estabilitat a pòrtics amb nusos 
rígids, el càlcul del coeficient b del pilar es determinarà segons les següents expressions, 

respectivament: 

( )
( ) 221

221

1

1

28,03
84,06,13

kkkk
kkkk

⋅⋅++−

⋅⋅++⋅−
=β   (Eq. 5.9) 

( )
( ) 221

221

1

1

5,5
1,14,26,1

kkkk
kkkk

⋅⋅++

⋅⋅++⋅−
=β   (Eq. 5.10) 

on: 
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k1, k2 són els graus d’encastament al nus superior i inferior, respectivament 

Cal tenir en compte que aquest pòrtic està arriostrat tant en el pla del mateix, com en el 
perpendicular a aquest.  

C.5.1.2.2.1 Grau d’encastament i coeficient b del pilar P01 

 Eix y 

 k1-y=0, ja que el pilar està articulat a la fonamentació  

Substituint les dades de la Taula 5.1 a l’Eq. 5.8 s’obté el grau d’encastament superior. 

 26,0

20,401
450

6,773
2492

20,401
450

44

4

2 =
+

=−

cm
cm

cm
cm

cm
cm

k y  

Substituint aquests valors a l’Eq. 5.9 s’obté el coeficient  b per a l’eix y: by=0,94. 

 Eix z 

 k1-z=0 , ja que l’enllaç amb la fonamentació és articulat 

Substituint les dades a l’Eq. 5.9 s’obté el grau d’encastament superior a l’eix z. 

 195,0

80,390
80,108

6,773
889

80,390
80,108

44

4

2 =
+

=−

cm
cm

cm
cm

cm
cm

k z  

Substituint aquests valors a l’Eq. 5.9 s’obté un coeficient bz=0,96. 

C.5.1.2.2.2 Grau d’encastament i coeficient b del pilar P02 

 Eix y 

 k1y=0, perquè el pilar s’articula a la fonamentació 

 k2y=0, ja que la unió amb la biga és articulada 

Substituint aquests valors a l’Eq. 5.8 s’obté un coeficient a l’eix y de by=1. 
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 Eix z 

El pilar P02 en l’eix z no està arriostrat, per això, es considera la seva longitud total. 

 k1-z=0, per estar articulat a la fonamentació 

 195,0

80,390
80,108

6,773
889

80,390
80,108

44

4

2 =
+

=−

cm
cm

cm
cm

cm
cm

k z  

Substituint aquests valors a l’Eq. 5.9, bz=0,96. 

C.5.1.2.2.3 Grau d’encastament i coeficient b del pilar P03 

 Eix y i eix z 

Aquest pilar està biarticulat: s’articula a la fonamentació i en el seu enllaç amb la biga, en l’eix 
y. En l’eix z, en canvi, caldrà considerar l’enllaç amb la corretja. Per tant, els coeficients es 
determinaran com segueix: 

 k1-y= k1-z 0, ja que l’enllaç amb la fonamentació és articulat 

 k2-y= 0, per ser l’enllaç articulat a la biga del pòrtic 

147,0

80,390
80,108

850
1363

80,390
80,108

44

4

2 =
+

=−

cm
cm

cm
cm

cm
cm

k z  

Substituint aquests valors l’equació s’obté un coeficient en els dos eixos by=1 i bz=0,97. 

C.5.1.2.3. Longitud de vinclament 

Es denomina longitud de vinclament Lk d’una peça sotmesa a un esforç normal de 
compressió, a la longitud d’una altra peça ideal recta prismàtica biarticulada i carregada als 
seus extrems tal que tingui la mateixa càrrega crítica que la peça real considerada.  

La longitud de vinclament Lk es determina amb l’expressió següent:  

ll ⋅= βk  (Eq. 5.11) 

on: 
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l  és la longitud real de la peça 

b és un coeficient, el valor del qual es determina a l’apartat 5.1.2.2 anterior 

Tenint en compte els coeficients b que s’han determinat per cada eix  es calculen les 

longituds de vinclament per a cada pilar i es resumeixen a la taula adjunta.  

 

Taula 5.2 – Taula resum de les longituds de vinclament (Lk) 

C.5.1.2.4. Esveltesa mecànica d’una peça 

L’esveltesa mecànica d’una peça simple de secció constant en un pla perpendicular a l’eix 
d’inèrcia de la secció es determina com: 

i

k
i i

l
=λ   (Eq. 5.12) 

on: 

kl  és la longitud de vinclament en el pla considerat 

ii  és el radi de gir de la secció de la peça respecte a l’eix d’inèrcia i 

Essent, l el valor màxim obtingut en els dos plans de vinclament ( )zy λλλ ,max=  

Es recomana que l’esveltesa mecànica de les peces compleixin les següents condicions: 

 l ≤ 250 per a elements secundaris o d’arriostrament 

 l ≤ 200 pels elements principals 

A continuació es procedeix a la determinació de l’esveltesa mecànica per a cada pilar. S’ha 
de garantir que sigui de valor inferior a 200 per tractar-se d’elements principals de 
l’estructura. Es calcularà l tal i com s’indica a l’Eq. 5.12 les dades de la Taula 5.2.  

 



Pàg. 36  Annex C 

 

C.5.1.2.4.1 Esveltesa mecànica del pilar P01 

compleix
cm

cm
i y

yk
y →≤=== 20065,107

78,6
86,729l

λ    

  compleix
cm
cm

i z

zk
z →≤=== 20005,183

05,4
34,741l

λ  

  l=max(ly,lz)=183,05 

C.5.1.2.4.2 Esveltesa mecànica del pilar P02 

compleix
cm
cm

i y

yk
y →≤=== 20083,118

78,6
7,805l

λ  

  compleix
cm
cm

i z

zk
z →≤=== 20035,190

05,4
91,770l

λ  

  l2=max(ly,lz)=190,35 

C.5.1.2.4.3 Esveltesa mecànica del pilar P03 

compleix
cm

cm
i y

yk
y →≤=== 20087,110

66,7
30,849l

λ  

  compleix
cm
cm

i z

zk
z →≤=== 20007,180

57,4
90,822l

λ  

  l=max(ly,lz)=180,07 

C.5.1.2.5. Coeficient de vinclament (w) 

Per evitar l’ús de diversos coeficients de seguretat i les tensions de ruptura, quan es 
consideri el vinclament s’aplica un mètode de càlcul més operatiu que consisteix en 
multiplicar les sol·licitacions ponderades per un coeficient (w) que depèn de l’esveltesa de la 

peça.  

Per a determinar el coeficient de vinclament s’utilitza la formulació que s’indica a continuació. 
Dels valors resultants es prendrà el més alt.  
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0)·(·)·3,11( 222 =−+−⋅⋅ ωωπωσλ Ee   (Eq. 5.13) 

on: 

l  és el coeficient d’esveltesa mecànica de la peça calculat anteriorment 

se és la tensió de límit elàstic que és de 2750kg/cm2 

E és el mòdul d’elasticitat de l’acer (E=2,1·106 kg/cm2) 

w és el coeficient de vinclament  

Tenint en compte l’Eq. 5.13 anterior i els valors de l’esveltesa mecànica dels pilars obtinguda 
a l’apartat 5.1.2.4 es calculen els valors del coeficient de vinclament en cada cas.  

- Pilar P01: w=6,04 

- Pilar P02: w=6,51 

- Pilar P03: w=5,86 

C.5.1.2.6. Comprovació tensional dels pilars 

La comprovació tensional d’un perfil sotmès a compressió combinada ha de verificar que, per 
al seu perfil, no es supera el límit elàstic. Aquesta comprovació tensional es determina 
segons l’apartat 3.2 de la Norma EA-95 de la següent manera: 

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σωσ ≤++=

''
·   (Eq. 5.14) 

on: 

N és l’axil de càlcul a la secció [kg ] 

A és l’àrea del pilar [cm2] 

w és el coeficient de vinclament del pilar determinat anteriorment  

M’y, M’z són els moments flectors de càlcul ponderats a la part central de longitud 0,4L de la 
peça, als eixos y i z, respectivament 

Wy, Wy són els mòduls resistents del pilar als eixos y i z, respectivament 
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su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S275JR és de 2750kg/cm2 

C.5.1.2.6.1 Comprovació del pilar P01 

La comprovació de l’estat tensional d’aquest pilar es realitza per a la secció on es localitza la 
tensió màxima. Aquest punt correspon a la part central de la peça, de longitud 0,4L. 

 En concret, es prenen els valors a l’alçada del punt d’unió del pilar amb la jàssera tubular 
que serveix d’arriostrament del pòrtic de façana. Els valors dels esforços necessaris per al 
càlcul tensional s’indiquen a continuació.  

N=-5,49T  

My’=-0,121T.m 

Mz’=0,001T.m 

Substituint aquests valors a l’Eq. 5.14 i considerant les dades del perfil (HEB-160) que s’han 
indicat a la Taula 5.1., s’obté el valor de la tensió màxima per a aquest pilar.  

El coeficient de vinclament w, és el que s’ha determinat a l’apartat 5.1.2.5 anterior.  

23

5

3

5

2
3 16,650

111
·10·001,0

311
·10·121,0

3,54
04,6·10·49,5

cm
kg

cm
cmkg

cm
cmkg

cm
kg =++=σ  

compleix
cm
kg

cm
kg

u →=≤=
2

2750
2

16,650 σσ  

A continuació es comprova que el valor de la tensió combinada és inferior al límit elàstic de 
l’acer. Per a fer-ho, inicialment, es comprovaran que les seves components també 
compleixen el que s’estableix a la normativa.  

El valor del tallant de càlcul és de valor significativament petit com per no requerir la 
comprovació però, a continuació s’indicarà per tal d’il·lustrar el procediment de comprovació 
seguit.  

 Tensió normal per flexió 

Substituint les dades a l’Eq. 5.4 es comprova que el valor de la tensió normal per flexió és de 
valor inferior al límit elàstic de l’acer.  

compleix
cm
kg

cm
kg

cm
cmkg

→≤==
223

5

275091,38
311

·10·121,0σ                       
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 Tensió tangencial 

Procedint com s’ha fet en el cas de la biga es determina el valor de la tensió tangencial i es 
comprova la validesa del perfil escollit.  

Per ser un perfil tipus I es pot adoptar la fórmula simplificada següent: 

V és el tallant de càlcul a la secció A (V=140 kg) 

Aa  és l’àrea de l’ànima del perfil, definida com Aa=h1·e, on h1=10,4cm i e=0,8cm 

Substituint les dades a l’Eq. 5.5:  

 compleix
cm
kg

cm
kg

cm
kg

→≤==
222

158783,16
32,8
140τ                      

Considerant la combinació d’aquestes dues tensions es calcula la tensió combinada segons 
l’expressió ja definida a l’Eq. 5.3:  

sco=48,62 kg/cm2 ≤ 2750 kg/cm2 compleix→                    

A l’Annex F, on s’hi adjunten les fulles de càlcul per a la comprovació de les barres del pòrtic 
de façana, es comprova que els resultats que s’hi detallen coincideixen amb els que s’han 
calculat en el present apartat. La secció estudiada correspon al pilar P01 del pòrtic 1 i la 
barra 4.   

C.5.1.2.6.2 Comprovació del pilar P02 

Tal i com s’ha fet pel pilar P01 es comprova l’estat tensional per a aquest pilar considerant 
les sol·licitacions més desfavorables a les que està sotmes. Com en el cas de l’anterior pilar, 
la secció més desfavorable coincideix amb la unió a la jàssera tubular que serveix 
d’arriostrament.  

Les sol·licitacions a considerar són les que s’indiquen a continuació: 

N=-0,502T 

My’=0,002 T·m 

Mz’=-2,27T.m 
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Substituint aquests valors a l’Eq. 5.14 i els de les dades del perfil, que també és un HEB-160 
s’obté el valor de la tensió màxima. A més, es considera el valor del coeficient de vinclament 
calculat a l’apartat 5.1.2.5 anterior.  

23

5

3

5

2
3 88,2105

111
·10·27,2

311
.10·002,0

3,54
51,6·10·5021,0

cm
kg

cm
cmkg

cm
cmkg

cm
kg =++=σ  

compleix
cm
kg

cm
kg

u →≤= 22 275088,2105 σσ  

Els valors de l’esforç tallant i del moment flector en la direcció y són significativament petits, 
motiu pel qual no es requereix la comprovació a tallant, ni la tensió combinada.  

Els valors indicats en aquestes comprovacions coincideixen amb els que s’han adjuntat a 
l’Annex F . Correspon a l’estudi del pilar P02 del pòrtic 1 per a la seva barra 99.  

C.5.1.2.6.3 Comprovació del pilar P03 

En aquest pilar, la secció que està sotmesa a l’estat tensional més desfavorable és la situada 
a l’alçada mitja del pilar. En aquesta secció el perfil es troba sotmés a esforç axil i a moment 
flector en l’eix z, el més desfavorable de la secció. Els valors d’aquests esforços són: 

N=-2,27T 

Mz’=-2,98T.m 

Substituint aquests valors i les dades del perfil (HEB-180) a l’Eq. 5.14 es comprova que la 
tensió màxima per a aquest pilar no supera, en cap cas, el límit elàstic de l’acer.  

23

5

2
3 22,2177

151
·10·98,2

30,65
86,5·10·271,2

cm
kg

cm
cmkg

cm
kg =+=σ  

compleix
cm
kg

cm
kg

u →≤= 22 275022,2177 σσ  

Com que l’esforç tallant és de valor molt petit no caldrà realitzar la comprovació de la tensió 
tangencial i, per tant, el valor de la tensió combinada no serà superior al ja calculat.  

Les comprovacions que s’han realitzat coincideixen amb les que s’indiquen a la comprovació 
de la barra 175 del pilar P03 que s’inclouen a l’Annex F.  
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C.5.1.3. Diagonals i jàsseres d’arriostrament 

A continuació es comproven i dimensionen dos dels elements que serveixen d’arriostrament 
vertical de l’estructura. Les barres estudiades són les que s’indiquen a la figura adjunta.  

 

Figura 5.6 – Diagonal (1) i jàssera d’arriostrament (2) estudiades al pòrtic de façana 

Per a l’arriostrament de la façana s’han escollit perfils tubulars buits, ja que per criteris 
d’esveltesa són els que tenen millor comportament i, al ser elements buits, permeten 
alleugerir el pes de l’estructura i, per tant, economitzar la solució.  

C.5.1.3.1. Dimensionament per esveltesa mecànica de la peça 

Com s’ha indicat, la norma NBE-EA-95 estableix les limitacions que ha de complir una peça 
segons la importància d’aquesta dins de l’estructura.  

 l ≤ 250 per a elements secundaris o d’arriostrament 

 l ≤ 200 pels elements principals 

És per aquest motiu que, inicialment, es realitza la comprovació per tal de que els elements 
de l’arriostrament tinguin una coeficient l inferior a 250. 

L’esveltesa mecànica d’una peça simple de secció constant, per a un element tubular, en un 
pla perpendicular a l’eix d’inèrcia de la secció es calcula tal i com s’indica a continuació:  

i
kl=λ   (Eq. 5.15) 

on: 

kl  és la longitud de vinclament  

1 

2 
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i  és el radi de gir de la secció de la peça  

( )zy λλλ ,max= , per a un element tubular ly=lz 

Els perfils a comprovar tenen les característiques que s’indiquen a la taula següent. 

 

Taula 5.3 – Taula resum de les dades dels perfils  

A continuació es procedeix a la determinació de l’esveltesa mecànica per a cada element 
indicat. 

 Diagonal 1 

Per tant, s’estableix una longitud de vinclament Lk seguint el procediment que s’indica a 
continuació.  

ll ⋅= βk  (Eq. 5.16) 

on: 

l  és la longitud real de la peça, indicada a la Taula 5.3 anterior 

b és un coeficient que depèn de la vinculació dels extrems de la peça. En aquest cas 

es considera que la vinculació dels extrems de la diagonal són articulacions 
perfectes. És per aquest motiu que, tal i com s’indica a la normativa, s’estableix un 
coeficient b=1.  

Per tant, segons l’Eq. 5.16, kl = l =557,92cm 

Tenint en compte la longitud de vinclament es determina el coeficient d’esveltesa mecànica a 
partir de l’Eq. 5.15 i les dades del perfil.  

compleix
cm

cm
→≤== 25036,185

01,3
92,557λ  
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 Jàssera 2 

La jàssera d’arriostrament també està articulada en els seus extrems, per tant, la longitud de 
vinclament coincideix amb la longitud real de la peça, kl = l =401,20cm 

Tenint en compte aquest valor i el radi de gir indicat a la Taula 5.3 s’obté el valor de 
l’esveltesa mecànica: 

compleix
cm
cm

→≤== 25074,185
16,2
20,401λ  

C.5.1.3.2. Comprovacions tensionals  

Un cop verificats els criteris recomanats pel que fa a l’esveltesa mecànica de la peça, es 
comprova que les peces compleixen les limitacions tensionals en cada cas. 

 u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σσ ≤++=  (Eq. 5.17) 

A més, cal tenir en compte que els casos més desfavorables es produeixen quan les peces 
estan sotmeses a compressió, havent de considerar l’efecte del possible vinclament lateral. 
Per això la comprovació a realitzar és la que es detalla a continuació: 

uA
N σωσ ≤= ·   (Eq. 5.18) 

on: 

N és l’axil de càlcul a la secció [kg ] 

A és l’àrea del perfil tubular [cm2] 

w és el coeficient de vinclament 

My, Mz són els moments flectors de càlcul als eixos y i z, respectivament 

Wy, Wy són els mòduls resistents del perfil als eixos y i z, respectivament 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 
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C.5.1.3.2.1 Coeficient de vinclament (w) 

Tal i com s’havia determinat en el cas dels pilars, el coeficient de vinclament es determina 
segons l’Eq. 5.13 del present document. Substituint els valors de l’esveltesa mecànica a 
l’equació es determina el valor dels coeficients de vinclament per a la diagonal i la jàssera.  

wdiagonal_1=6,19 

wjàssera_2=6,21 

Un cop determinats els coeficients de vinclament es procedeix a la comprovació tensional 
dels perfils. 

C.5.1.3.2.2 Comprovacions per flexió composta i vinclament 

Els esforços a considerar per a la diagonal considerada són els que s’extreuen del programa 
AGE per a la hipòtesis de l’estat límit últim més desfavorable.  

 Diagonal 1 

Considerant l’efecte de l’esforç axil i el moment flector en la direcció y. Els valors són els 
següents: 

N=-4,84T (compressió) 

My=0,039T·m 

Substituint aquests resultats i les dades del perfil a l’Eq. 5.17 i a l’Eq. 5.18 es comprova que 
el perfil compleix els requeriments establerts a la normativa. 

223

5

3

3

275018,506
90,26

·10·039,0
40,13
10·84,4

cm
kg

cm
kg

cm
cmkg

cm
kg

u =≤=+= σσ  

223
3 275079,2235

40,13
19,6·10·84,4

cm
kg

cm
kg

cm
kg u =≤== σσ  

 Jàssera 2 

El esforços a considerar són els següents:  

N=-2,53 (compressió) 

My=0,013T·m 
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Mz=0,003T·m 

Substituint aquests resultats i les dades del perfil a l’Eq. 5.17 i a l’Eq. 5.18 es comprova que 
el perfil compleix els requeriments de la normativa. 

ucm
kg

cm
cmkg

cm
kg σσ ≤=

+
+= 23

5

3

3

79,467
60,11

·10)·003,0013,0(
67,7

10·53,2  

ucm
kg

cm
kg σσ ≤== 23

3 41,2048
67,7

21,6·10·53,2  

C.5.1.3.2.3 Comprovació de la tensió tangencial 

L’esforç tallant en ambdues barres és prou petit com per no requerir la comprovació per 
aquesta sol·licitació però, per tal d’indicar el procediment utilitzat a les fulles de càlcul es 
detalla la comprovació a realitzar.  

 Comprovació a tallant 

En aquest cas com que no es tracta d’un perfil tipus I, no s’utilitza la fórmula simplificada, 
l’expressió a utilitzar és la següent:  

 u
y

y

Ie
SV

ττ ≤=
·
·

  (Eq. 5.19) 

on: 

V és el tallant de càlcul a la secció  

Sy és el moment estàtic de mig perfil en l’eix local y 

e és el gruix del perfil 

Iy és la inèrcia del perfil tubular en l’eix local y 

tu  és la tensió tangencial última, definida com 
3
u

u
σ

τ = , que per a un acer S 275 JR 

pren el valor de 1587kg/cm2 

La tensió combinada es calcula com s’ha explicitat a l’Eq. 5.3 del present document.  
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C.5.2. Pòrtic interior. Pòrtic 4 

 

Figura 5.7 – Alçat del pòrtic 4 

Els pòrtic interiors estan composats per la biga, que és on es recolzen les corretges de la 
coberta i que és l’encarregada de transmetre les càrregues als pilars. Aquests, a la seva 
vegada, ho faran a la fonamentació.  

Es considera que el pòrtic, en el seu propi pla no està arriostrat en el sentit més estricte. En 
canvi, en el pla perpendicular a aquest sí que es considera intranslacional, ja que els pòrtics 
laterals estan arriostrats mitjançant diagonals i jàsseres. Es poden veure amb més detall tots 
els pòrtics a l’Annex k on s’hi adjunten els plànols.  

La longitud total de les bigues és de 18,92 metres, estant sustentada pels dos pilars que hi 
estan units rígidament i articulats als nans de formigó de la fonamentació.  

C.5.2.1. Biga 

En el present apartat es dimensiona i comprova la biga del pòrtic 4, essent aquest un pòrtic 
interior. Per a fer-ho es tindran en compte les deformacions i l’estat tensional al que es troben 
sotmeses les seccions i que són les que s’obtenen del programa de càlcul AGE. 

Les bigues són les encarregades de suportar les corretges metàl·liques de la coberta, que hi 
estan recolzades cada 1,34m. Les sol·licitacions en les diferents seccions d’estudi són les 
que s’extreuen del programa AGE, en la seva hipòtesis més desfavorable de l’estat límit últim 
(ELU).  

C.5.2.1.1. Dimensionament per deformació (ELS) 

Al tractar-se d’un perfil metàl·lic amb una llum elevada entre suports, el dimensionament es 
realitza, bàsicament per deformació. Per a això és necessària la comprovació de la biga per 
a que es garanteixi els criteris fixats per a les fletxes admissibles.  

Al tractar-se d’una biga de coberta es considera el criteri següent.  
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fadm≤ 
250
L   (Eq. 5.20) 

on: 

fadm  és la fletxa instantània admissible (cm) 

L és la llum de la biga entre suports (L=18920cm) 

La fletxa instantània de la biga s’obté a partir de les hipòtesis de l’estat límit de servei (ELS) i 
els resultats són els que es mostren a la Figura 5.8 adjunta.  

La biga del pòrtic 4 en la solució obtinguda pel càlcul és una IPE-400. 

 

Figura 5.8 – Deformacions al pòrtic 4 

La fletxa màxima que s’admet per a la biga és: fbiga  ≤ 7,56cm = fadm 

Llegint els desplaçaments verticals dels nodes (1) i (2) corresponents a les unions de la biga 
amb el pilar, i els del punt de desplaçament màxim de la biga es determina el valor de la 
deformació màxima d’aquesta biga.  

 d(1)=d(2)=0,028cm i dmax=7,14cm 

Per tant, fbiga  = 7,11cm ≤ fadm=7,56. Es comprova, per tant, que la biga compleix les 
condicions de l’estat límit de servei.  

C.5.2.1.2. Comprovacions tensionals (ELU) 

Un cop verificats els requeriments deformacionals, cal comprovar que la secció compleix les 
limitacions tensionals per a flexió simple, ja que són els esforços més significatius a 
considerar. Per a això, cal especificar les sol·licitacions a què està sotmesa la biga. Per a la 
hipòtesis més desfavorable de l’estat límit últim (ELU) els esforços, extrets del programa de 
càlcul AGE, s’indiquen a les figures adjuntes.  

(1) 

(2) 
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Figura 5.9 – Diagrama de moments del pòrtic 4 My [T.m] 

 

Figura 5.10 – Diagrama de tallants del pòrtic 4 Vy [T] 

El perfil està sotmès a moment flector i tallant, els valors per a la secció més sol·licitada, 
corresponents a la part més extrema de la biga, són els que s’indiquen a continuació: 

My= 16,20 T.m 

Vy=6,6 T 

 Dades del perfil de la secció (IPE 400) 

 A=84,50cm2 

 Wy=1160cm3 

 Wz=146cm3 

Inicialment,  es realitza la comprovació de la secció per l’efecte del moment flector, per això 
cal considerar l’Eq. 5.4 del present document. 

 

-16,2 

16,54 

-16,2 

6,6 

-6,6 

-16,2 -16,2 

-2.1  2.1 
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 Tensió normal per flexió 

 compleix
cm
kg

cm
kg

cm
cmkg

W
M

u
y

y →=≤== 223

5

275055,1396
1160

·10·20,16 σσ    

 Tensió tangencial 

La tensió tangencial per a un perfil tipus I es calcula segons s’ha expressat a l’Eq. 5.5. 

Per a un tallant de càlcul V= =6600 kg 

L’àrea de l’ànima del perfil (Aa  ) es calcularà tenint en compte la seva alçada i espessor i que 
tenen els valors següents: h1=33,1cm i e=0,86cm. 

Substituint les dades a l’equació esmentada es comprova que el valor de la tensió tangencial 
de càlcul és inferior a la tensió tangencial última.  

compleix
cm
kg

cm
kg

cm
kg

→≤== 222 158772,293
47,28

6600τ                      

La tensió deguda al moment flector a la secció té el seu valor màxim a la part més extrema 
d’aquesta i, l’esforç tallant és màxim al llarg de l’ànima del perfil. Considerant la combinació 
d’aquests dos esforços a la unió de les ales amb l’ànima del perfil es determina el valor de la 
tensió combinada segons l’Eq. 5.3.  

uco στσσ ≤+= 22 ·3    

Substituint els valors de s i t obtinguts anteriorment a l’Eq. 5.3 s’obté el valor de la tensió 

combinada i es comprova que és de valor inferior al límit elàstic de l’acer.  

 compleix
cm
kg

cm
kg

co →≤= 22 275033,1486σ  

 Comprovació per flexo-compressió 

En el cas de comprovar el perfil a efectes de moment flector i axil, la secció més 
desfavorable a considerar és la part central de la biga. Els esforços són els que s’indiquen a 
continuació: 

 N=-1,91 T (compressió) 

 My=16,54 T·m i Mz=0,158 T·m 
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Inicialment es comprova el criteri de la tensió deguda a l’esforç axil i al moment flector. En 
aquest cas, caldrà que la biga verifiqui la següent condició: 

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σσ ≤++=  (Eq. 5.21) 

A més, al ser un perfil comprimit hi ha la possibilitat de vinclament lateral, per això cal 
realitzar la següent comprovació: 

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σωσ ≤++= ·   (Eq. 5.22) 

on: 

su és la tensió de límit elàstic, que per a un acer S 275 JR pren el valor de 2750kg/cm2 

w és el coeficient de vinclament per a la biga 

N és l’axil màxim a la secció [kg] 

My, Mz són els moments flectors de càlcul [kg.m] 

A és l’àrea de la secció de la biga [cm2] 

Wy, Wz són els mòduls resistents de la biga en els eixos locals y i z [cm3] 

Actuant de manera conservadora i considerant la biga com a biarticulada es pren un 
coeficient b=1. A partir d’aquest valor se n’obté el coeficient de vinclament que és de 

w=2,60, el procediment d’obtenció d’aquest coeficient s’ha especificat a l’Eq. 5.13 del 

present document.  

Substituint els valors a l’Eq. 5.22 es pot comprovar que la biga compleix les restriccions de 
l’ELU. 

223

5

3

5

2
3 275086,1592

146
·10·58,0

1160
·10·54,16

50,84
60,2·10·91,1

cm
kg

cm
kg

cm
cmkg

cm
cmkg

cm
kg ≤=++=σ  

C.5.2.1.3. Comprovació de l’estabilitat del cordó comprimit 

Segons l’apartat 3.4.5.1 de la NBE EA-95, a les bigues ha de complir-se la següent condició: 

 crMM ≤*  (Eq. 5.23) 
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 on: 

 M* és el màxim moment flector ponderat que actua sobre la biga 

 Mcr és el moment crític de vinclament lateral 

Per a bigues de secció simètrica a un eix horitzontal que passi pel baricentre, com en el cas 
dels perfils I, H, U, es pot adoptar el següent valor: 

 tzcr IIGEM ····
l

π
=  (Eq. 5.24) 

on: 

l  és la longitud teòrica de vinclament lateral, és a dir, la màxima distància entre punts 
del cordó comprimit fermament immobilitzats al pla normal a la biga (l =545cm) 

E és el mòdul d’elasticitat de l’acer (E=2,1·106 kg/cm2) 

G és el mòdul de rigidesa de l’acer (G=8,1·105 kg/cm2) 

Iz és el moment d’inèrcia de la secció total de la biga respecte a l’eix contingut al pla 
de flexió (Iz=1320cm4) 

It és el mòdul de torsió de la secció total de la biga (It=48,30cm4) 

Per tant, segons l’Eq. 5.24, el valor del moment crític és Mcr=18,98 T.m.  

Per a qualsevol secció del pòrtic 4, els moments de la biga són inferiors a aquest valor. És 
per aquest motiu que no és necessari enrigir cap secció intermitja i, per tant, no hi ha risc 
d’inestabilitat del cordó comprimit. Considerant sempre que les diagonals de la coberta 
actuen com a elements immobilitzadors de la biga.  

A l’Annex F, on hi ha les fulles de càlcul elaborades per a la comprovació de tots els perfils 
de l’estructura, s’observa que els resultats que s’hi detallen coincideixen amb els que s’han 
obtingut en aquest apartat. La secció d’estudi correspon a la barra 30 del pòrtic 4.  

C.5.2.2. Pilars 

Al present apartat es realitza el dimensionament d’un pilar metàl·lic, tenint en compte l’estat 
tensional a la secció més desfavorable. A continuació es mostra una taula resum on 
s’aclareixen les dades utilitzades per a les comprovacions necessàries.  
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Taula 5.4 – Taula resum de les característiques dels perfils i elements considerats  

Per ser els pilars, peces sotmeses a compressió cal valorar que hi ha la possibilitat de que es 
produeixi vinclament. Inicialment caldrà determinar-ne el valor del seu coeficient.  

C.5.2.2.1. Càlcul del coeficient b 

L’estructura es considera com  no arriostrada en el pla propi del pòrtic (que conté l’eix y)  i 
per tant, per a calcular el coeficient b, es considera la formulació següent: 

( )
( ) 221

221

1

1

5,5
1,14,26,1

kkkk
kkkk

⋅⋅++

⋅⋅++⋅−
=β  (Eq. 5.25) 

Mentre que en al pla perpendicular al pòrtic (que conté l’eix z), l’estructura es considera 
arriostrada en aquesta direcció. Per tant, el coeficient bes calcula com s’indica: 

( )
( ) 221

221

1

1

28,03
84,06,13

kkkk
kkkk

⋅⋅++−

⋅⋅++⋅−
=β   (Eq. 5.26) 

on: 

k1, k2 és el grau d’encastament del nus superior i inferior, respectivament. Es calculen 
segon s’ha indicat  a l’Eq. 5.8  

 Eix y 

K1y=0, ja que l’enllaç amb la fonamentació es articulat 

Pel què fa al nus superior, substituint les dades de la Taula 5.4 a l’Eq. 5.8 s’obté el grau 
d’encastament.  

22,0

1892
16270

60,773
23130

1892
16270

44

4

2 =
+

=−

cm
cm

cm
cm

cm
cm

k y  
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A la seva vegada, substituint aquests valors a l’Eq. 5.25 s’obté un coeficient pel tram 1 i l’eix 
y de by=2,813. 

 Eix z 

k1-z=0 , per estar el pilar articulat a la fonamentació 

Substituint les dades de a l’Eq. 5.8 s’obté el grau d’encastament superior a l’eix z. 

29,0

6,773
1040

80,390
80,108

80,390
80,108

80,390
80,108

80,390
80,108

444

44

2 =
++

+
=−

cm
cm

cm
cm

cm
cm

cm
cm

cm
cm

k z  

I substituint aquests valors del grau d’encastament a l’Eq. 5.26 es determina un coeficient 
bz=0,935. 

C.5.2.2.2. Longitud de vinclament 

La longitud de vinclament es determina tal i com s’ha expressat a l’Eq. 5.11, tenint en compte 
el valor del coeficient b, calculat anteriorment, i el valor de la longitud real del pilar.  

ll ⋅= βk   

Substituint el valor dels coeficients b que s’han determinat a l’apartat anterior per a cada eix 

a l’equació esmentada es calcula la longitud de vinclament en cada direcció.  

 Lk-y=2176,14cm 

 Lk-z=723,32cm 

C.5.2.2.3. Esveltesa mecànica d’una peça 

Els pilars són elements principals de l’estructura. Per tant, el valor de la seva esveltesa ha de 
ser inferior a 200, tal i com es recomana a la NBE EA-95. Substituint el valor de les longituds 
de vinclament anteriors a l’Eq. 5.12 que s’ha expressat en aquest document es determina el 
valor de l’esveltesa mecànica del pilar i es demostra que és de valor inferior al màxim 
establert.  

compleix
cm

cm
i y

yk
y →≤=== 20008,145

15
14,2176l

λ    
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 compleix
cm

cm
iz

zk
z →≤=== 20085,190

79,3
32,723l

λ  

 l1=max(ly,lz)=190,85 

C.5.2.2.4. Coeficient de vinclament (w) 

Per a la determinació del coeficient de vinclament es procedirà com s’ha indicat a l’Eq.5.13 
on hi intervé el valor de l’esveltesa mecànica calculada a l’apartat anterior. El resultat que 
s’obté és el que s’indica a continuació: w=6,55 

C.5.2.2.5. Comprovació tensional dels pilars 

Un perfil sotmés a compressió i flexió ha de verificar que la seva tensió combinada no superi 
el límit elàstic de l’acer. Aquesta comprovació tensional es la que s’especifica a l’apartat 3.2 
de la norma NBE EA-95 i s’ha expressat a l’Eq. 5.14 del present document.  

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σωσ ≤++=

''
·    

A la secció més desfavorable del pilar els esforços que resulten del programa de càcul AGE 
es detallen a continuació: 

N=-7,32T  

My’=-12,20T.m, correspon al moment més desfavorable comprès entre els 0,4·L 
metres centrals del pilar. El moment màxim total pel pilar és de My=16,20T·m 

Mz’=-0,001T.m 

Substituint aquests valors i les dades del perfil del pilar explicitades a la Taula 5.4 a l’Eq. 5.14 
es comprova que la tensió màxima no supera el valor del límit elàstic.  

A l’apartat 6.2.2.5 del present document s’indiquen els coeficients de vinclament que s’han 
de tenir en compte pel càlcul que s’especifica a continuació.  Cal considerar el coeficient de 
vinclament calculat a l’apartat anterior w=6,55 
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3

5

2
3 89,2009

123
·10·001,0
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70,72
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A continuació es comprova el perfil tenint en compte l’efecte de l’esforç tallanti el moment 
flector. Per tant, es determina la tensió normal per flexió i la tensió tangencial per a la secció 
més desfavorable i es comprova que els seus valors no superen el límit establert per a l’acer 
S275JR. Un cop determinades les tensions s i t es calcularà i comprovarà la tensió 

combinada.  

 Tensió normal per flexió 

Es determina tal i com s’ha expressat a l’Eq. 5.4 del present document. Substituint el valor 
del moment flector de càlcul expressat anteriorment i el mòdul resistent per a un perfil IPE-
360 s’obté la tensió normal per flexió. 

 compleix
cm
kg

cm
kg

cm
cmkg

→≤== 223

5

275004,1792
904

·10·20,16σ                       

 Tensió tangencial 

La tensió tangencial es calcula com s’ha indicat a l’Eq. 5.5. El valor del tallant de càlcul és de 
V=2100kg.  

Per tractar-se d’un perfil tipus I, l’àrea de l’ànima del perfil es determina com a Aa=h1·e, on h1 i 
e són l’alçada i espessor de l’ànima de la secció, respectivament. (h1=29,9cm i e=0,8cm) 

Substituint les dades a l’equació es comprova que el valor de la tensió tangencial no supera 
el de la tensió tangencial última per a l’acer S275JR 

 compleix
cm
kg

cm
kg

cm
kg

→≤== 222 158780,87
92,23

2100τ           

 Tensió combinada 

Tenint en compte el valor de les tensions normal i tangencial calculats anteriorment es 
determina la tensió deguda a la combinació dels esforços tallant i de flexió. Substituint 
aquests valors a l’Eq. 5.3 es comprova que el perfil compleix la condició.           

sco=1798,48 kg/cm2 ≤ 2750 kg/cm2 compleix→  

A l’Annex F, on s’hi inclouen els resultats per aquest pilar (barra 27 del pòrtic 4), es comprova 
que els resultats que s’han calculat coincideixen amb els que allí s’hi adjunten.   
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C.5.3. Elements de coberta 

C.5.3.1.  Corretja c4 

En el present apartat es realitza el dimensionament d’una corretja tipus de la coberta 
metàl·lica. En concret, es comprova l’estat tensional de la corretja C4 que correspon a la que 
s’indica a la Figura 5.11 adjunta.  

Les corretges metàl·liques possibiliten l’ancoratge de la coberta lleugera i són les 
encarregades de transmetre els esforços als que es veu sotmesa la coberta a les bigues del 
pòrtics principals que, a la seva vegada transmetran als pilars.  

Esmentar, que per a facilitar l’ancoratge de la coberta s’han escollit perfils buits quadrats o 
rectangulars. En particular, la corretja c4 és un perfil tubular quadrat per formar part de 
l’arriostrament de l’estructura en el pla de la coberta.  

A la coberta, en total, es disposa de quinze corretges separades una distància de 1,34m. Les 
corretges són elements continus recolzades sobre els pòrtics principals. Cada tram, 
d’aquesta es considerarà d’una longitud de 3,91m i els enllaços en els seus extrems 
s’assimilaràn a un barra encastada en un extrem i articulada en l’altre per tal de simular la 
continuitat de la corretja.  

 

Figura 5.11 – Esquema de la coberta. Situació de la corretja c4  

C.5.3.2. Dimensionament per deformació de les corretges 

Per tractar-se de bigues secundàries d’un element de coberta el criteri que s’haurà de 
respectar pel què fa a la fletxa màxima admissible és el que s’indica a continuació:  

fadm ≤
250
L

  (Eq. 5.27) 
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on: 

fadm és la fletxa instantània admissible expressada en cm 

L és la llum entre suports de les corretges (L=391cm) 

Tenint en compte l’Eq. 5.27, la condició necessària per a que les corretges compleixin els 
criteris de deformació requerits és la següent:  

fcor ≤ fadm ≤ 1,564cm (Eq. 5.28) 

on: 

fcor és la fletxa instantània de la corretja [cm] 

fadm és la fletxa instantània admissible [cm] 

Cada corretja té vuit trams, ja que es recolza sobre els nou pòrtics que formen l’estructura. 
S’estudia cada tram per separat i es comprova que es compleix la condició expressada a 
l’Eq. 5.28 anterior.  

A mode de notació aclarir que el tram 1, serà el comprès entre el pòrtic 1 i el pòrtic 2 i així 
successivament, fins al tram 8 (entre el pòrtic 8 i el 9).  

Per a determinar la deformació de cada tram de corretja es llegeix el desplaçament vertical 
als nodes extrems de cada tram i el desplaçament màxim localitzat a la meitat d’aquest.  

 

 

Figura 5.12 – Deformacions de la corretja c4  

A continuació s’exposen els valors de tots els desplaçaments expressats, tenint en compte la 
simetria de l’estructura.  

 ftram1= ftram8=1,06     

 ftram2= ftram7=1,16 ≤fadm= 1,564cm compleixen→    

 ftram3= ftram6=0,44   

  ftram4= ftram5=1,13        

Tram1 Tram2 Tram3 Tram4 Tram5 Tram6 Tram7 Tram8 
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C.5.3.3. Comprovacions tensionals de les corretges 

Un cop verificats els requeriments deformacionals, cal comprovar que les seccions 
compleixen les limitacions tensionals pel compliment de l’estat límit últim. Per a això es 
determinarà el valor de les sol·licitacions per a les hipòtesis més desfavorables pertinents.  

Les característiques del perfil de la corretja estudiada són les que s’indiquen a la taula 
següent. 

 

Taula 5.5 – Taula resum de les característiques del perfil considerat  

Els eixos locals de la secció als que es fa referència al llarg del present document són els 
que s’indiquen a la següent figura.  

 

Figura 5.13 – Definició dels eixos locals considerats al perfil  

Degut a l’efecte del moment flector i l’esforç tallant es fa necessària la comprovació tensional 
tenint en compte l’efecte d’aquests dos esforços per separat i la interacció d’aquests. Els 
valors que a continuació s’indiquen corresponen al primer tram de la corretja, ja que és on 
s’hi localitza la secció més desfavorable.  

My= 0,233 T.m 

Vy=0,52 T 

 Tensió normal per flexió 

Inicialment es determina la tensió normal que es determina tenint en compte el moment 
flector que s’ha indicat i el mòdul resistent de la secció que s’ha expressat a la Taula 5.5 
anterior. Substituint aquestes dades a l’Eq. 5.4 es comprova que el seu valor no supera la 
resistència màxima de l’acer utilitzat.  
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 compleix
cm
kg

cm
kg

cm
cmkg

→≤== 223

5

275073,995
40,23

·10·233,0σ                       

 Tensió tangencial 

Tenint en compte la presència de l’esforç tallant que s’ha indicat abans cal comprovar que la 
tensió tangencial no supera el valor de la tensió tangencial última de l’acer. Per això, cal 
comprovar que es compleix la següent expressió.  

  u
y

y

Ie
SV

ττ ≤=
·
·

  (Eq. 5.29) 

on: 

V és el tallant de càlcul a la secció  

Sy és el moment estàtic de mig perfil, en l’eix local y 

e és el gruix del perfil 

Iy és la inèrcia del perfil tubular en l’eix local y 

tu  és la tensió tangencial última, que per a un acer S275JR pren el valor de 

1587kg/cm2 

Substituint les dades a l’Eq. 5.29 es comprova la validesa de la secció escollida: 

ucm
kg

cmcm
cmkg ττ ≤== 24

3

9,183
82·50,0
50,14·520  

 Comprovació per tensió combinada 

Considerant l’efecte d’aquests dos esforços cal comprovar que la seva interacció no supera 
el valor del límit elàstic del material. Per a fer-ho es substitueixen el valor de les tensions 
calculades anteriorment a l’Eq. 5.3 del present document.  

 compleix
cm
kg

cm
kg

co →≤= 22 275044,1045σ  
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 Comprovació tensional per a una peça flexo-traccionada 

Considerant la interacció de l’esforç axil i els moments flectors en ambdos eixos, per a la 
combinació que implica els resultats més desfavorable els valors són els que s’indiquen a 
continuació.  

 N=8,89 T (tracció) 

 My=0,33 T·m 

 Mz=0,015 T·m 

Com s’indica, la corretja es troba traccionada en la seva hipòtesis més desfavorable. Com 
que no hi ha la possibilitat de que es produeixi vinclament caldrà realitzar la següent 
comprovació:  

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σσ ≤++=  (Eq. 5.30) 

on: 

su és la tensió de límit elàstic, que per a un acer S 275 JR pren el valor de 2750kg/cm2 

N és l’axil màxim a la secció [kg] 

My, Mz són els moments flectors de càlcul [kg.m] 

A és l’àrea de la secció de la corretja [cm2] 

Wy, Wz són els mòduls resistents de la corretja en els eixos locals y i z, respectivament 
[cm3] 

Substituint les dades del perfil a l’Eq. 5.30 es comprova que la corretja compleix les 
restriccions de l’ELU.  
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A l’Annex F es pot comprovar que els resultats d’aquest apartat coincideixen amb els que 
s’adjunten a les taules de l’esmentat annex. En concret les dades són les de la barra 102 de 
la corretja C4.  
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C.5.3.4. Diagonals 

En el present apartat es dimensionen i comproven els elements que serveixen 
d’arriostrament de l’estructura en el pla de la coberta. Per a fer-ho es tenen en compte les 
deformacions i l’estat tensional de les seccions. Les barres que s’estudien són les que 
s’indiquen a la Figura 5.14 adjunta.  

 

Figura 5.14 – Esquema de la coberta. Especificació de les diagonals estudiades  

Com en el cas de la façana, per a l’arriostrament s’han escollit perfils tubulars buits. Aquests, 
sota criteris d’esveltesa són els que tenen millor comportament i al ser perfils buits permeten 
l’alleugeriment de l’estructura amb la conseqüent reducció de cost d’acer.  

C.5.3.4.1. Dimensionament per esveltesa mecànica de la peça 

Per tractar-se d’elements secundaris i que formen part de l’arriostrament de l’estructura s’ha 
de garantir que l’esveltesa mecànica sigui inferior a 250.  

L’esveltesa mecànica de la peça es determina com s’ha indicat a l’Eq. 5.12 del present 
document tenint en compte que, per tractar-se d’un element tubular, el valor de l’esveltesa en 
un i altre pla seran coincidents.  

A més, tal i com s’indicava per a la jàssera i diagonal del pòrtic de façana, els elements que 
formen part de l’arriostrament es troben articulats en els seus dos extrems i per tant es 
considera un coeficient b=1. Per tant, la longitud de vinclament coincidirà amb el valor de la 

longitud real de la barra ( kl = l ).  

Els perfils a comprovar tenen les característiques que s’indiquen a la taula següent. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Taula 5.6 – Taula resum de les característiques dels perfils i elements considerats 

Substituint els valors de la taula anterior a l’Eq. 5.12 es determina l’esveltesa mecànica per a 
les tres diagonals estudiades.  

 Diagonal 1 

kl = l =672cm → compleix
cm
cm

→≤== 25079,126
30,5

672λ  

 Diagonal 2 

kl = l =560,9cm → compleix
cm
cm

→≤== 25029,132
24,4

9,560λ  

 Diagonal 3 

kl = l =560,9cm → compleix
cm
cm

→≤== 25056,216
59,2

9,560λ  

C.5.3.4.2. Comprovacions tensionals  

Un cop verificada l’esveltesa mecànica de la peça es comprova que les peces compleixen 
les limitacions tensionals en cada cas. Es considera l’efecte de l’esforç axil i el moment 
flector que, en aquest cas, només actua en l’eix y. Cal considerar la següent expressió:  

u
y

y

W
M

A
N σσ ≤+=  (Eq. 5.31) 

Per ser peces sotmeses a compressió ha de considerar-se l’efecte del vinclament i realitzar 
la comprovació que a continuació es detalla:  

u
y

y

W
M

A
N σωσ ≤+= ·   (Eq. 5.32) 
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on: 

N és l’axil de càlcul a la secció [kg ] 

A és l’àrea del perfil tubular [cm2] 

w és el coeficient de vinclament 

My és el moment flector de càlcul  

Wy és el mòdul resistent del perfil en l’eix y 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

C.5.3.4.2.1 Coeficient de vinclament (w) 

Inicialment es determina el coeficient de vinclament tenint en compte el valor de l’esveltesa 
mecànica de cada diagonal i substituint-los a l’Eq. 5.13 de present document. Els resultats, 
per a cada diagonal s’indiquen a continuació: 

wdiagonal_1=3,08 

wdiagonal_2=3,32 

wdiagonal_3=8,34 

Un cop determinats els coeficients de vinclament es procedeix a la comprovació tensional 
dels perfils. 

C.5.3.4.2.2 Comprovacions per flexió combinada i vinclament 

Per a cada diagonal s’obtenen els esforços per a la hipòtesis més desfavorable a partir del 
programa de càlcul AGE. A continuació i per a cada diagonal, es realitzen les comprovacions 
tenint en compte la seva interacció.  

 Diagonal 1 

Per l’efecte de l’esforç axil i moment flector en la direcció y. Els valors a considerar són els 
següents: 

N=-15,81T (compressió) 

My=0,139T·m 
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Substituint les dades a l’Eq. 5.31 i Eq. 5.32 es comprova que al perfil s’obté una tensió 
màxima de valor inferior al límit elàstic.  
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Considerant l’efecte del vinclament 
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 Diagonal 2 

Per l’efecte de l’esforç axil i moment flector en la direcció y. Els valors a considerar són els 
següents: 

N=-12,24T (compressió) 

My=0,077T·m 

Substituint les dades a l’Eq. 5.31 i Eq. 5.32 es comprova que al perfil s’obté una tensió 
màxima de valor inferior al límit elàstic.  
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Tenint en compte el vinclament: 
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 Diagonal 3 

En aquest cas, la situació més desfavorable es produeix sota l’efecte de l’esforç axil pur.  

N=-2,02 (compressió) 

Substituint les dades a l’Eq. 5.32 es comprova que al perfil s’obté una tensió màxima de valor 
inferior al límit elàstic sota la consideració de l’efecte del vinclament.  

223
3 275006,1764
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C.5.3.4.2.3 Comprovacions a tallant 

A més dels esforços esmentats anteriorment el perfil també està sotmès a tallant. La 
comprovació a realitzar és a que s’ha expressat a l’Eq. 5.29 del present document.  

Els esforços tallants a considerar en cada cas són els que s’indiquen a continuació: 

Vy_diagonal 1=82 kg 

Vy_diagonal 2=55 kg 

Vy_diagonal 3=28 kg 

Substituint aquests valors i les dades de cada perfil a l’equació esmentada es comprova que 
els corretges compleixen aquestes restriccions per a l’estat límit últim.  

udiagonal cm
kg

cm
cmkg ττ ≤== 24

3

1 9,13
663·5,0

20,56·82  

udiagonal cm
kg

cm
cmkg ττ ≤== 24

3

2 68,10
340·5,0

33·55  

udiagonal cm
kg

cm
cmkg ττ ≤== 24

3

3 75,11
10,69·4,0
60,11·28  

C.5.4. Detalls de les unions 

En el present apartat s’expliciten les comprovacions de les unions tipus de l’estructura. En 
aquest cas es tindran en compte les solucions de perfileria finals ja que, en definitiva, 
l’estructura que s’ha previst projectar és aquesta. Els perfils es presenten a continuació. 
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Taula 5.7 – Descripció de la perfileria de la solució final  

S’han agrupat tots els elements de característiques similars i imposat la condició que el perfil 
de la biga sigui superior o igual al dels pilars, per qüestions estètiques i per a facilitar la 
construcció dels detalls. En alguns casos, com en les corretges, s’ha hagut d’augmentar 
l’espessor dels perfils per criteris constructius, ja que s’han de complir les compatibilitats de 
soldadures.  

La gran majoria de les unions es resolen mitjançant soldadura, excepte els casos d’unió 
entre bigues que es resoldran amb cargols d’alta resistència. En els casos en que es 
requereixi soldar directament en obra caldrà realitzar un control exhaustiu per evitar que, 
durant el proces de soldadura, es produeixin errors que puguin derivar en comportaments no 
desitjats de l’estructura.  

C.5.4.1. Característiques de les unions soldades 

C.5.4.1.1. Tipus de soldadures 

Bàsicament es distingeixen els següents tipus de soldadures:  

 Soldadura a topall 

Consisteix en unir les xapes situades en un mateix pla. Aquest tipus de soldadures no 
requereixen de càlcul sempre i quan, el seu espessor no sigui menor al de les xapes a 
soldar.   
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Les soldadures a topall seran sempre continues i de penetració completa. Uniran totalment 
les peces i el seu espessor no ha de ser menor que el de la xapa més prima. Complertes 
aquestes condicions i adoptades les mesures necessàries per a evitar els cràters o possibles 
defectes de soldadura, aquest tipus de solució no precisarà de càlcul. 

 Soldadura en angle 

És la més senzilla d’executar, ja que no requereix preparació de les superfícies a unir. 
Malgrat això, requereix el càlcul de comprovació del disseny del coll de l’angle (a).  

C.5.4.1.2. Efectes tèrmics a les soldadures 

Les grans temperatures assolides durant la soldadura donen lloc a deformacions per 
dilatació-contracció del material, que poden originar l’aparició de tensions residuals. Per a 
reduir els efectes d’aquest fenomen és convenient l’estudi de la seqüència òptima de 
soldadura, per a que les coaccions siguin mínimes i procurar que el refredament sigui lent.  

Els cordons, un cop executats, tendeixen a contraure’s amb un progressiu refredament, però 
això és impedit pel material bàsic restant. Apareixen, en aquests casos, tensions de tracció al 
cordó proporcionals a la seva longitud. Aquest estat de tensions subsidiàries és especialment 
problemàtic a les trobades biaxials o triaxials.  

Els creuament de tres cordons de soldadura poden provocar ruptures, sense deformació 
prèvia (ruptura fràgil). En aquestes situacions s’han d’adoptar solucions com les de la figura.  

 

Figura 5.15 – Solució pel creuament de tres cordons de soldadura 

C.5.4.1.3. Defectes de soldadura 

Els defectes que s’observen més habitualment a les soldadures són els que s’indiquen a 
continuació. Motiu pel qual cal extremar les precaucions a l’hora de soldar els elements de 
manera, que no introdueixin comportaments erronis a l’estructura.  

- Faltes de penetració, degut a que el metall base no ha fos suficientment 
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- Mossegades per pèrdua de secció puntuals en alguna de les xapes a unir, a les 
proximitats de la soldadura.  

- Recrescuts innecessaris respecte de la geometria ideal de la soldadura 

- Aparició de defectes interns a les soldadures, per la possible presència porosa o 
d’oclusions gasoses al seu interior.  

C.5.4.2. Càlcul de les unions soldades 

C.5.4.2.1. Definicions prèvies 

Abans de procedir a la determinació del càlcul de les unions soldades s’especifiquen alguns 
dels conceptes utilitzats: 

- Gorja o coll “a”: és l’alçada màxima del triangle isòsceles els costats iguals del qual 
estan continguts en les cares de les peces a unir, inscrits en la secció transversal de la 
soldadura. 

- Longitud eficaç “L”: és la longitud total del cordó de soldadura disminuïda en la longitud 
dels cràters extrems.  

- Secció eficaç: és la corresponent a la superfície del rectangle format per la longitud 
eficaç i l’espessor de la gorja (L·a) 

C.5.4.2.2. Compatibilitat d’espessors 

En el cas de les soldadures en angle, cal respectar un criteri de compatibilitat de soldadures 
que depèn de l’espessor de les xapes dels dos elements a unir. L’espessor del coll “a” d’un 
cordó que uneix dos perfils d’espessors t1 i t2 serà no major que el màxim que admet la taula 
per a t1 i no menor que el mínim que indica per a t2. El control es realitzarà tenint en compte 
la taula adjunta.  
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Taula 5.8 – Valors límit del coll d’una soldadura en angle en una unió  

C.5.4.2.3. Limitacions de la longitud del cordó de soldadura 

Els cordons laterals de soldadura en angle que transmeten esforços axils de barres, hauran 
de complir les següents condicions: 

- La longitud no serà inferior a 15 vegades l’espessor d’una gorja “a”, ni inferior al gruix 
“b” del perfil que uneixen 

- La longitud màxima no serà superior a 60 vegades l’espessor de la gorja “a” ni a 12 
vegades a l’ample del perfil unit. 

- En el cas de cordons discontinus, la longitud de cadascun dels trams no serà inferior a 
5 vegades la seva espessor de gorja “a”, ni a 40mm. La distància lliure entre cada dos 
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trams de cordó no excedirà de 15 vegades l’espessor del menor element unit per a 
barres comprimides, ni 25 vegades si són traccionades. En cap cas se superaran 
300mm. 

C.5.4.2.4. Dimensionament de soldadures en angle 

Com a criteri d’esgotament o condició de seguretat pel càlcul de soldadures d’angle, s’ha de 
complir la condició següent: 

 uanco σττσσ ≤++= )·(80,1 22   (Eq. 5.33) 

on: 

sco és la tensió de comparació 

s és la tensió normal referida al pla de la gorja 

tn és la tensió tangencial normal a l’aresta, referida al pla de la gorja 

ta és la tensió paral·lela a l’aresta, referida al pla de la gorja 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

C.5.4.3. Característiques de les unions cargolades 

C.5.4.3.1. Disposicions constructives 

 Distància entre forats  

Valors mínims: 

- Distància s entre forats: s≥3,5a 

- Distància t1 a la vora frontal: t1≥2a 

- Distància t2 a la vora lateral: t2≥1,5a 

Valors màxims: 

- Distància s entre forats: s≤8a; s≤15e 

- Distància t1 a la vora frontal: t1≤3a; t1≤6e 
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- Distància t2 a la vora lateral: t2≤1,5a; t2≤6e 

En el cas dels cargols d’alta resistència el diàmetre del forat (a) serà 1mm o com a molt 2mm 
més gran que el de l’espiga. e és l’espessor mínim de les peces a unir.  

En el cas del present projecte, es pren un diàmetre de forat a=∅+2 mm.  

Tenint en compte aquestes disposicions, per a cada diàmetre de cargol escollit 
s’especifiquen a la taula adjunta, les distàncies a respectar en cada cas.  

 

Taula 5.9 – Disposicions constructives per a unions cargolades, distàncies mínimes i màximes 
de separació 

C.5.4.3.2. Resistència dels elements d’unió 

En el cas dels cargols d’alta resistència, la NBE EA-95 estableix en el seu apartat 3.6.5 les 
següents condicions: 

 Sol·licitació d’esgotament d’una xapa degut a l’aixafament contra l’espiga del cargol:  

 ·A 3· uσσ ≤   (Eq. 5.34) 

on: 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

A  és l’àrea de la superfície de contacte (∅·e) 

∅ és el diàmetre de l’espiga 

e és l’espessor de l’element que transmet o rep l’esforç 

 Sol·licitació d’esgotament d’un cargol sol·licitat a esforç tallant: 

·n·A ·80,0 tσσ ≤    (Eq. 5.35) 
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on: 

st és la resistència de càlcul del cargol proporcionada pel fabricant 

A  és l’àrea de la secció de l’espiga 

n és el nombre de seccions transversals que resisteixen conjuntament l’esforç tallant 

 Sol·licitació d’esgotament d’un cargol sol·licitat a tracció: 

 ·A·80,0 rtσσ ≤    (Eq. 5.36) 

on: 

st és la resistència de càlcul del cargol proporcionada pel fabricant 

Ar  és l’àrea resistent del cargol (Taula 2.5.3 de la norma NBE-EA-95) 

 Esforç axil de pretensat que actua sobre l’espiga d’un cargol d’alta resistència: 

ne AN ··80,00 σ=    (Eq. 5.37) 

on: 

se és el límit elàstic del material del cargol 

An és l’àrea del nucli del cargol 

 Sol·licitació d’esgotament d’un cargol d’alta resistència sotmès a un esforç 
perpendicular al seu eix: 

1,07·No·m·n   (Eq. 5.38) 

on: 

N0 és l’esforç de pretensat que actua sobre l’espiga 

m és el coeficient de fregament entre superfícies de contacte, pren el valor de 0,30 per 

a superfícies que no han patit cap tractament i per a qualsevol tipus d’acer.  

n és el nombre de seccions en contacte entre les xapes o perfils que composen la 
unió 
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 Quan actuïn simultàniament esforços en la direcció de l’eix i en la perpendicular a 
aquest es considerarà com a sol·licitació d’esgotament del cargol d’alta resistència 
en la direcció de l’eix la magnitud N0 i com a sol·licitació d’esgotament en la direcció 
perpendicular a aquest, la donada per: 

1,07·(N0-Nt)·m·n   (Eq. 5.39) 

on: 

N0 és l’esforç de pretensat que actua sobre l’espiga 

Nt és l’esforç de tracció ponderat que actua en la direcció del seu eix 

m és el coeficient de fregament entre superfícies de contacte, pren el valor de 0,30 per 

a superfícies que no han patit cap tractament i per a qualsevol tipus d’acer.  

n és el nombre de seccions en contacte entre les xapes o perfils que composen la 
unió 

A continuació es realitzen les comprovacions d’alguns dels detalls més representatius de 
l’estructura i que es detallen a l’Annex K on s’hi adjunten els plànols de l’estructura.  

C.5.4.4. Detall D02 

Correspon al detall de la unió rígida del pilar P01 de façana (heb 160) amb la biga (heb 180). 
Tal i com es veu a la figura adjunta també es considera la unió amb la corretja de la coberta.  

 

Figura 5.16 – Detall D02. Unió rígida biga-pilar de façana 

1 2 

   3 

   4 

   5 

6 
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De la taula de compatibilitat d’espessors se n’extreuen les dimensions de la gorja del cordó 
de soldadura i que s’indiquen a la taula adjunta: 

 

Taula 5.10 – Valors de “a” per compatibilitat entre soldadures (D02) 

La unió de la biga amb el pilar està sotmesa a esforç tallant i flector, per tant caldrà realitzar 
les comprovacions necessàries per tal de garantir que els cordons són capaços de resistir 
aquest esforços.   

Els cordons de soldadura tipus (1) han de ser capaços d’absorbir l’esforç de tracció provocat 
pel moment flector que sol·licita la unió, com que l’esforç és de valor molt petit no es 
considera rellevant dita comprovació, ja que els cordons de soldadura són prou grans com 
per a resistir dita sol·licitació. S’inclouen enrigidors, coincidint amb les entregues de les ales 
del pilar heb 160 amb el perfil receptor de la biga heb 180. Aquesta solució, s’esdevé per tal 
de garantir el bon comportament al perfil receptor d’entrega, ja que a través de les ales es 
transmeten les sol·licitacions més importants i així s’eviten deformacions no desitjades.  

Aquests enrigidors s’han projectat amb un espessor que fos compatible a nivell de soldadura, 
tant amb les ales de les peces, com amb les ànimes, en concret són de 12mm tal i com 
s’indica a la Taula 5.10 anterior.  

Les corretges estan soldades a una xapa quadrada de 100mm i de 9mm d’espessor que, a 
la vegada, està soldada a la biga. En definitiva aquestes unions són les que garanteixen la 
correcta transmissió d’esforços. Per això es comprova que els cordons laterals de soldadura 
de la xapa de 9mm són capaços de suportar l’esforç axil al que es veuen sotmeses.  
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L’esforç axil és una força (F) que actua en la mateixa direcció dels cordons. En aquest cas, la 
resultant de les tensions sobre la secció del coll de la soldadura dels cordons laterals ha 
d’equilibrar la força F. Tenint en compte doncs, que tn=s=0, es substitueix a la fórmula 

general pel seu valor i n’esdevé la fórmula següent:  

 uLa
F σ≤
∑ ··75,0

 (Eq. 5.40) 

F  és la força que actua paral·lela als cordons de soldadura 

a∑   és la dimensió del coll de soldadura, per tants cordons com hi hagi 

L  és la dimensió del cordó de soldadura 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

En aquest cas la corretja també es veu sotmesa a un axil de 6,4T. Es considera una longitud 
del cordó de soldadura de L =100mm i una gorja de a=3,5mm. Per tant,  

 compleix
cm
kg

cmcm
kg

u →≤= σ2

3

05,1219
10·35,0·2·75,0

10·4,6  

Pel què fa a la resta de soldadures és suficient la consideració de la compatibilitat entre 
espessors de les peces. Aquestes garanteixen que la unió de la biga i del pilar és prou rígida 
com per que actuï tal i com s’ha projectat.  

C.5.4.5. Detall D03  

 

Figura 5.17 – Detall D03. Unió articulada biga-pilar de façana 

1 

2 

 3 

 4 

 5 

6 
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   9 
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Correspon al detall de la unió articulada del pilar P02 de façana (heb 160) amb la biga (heb 
180) a la figura adjunta s’observen les característiques del detall. A més, s’inclou la unió del 
pilar i la biga a la diagonal d’arriostrament al pla de façana. 

 

Taula 5.11 – Valors de “a” per compatibilitat entre soldadures (D03) 

A la Taula 5.11 es determinen els valors de la gorja del cordó de soldadura en angle i que 
s’han determinat a partir de la taula de compatibilitat d’espessors. 

En aquest nus, es considera l’efecte de l’esforç degut al moment flector. Es projecta tenint en 
compte que serà absorbit pels dos cordons de soldadura (1) que uneixen l’ànima del pilar 
amb les ales de la biga. En aquest cas, la força F (deguda al moment) actua en el sentit 
perpendicular als cordons, per aquest motiu ta=0. La fórmula general, per tant queda 

expressada com s’indica a continuació:  

 uLa
F σ≤
∑ ··85,0

  (Eq. 5.41) 

on: 

F  és la força que actua perpendicular als cordons de soldadura 
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a∑   és la dimensió del coll de soldadura, per tants cordons com hi hagi 

L  és la dimensió del cordó de soldadura 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

En aquest cas, l’esforç tallant a considerar és de 1100kg. Com en el cas anterior es 
considera una longitud del cordó de soldadura de L =100mm i una gorja de a=5mm.  

El valor del moment flector és de 0,7T·m. Amb les característiques dels cordons descrites 
anteriorment i substituint els valors a l’Eq. 5.41: 

 compleix
cm
kg

cmcm
cm

cmkg

u →≤= σ2

5

18,448
10·5,0·2·85,0

6,16
·10·7,0

 

A continuació es comprova la unió de la diagonal D90.5 amb la biga i el pilar. Inicialment es 
comprova que l’espessor de 9mm és suficient com per a resistir l’esforç tallant al que es 
veurà sotmesa.  

Aquesta xapa té una alçada de 130mm i una espessor de 9mm. Considerant això, s’ha de 
garantir la següent condició: 

 uA
V ττ ≤=

'
  (Eq. 5.42) 

on: 

V és el tallant de càlcul a la secció (V=700kg) 

A’ és la secció resistent (A’=13·0,9=11,7cm2) 

tu  és la tensió tangencial última, definida com 
3
u

u
σ

τ = , que per a un acer S 275 JR 

pren el valor de 1587kg/cm2 

Substituint aquests valors a l’Eq. 5.42:  

 compleix
cm
kg

cm
kg

u →≤= ττ 22 83,59
70,11

700  



Pàg. 78  Annex C 

 

Un cop verificat l’espessor de la xapa es comprova que les soldadures són capaces de 
suportar l’esforç del tallant. Per a fer-ho es consideren les Eq. 5.41 en el cas dels cordons (7) 
i l’Eq. 5.40 pels cordons (2) essent ambdós cordons de longitud 10cm. Per tant: 

Comprovació soldadura (2): compleix
cm
kg

cmcm
kg

u →≤= σ293
10·5,0·2·75,0

700  

Comprovació soldadura (7): compleix
cm
kg

cmcm
kg

u →≤= σ235,82
10·5,0·2·85,0

700  

En el cas de la soldadura d’unió de la diagonal D90.5 amb la xapa de e:9mm cal tenir en 
compte l’efecte de l’esforç de compressió o tracció al que es veuran sotmesos els cordons de 
soldadura laterals (3).  

 F=4100 kg 

 a=3,5mm (Taula 5.11) 

En aquest cas, la força actua paral·lela als cordons de soldadura, per tant es tindrà en 
compte l’Eq. 5.40 descrita anteriorment per tal de determinar la longitud mínima que han de 
tenir els cordons per a suportar l’esforç.  

 cmLL

cm
kgcm

kg 84,2
2750·35,0·2·75,0

4100

2

≥→≤  

Com que la longitud no pot ser inferior a 15 vegades l’espessor d’una gorja es pren una 
longitud dels cordons de soldadura de 10cm, per tal d’unificar criteris.  

Com en el detall anterior, s’inclou un enrigidor coincidint amb l’eix d’inèrcia del pilar per tal de 
garantir el bon comportament dels perfils. Aquests, s’han projectat amb un espessor que fos 
compatible a nivell de soldadura, tant amb les ales de les peces, com amb les ànimes, en 
concret són de 12mm tal i com s’indica a la Taula 5.11 anterior.  

En el cas de la unió de la corretja amb la biga, ja s’han comprovat a l’apartat anterior.  

C.5.4.6. Detall D04 

Detall de la unió cargolada a la biga de façana (heb 180). Degut a les limitacions dels 
transports que traslladen els diversos components de l’estructura metàl·lica s’ha de 
contemplar la subdivisió de la totalitat de la longitud de la biga. Per aquest motiu, aquests 
talls es resolen mitjançant unions que seran cargolades a l’obra amb cargols pretensats 
d’alta resistència.  
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Els talls s’han realitzat a una distància de L/5 entre la longitud màxima de suports, que en el 
cas del detall que es descriu en el present apartat, coincideix a una distància de 1,1 metres 
respecte dels pilars P02 i P04, respectivament (referenciats al pòrtic 1 de façana).  

La disposició dels cargols és la que s’indica a la Figura 5.18 adjunta i que compleix amb els 
requeriments de la Taula 5.10 que s’inclou al present document per a cargols d’alta 
resistència de M16. 

 

Figura 5.18 – Detall D04. Unió cargolada de la biga de façana (heb 180) 

Un cop distribuïts els cargols, cal comprovar que són suficients com per a suportar les 
sol·licitacions a les que es veuen sotmesos.  

En aquesta situació les sol·licitacions a considerar són: 

N=15,60T (tracció) 

V=0,75T 

My=0,1T·m 

Mz=0,1T·m 

Primer es calcula l’esforç de tracció que actua en la mateixa direcció que els eixos dels 
cargols i que repercuteix per a cada cargol. 

 De l’esforç axil: 

TT
n
NF 9,3

4
60,15

1
1 ===  

on: 
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n1 són el nombre de cargols que es veuen afectats per l’esforç axil, es considera que 
seran tots, per tant els 4 cargols que conformen la unió 

 Del moment flector en la direcció y: 

Tm
mT

n
d
M

F

y

39,0
2

129,0
·1,0

2

1
2 ===  

on: 

d1 és la distància entre el cargol superior i el centre de gravetat de l’ala inferior del perfil. 
Per a una heb 180 d1=0,129m 

n2 nombre de cargols que es veuen afectats pel moment flector, en aquest cas es 
considera que seran 2 

 Del moment flector en la direcció z: 

Tm
mT

n
d
M

F

z

5,0
2
1,0

·1,0

3

2
3 ===  

d2 és la distància entre cargols en planta (d2=0,1m) 

n3 nombre de cargols que es veuen afectats pel moment flector, en aquest cas es 
considera que seran 2 

Per tant, la tracció total d’un cargol serà igual a F=F1+F2+F3=4,79T 

Substituint aquest valor a l’Eq. 5.39 i tenint en compte que el cargol és un TR16 a la Taula 
5.10 es dedueix el valor d’esgotament degut a la tracció: 

F=1,07·0,3·1·(10,3-4,79)=3,066T 

Un cargol estarà sotmès a l’acció d’un tallant de 0,19T, com que aquest valor és molt inferior 
a l’esgotament calculat anteriorment, els quatre cargols TAR M16 són suficients per a 
suportar la sol·licitació a la que es veuen sotmesos. 

Pel què fa a les xapes d’unió dels dos perfils, cal comprovar que són capaces de resistir les 
forces de tracció a les que es veuen sotmeses. Aquestes xapes són quadrades de 180mm 
de costat i 20mm d’espessor. 
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 u
totalW
dF

σσ ≤= 3·
  (Eq. 5.43) 

on: 

F és la força que actua en el sentit de la unió 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

d3 és la distància del centre del cargol superior al centre de gravetat de l’ala superior 
del perfil (per a una heb 180 és de 37mm) 

Wtotal=W+W’ 

W és el moment resistent de la secció de la xapa d’unió en el sentit perpendicular 

W’ és el moment resistent de la secció anterior, descomptant els forats dels cargols 

 
6
· 2ebW =   (Eq. 5.44) 

Per una secció de b·e=18·2=36cm2→W=12cm3 

 

6
)·2,0·((('

2enbW +−
=

φ    (Eq. 5.45) 

on: 

n són el nombre de cargols considerats 

∅ és el diàmetre de l’espiga 

e és l’espessor de la xapa (e=2cm) 

b és l’amplada de la xapa (b=18cm) 

Substituint valors a l’Eq. 5.45: W’=9,6cm3. Essent Wtotal=21,6cm3 

Per tant, segons l’Eq. 5.43, la unió i la xapa compleixen les limitacions imposades. 

compleix
cm
kg

cm
cmkg

u →≤== σσ 23 67,1666
60,21

7,3·1000·79,4  
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Pel que fa als cordons de soldadura de les xapes no caldrà comprovar-los, ja que seran 
soldades a topall. 

C.5.4.7. Detall D05 

Correspon a la unió articulada del pilar P03 de façana (heb 180) amb la biga (heb 180). Tant 
la unió del pilar P02 a la biga, com la d’aquest pilar P03 s’ha concebut com a articulada, ja 
que s’ha intentat reduir al màxim el nombre d’unions rígides, ja que aquestes són més 
costoses.  

 

Figura 5.19 – Detall D05. Unió articulada biga-pilar de façana 

De la taula de compatibilitat de soldadures s’obté el valor de la gorja en cada tipus de cordó 
de soldadura: 

 

Taula 5.12 – Valors de “a” per compatibilitat entre soldadures (D05) 

1

2

3

4 

5
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La soldadura (1) es comprova per tal de que suporti l’esforç tallant (Vz=1400kg) que actua en 
perpendicular a ell. Per aquest motiu es substitueix el valor a l’Eq. 5.41 i es comprova que 
compleix.  

compleix
cm
kg

cmcm
kg

u →≤= σ257,171
8,4·2·5,0·2·85,0

1400  

Els cordons (3) es comproven per a que suportin l’esforç tallant en l’eix y (Vy=800kg) i que 
actua en paral·lel a aquests. Per tant, es substitueix el valor a l’Eq. 5.40 i es comprova que 
compleix. Com que la longitud de l’ànima de la biga (heb 180) és de 12,20cm, els cordons de 
soldadura tindran una longitud de 10cm.  

compleix
cm
kg

cmcm
kg

u →≤= σ238,152
10·7,0·2·75,0

800  

Els cordons (2) seran els encarregats de transmetre l’esforç provocat pel moment flector 
d’una banda a l’altra de la biga. Per a fer-ho caldrà que estiguin correctament dimensionats. 
Per tant, per a suportar un moment flector de 0,9T·m caldrà calcular el valor exacte del mòdul 
resistent (W) de les seccions de gorja abatudes sobre el pla d’unió corresponent a les dues 
ales del perfil: 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++= xaaxbaabI ··

12
··2)··(

12
··2 2

2

3
2

1

3

ll   (Eq. 5.46) 

on: 

b és l’amplada del perfil, per a una heb 180 (b=18cm) 

a és la dimensió de gorja (a=0,7cm) 

1l  és la distància del centre de gravetat del cordó exterior al centre de gravetat de les 

seccions totals de gorja ( 1l =8,3cm) 

x és la longitud dels cordons de l’ala superior i es determinen com:  

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=
2

·2 rebx  

e és l’espessor de l’ànima del perfil, per a una heb 180 (e=0,85cm) 

r és el radi d’unió ala-ànima del perfil, per a una heb 180 (r=1,5cm) 
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2l  és la distància del centre de gravetat dels cordons inferiors de l’ala al centre de 

gravetat de les seccions totals ( 2l =7,35cm) 

Substituint tots els valors a l’Eq. 5.46 s’obté una inèrcia total de I=3836,77cm4. I el moment 
resistent és de: 

 3

1
26,462 cmIW ==

l
 

Per tant, la tensió combinada de comparació es calcula de la manera següent: 

 uW
M σσ ≤= ·18,1   (Eq. 5.47) 

Substituint a l’equació anterior es comprova que els cordons compleixen i suporten l’esforç 
provocat pel moment flector de 0,9T·m al que es veu sotmesa la secció. 

 compleix
cm
kg

cm
cmkg

u →≤== σσ 23

5

74,229
26,462

·10·9,0·18,1  

 

C.5.4.8. Detall D06 

Detall de la unió rígida del pilar P10 del pòrtic interior 4 (ipe 360) amb la biga (ipe 450) 

 

Figura 5.20 – Detall D06. Unió rígida pilar-biga del pòrtic interior 

De la taula de compatibilitat d’espessors se n’extreuen les dimensions de la gorja del cordó 
de soldadura i que s’indiquen a la taula adjunta: 

1 2 

3  4 

 5 i 6 
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Taula 5.13 – Valors de “a” per compatibilitat entre soldadures (D06) 

La unió de la biga amb el pilar està sotmesa a esforç tallant i a moment flector, per tant 
caldrà comprovar que la unió resisteix aquests esforços.  

La força de tracció deguda a l’esforç axil actua en perpendicular als cordons de soldadura 
tipus (1), per tant cal tenir en compte la fórmula expressada a l’Eq. 5.41. Per a un moment 
flector de 15,3T·m que es compensa amb un esforç axil de compressió de N=3,5T: 

compleix
cm
kg

cmcm

kg
cm

cmkg

F u →≤=
−

= σ2

5

07,2120
30·65,0·2·85,0

3500
77,21

·10·3,15

 

S’inclouen enrigidors, coincidint amb les entregues de les ales del pilar ipe 360 amb el perfil 
receptor de la biga ipe 450. Aquesta solució, s’esdevé per tal de garantir el bon 
comportament al perfil receptor, ja que a través de les ales es transmeten les sol·licitacions 
més importants i així s’eviten deformacions no desitjades.  

Aquests enrigidors s’han projectat amb un espessor que fos compatible a nivell de soldadura, 
tant amb les ales de les peces, com amb les ànimes, en concret són de 12mm tal i com 
s’indica a la Taula 5.13 anterior.  

En el cas de la unió de la corretja amb la biga, ja s’han comprovat anteriorment. 

C.5.4.9. Detall D07 

Detall de la unió cargolada a la biga del pòrtic interior (ipe 450). En aquest cas el tall s’ha 
realitzat a una distància de 2,40m respecte del suport.  
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La disposició dels cargols és la que s’indica a la figura adjunta i que compleix amb els 
requeriments de la Taula 5.10 que s’inclou en el present document per a cargols d’alta 
resistència de M20. 

 

Figura 5.21 – Detall D07. Unió cargolada de la biga interior (ipe 450) 

Un cop distribuïts els cargols, cal comprovar que són suficients com per a suportar les 
sol·licitacions a les que es veuen sotmesos.  

En aquesta situació les sol·licitacions a considerar són: 

N=5T (tracció) 

V=5T 

My=0,9T·m 

Mz=0,2T·m 

Primer es calcula l’esforç de tracció que actua en la mateixa direcció que els eixos dels 
cargols i que repercuteix per a cada cargol. 

 De l’esforç axil: 

TT
n
NF 83,0

6
5

1
1 ===  

on: 

n1 són el nombre de cargols que es veuen afectats per l’esforç axil, es considera que 
seran tots, per tant els 6 cargols que conformen la unió 

 Del moment flector en la direcció y: 
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Tm
mT

n
d
M

F

y

16,1
2

388,0
·9,0

2

1
2 ===  

on: 

d1 és la distància entre el cargol superior i el centre de gravetat de l’ala inferior del 
perfil. Per a una ipe 450 d1=0,388m 

n2 nombre de cargols que es veuen afectats pel moment flector, en aquest cas es 
considera que seran 2 

 Del moment flector en la direcció z: 

Tm
mT

n
d
M

F

z

91,0
2

11,0
·2,0

3

2
3 ===  

d2 és la distància entre cargols en planta (d2=0,11m) 

n3 nombre de cargols que es veuen afectats pel moment flector, en aquest cas es 
considera que seran 2 

Per tant, la tracció total d’un cargol serà igual a F=F1+F2+F3=2,1T 

Substituint aquest valor a l’Eq. 5.39 i tenint en compte que el cargol és un TR20 a la Taula 
5.10 es calcula el valor d’esgotament degut a la tracció: 

F=1,07·0,3·1·(16,2-2,1)=4,53T 

En el cas del tallant es considera que un cargol estarà sotmès a l’acció d’un tallant de 1,25T, 
com que aquest valor és molt inferior a l’esgotament calculat anteriorment, els sis cargols 
TAR M20 són suficients per a suportar la sol·licitació a la que es veuen sotmesos.  

Esmentar que n’hi hauria prou amb quatre, però degut a les dimensions de les xapes d’unió, 
per tal de respectar les disposicions constructives, s’ha hagut de situar una filera intermitja de 
cargols.  

Pel què fa a les xapes d’unió dels dos perfils, cal comprovar que són capaces de resistir les 
forces de tracció a les que es veuen sotmeses. Aquestes xapes són de dimensions 
190x450x20mm 
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 u
totalW
dF

σσ ≤= 3·
  (Eq. 5.48) 

on: 

F és la força que actua en el sentit de la unió 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

d3 és la distància del centre del cargol superior al centre de gravetat de l’ala superior 
del perfil (per a una ipe 450 és de 48mm) 

Wtotal=W+W’ 

 W és el moment resistent de la secció de la xapa d’unió en el sentit 
perpendicular 

 W’ és el moment resistent de la secció anterior, descomptant els forats dels 
cargols 

 
6
· 2ebW =   (Eq. 5.49) 

 Per una secció de b·e=19·2=38cm2→W=12,67cm3 

 

6
)·2,0·((('

2enbW +−
=

φ    (Eq. 5.50) 

 on: 

 n són el nombre de cargols considerats 

 ∅ és el diàmetre de l’espiga 

 e és l’espessor de la xapa (e=2cm) 

 b és l’amplada de la xapa (b=19cm) 

Substituint valors a l’Eq. 5.50: W’=9,73cm3. Essent Wtotal=22,4cm3 

Segons l’Eq. 6.48 anterior, la unió i la xapa compleixen les limitacions imposades. 

compleix
cm
kg

cm
cmkg

u →≤== σσ 23 450
40,22

8,41000·1,2  
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Pel que fa als cordons de soldadura de les xapes tampoc caldrà comprovar-los, ja que seran 
soldades a topall. 

C.5.4.10. Detall D08 

Detall de la unió soldada de la biga del pòrtic interior (ipe 450) 

 

Figura 5.22 – Detall D08. Unió soldada de la biga del pòrtic interior 

De la taula de compatibilitat d’espessors se n’extreuen les dimensions de la gorja del cordó 
de soldadura i que s’indiquen a la taula adjunta. 

 

Taula 5.14 – Valors de “a” per compatibilitat entre soldadures (D08) 

La soldadura (2) es comprova per tal de que suporti l’esforç tallant (V=800kg) que actua en 
paral·lel a ell. Per aquest motiu es substitueix el valor a l’Eq. 5.40 i es comprova que 
compleix.  

compleix
cm
kg

cmcm
kg

u →≤= σ263,29
30·2·6,0·2·75,0

800  

Els cordons (1) seran els encarregats de transmetre l’esforç provocat pel moment flector 
d’una banda a l’altra de la biga. Per a fer-ho caldrà que estiguin correctament dimensionats. 

1 

2 

3 i 4 
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Per tant, per a suportar un moment flector de M=19,70T·m caldrà calcular el valor exacte del 
mòdul resistent (W) de les seccions de gorja abatudes sobre el pla d’unió corresponent a les 
dues ales del perfil: 

 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++= xaaxbaabI ··

12
··2)··(

12
··2 2

2

3
2

1

3

ll   (Eq. 5.51) 

on: 

b és l’amplada del perfil, per a una ipe 450 (b=19cm) 

a és la dimensió de gorja (a=1cm) 

1l  és la distància del centre de gravetat del cordó exterior al centre de gravetat de les 

seccions totals de gorja ( 1l =23cm) 

x és la longitud dels cordons de l’ala superior i es determinen com: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=
2

·2 rebx  

e és l’espessor de l’ànima del perfil, per a una ipe 450 (e=0,94cm) 

r és el radi d’unió ala-ànima del perfil, per a una ipe 450 (r=2,1cm) 

2l  és la distància del centre de gravetat dels cordons inferiors de l’ala al centre de 

gravetat de les seccions totals ( 2l =20,54cm) 

Substituint tots els valors a l’Eq. 5.51 s’obté una inèrcia total de I=31802,31cm4. I un moment 
resistent de: 

 3

1
71,1382 cmIW ==

l
 

Per tant, la tensió combinada de comparació es calcula segons l’expressió següent: 

 uW
M σσ ≤= ·18,1   (Eq. 5.52) 

Substituint les dades a l’equació anterior es comprova que els cordons compleixen i suporten 
l’esforç provocat pel moment flector de 19,70T·m al que es veu sotmesa la secció. 

 compleix
cm
kg

cm
cmkg

u →≤== σσ 23

5

19,1681
71,1382

·10·70,19·18,1  



Disseny i càlcul estructural d’una coberta metàl·lica d’una pista poliesportiva mitjançant el nou Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). Comparativa amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE).  
Càlcul amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE)   Pàg. 91 

 

C.6. Fonamentació 

En el present apartat es realitza el disseny i dimensionat dels nans i sabates de la 
fonamentació sota els criteris que s’estableixen a la normativa EHE-98.  

C.6.1. Nans 

Els nans de formigó armat constitueixen elements en els que l’esforç normal és predominant 
enfront d’altres sol·licitacions. Aquests elements solen ser rectangulars o quadrats, tot i que 
poden adoptar diverses formes. En el cas del present projecte seran quadrats pels pilars de 
les façanes i rectangulars, pels pilars dels pòrtics interiors.  

L’armadura principal està constituïda per barres longitudinals. Aquestes ajuden al formigó a 
absorbir les compressions a les quals està sotmesa la peça, i si s’escau, absorbeixen les 
possibles traccions que puguin aparèixer. L’armadura transversal, en canvi, està formada per 
cèrcols o estrebats que suporten l’esforç tallant i eviten l’obertura de les barres longitudinals, 
unint-les entre si en tota la longitud del suport. 

C.6.1.1. Dades dels nans 

Els càlculs de dimensionament de l’armadura, desenvolupats en els següents apartats 
corresponen al pilar P01 pel pòrtic de façana i pilar P10 del pòrtic 4. A la Figura 6.1 s’observa 
l’orientació del suport i les dimensions en planta.  

    

 

 

Figura 6.1 – Planta dels nan de formigó.                                                                      
Pels pòrtics interiors (30x45) i pel pòrtic de façana (30x30) 

 Dades del nan del pilar P01 de façana (nan 1): 

Longitud: L=1,75m 

 Nd=10,20T 

 Mxd=2,50T·m 

x 

y 
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Myd=1,20T·m 

 Dades del nan del pilar P10 del pòrtic 4 (nan 10): 

Longitud: L=1,75m 

Nd=9,00T 

Mxd=0 

Myd=3,50T·m 

Materials: formigó HA-25 i acer B 500S 

Òbviament el nan pren les consideracions d’un pilar intranslacional.  

C.6.1.2. Estudi del vinclament 

Inicialment, s’ha de tenir en compte que els elements estructurals sotmesos a compressió 
poden vinclar. Els pilars que tenen esvelteses mecàniques superiors a 100 fallen 
exclusivament per vinclament, i si són més petites que 35 es considera que el fenomen és 
irrellevant. 

Per això, segons criteris facilitats en l’article 43 de la Norma EHE-98, es classifica l’anàlisi 
dels pilars en funció de l’esveltesa mecànica, que es determina de la següent manera: 

c
m i

l0=λ  (Eq.  6.1) 

on: 

mλ  esveltesa mecànica del pilar 

0l   (m) longitud de vinclament del pilar, que s’obté mitjançant la següent equació: 

ll ⋅= α0  (Eq.  6.2) 

on: 

α  coeficient de vinclament 

l   (m) longitud del pilar 
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ci  (m) radi de gir de la secció en el pla de vinclament, que es determina com: 

A
Iic =  amb I  la inèrcia i A  l’àrea de la secció d’estudi segons l’eix de vinclament 

Però, en casos de pilars amb secció rectangular, l’estudi és equivalent, i més senzill, si 
s’utilitza l’esveltesa geomètrica en comptes de la mecànica. Aquesta esveltesa geomètrica 
es defineix com: 

h
l

g
0=λ  (Eq.  6.3) 

on: 

gλ  esveltesa geomètrica del pilar 

0l   (m) longitud de vinclament del pilar definida a l’Eq. 6.2 

h   (m) costat del pilar segons l’eix de vinclament que s’estudia 

Un cop es té el valor de l’esveltesa, mecànica o geomètrica, es classifica l’anàlisi de 
vinclament de pilars de la següent manera: 

 Per 10/35 << gm λλ , la peça es pot considerar curta i no cal realitzar cap 

comprovació per vinclament. 

 En el cas que 2910/10035 <≤<≤ gm λλ , s’aplica el mètode aproximat 

facilitat per la Norma EHE-98. 

 Quan es té  5829/200100 <≤<≤ gm λλ , s’utilitza el mètode general de la 

Norma EHE-98. 

 Per esvelteses més elevades no és recomanable projectar peces comprimides de 
formigó armat. 

La longitud de vinclament depèn de les rigideses dels elements que conflueixen en el suport, 
tant a la part inferior com superior, i de la translacionalitat del pòrtic al qual pertany. Un cop 
realitzats aquests càlculs, s’utilitzen els següents monogrames per trobar el coeficient de 
vinclament α . Aquests es poden visualitzar en la Fig.6.2. 
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Figura 6.2 –Monograma d’a en funció de la relació de rigideses 

Els valors de la relació de rigideses (Ψ ), tant inferior ( AΨ ) com superior ( BΨ ), que 

s’introdueixen en el monograma, es defineixen de la següent manera: 

∑

∑

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=Ψ

l
EI

l
EI

nus al lshoritzonta elements o bigues

nus al verticals elements o suports  (Eq.  6.4) 

on: 

Ψ  relació de rigideses en el nus d’un element 

EI  (N·mm2) rigidesa de cada element que incideix en el nus 

l   (mm)  longitud de cada element incident en el nus 

Un cop calculades les relacions de rigideses (Ψ ) dels dos extrems del pilar, es traça una 
línia unint aquests valors en el monograma corresponent (Fig. 6.2). Així es troba el coeficient 
de vinclament (α ) del pilar. Cal dir que, pel cas dels nans d’estudi, es comprovarà el 
vinclament en les dues direccions.  
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Degut a que la fonamentació té una rigidesa infinita, es pren per al peu del nan una relació 
de rigideses 0=ΨA . En canvi, per la relació de rigideses en el cap BΨ  =∞ . Tenint en 

compte aquests valors, si es traça una línia d’unió a la Figura 6.2, amb la consideració de 
intranslacionalitat, s’obté un coeficient a=0,7.  

Per tant, la longitud de vinclament del pilar serà de 1,23 metres. 

 Esveltesa geomètrica del nan de façana (nan 1): 

Al ser un pilar quadrat, l’esveltesa en els dos eixos serà la mateixa i de valor: 

1,4
30,0
23,1

==
m
m

gλ  

 Esveltesa geomètrica del nan del pòrtic 4 (nan 10): 

En aquest cas és un pilar rectangular de dimensions 0,30x0,45. En aquest cas, l’esveltesa 
geomètrica per a cada eix de vinclament és: 

1,4
30,0
23,1

==
m
m

gλ  i 73,2
45,0
23,1

==
m
m

gλ  

Com que en qualsevol cas l’esveltesa geomètrica és més petita que 10, es pren la 
consideració del pilar com a curt i sense risc a vinclament. Per tant, en el càlcul de 
l’armadura del pilar s’ha de considerar, simplement, l’excentricitat deguda als moments als 
que es troba sotmès el suport en cada una de les dues direccions. 

C.6.1.3. Armat del nan 

C.6.1.3.1. Armadura longitudinal 

Per a calcular l’armadura longitudinal s’ha de tenir en compte l’estat tensional de la secció del 
nan. Cal veure si la secció es troba sotmesa a compressió simple o si l’efecte dels moments 
és determinant, provocant flexió esbiaixada.  

Per això, s’han de calcular les excentricitats provocades pels moments, i comparar-les amb 
l’excentricitat mínima (e0). Si aquestes excentricitats resulten més grans que l’excentricitat 
mínima, la secció es troba sotmesa a flexió esbiaixada. 

L’excentricitat mínima (e0), és aquella excentricitat accidental que pot tenir un pilar degut a 
errors de càlcul o d’execució en la seva construcció. Per això, qualsevol pilar s’ha de 
dimensionar tenint en compte aquesta excentricitat.  
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Segons l’article 42.2.1 de la Norma EHE-98, l’excentricitat mínima ha de prendre el més gran 
dels següents valors: 

- 2 cm 

- h/20, on h (cm) és el costat més gran del pilar 

 Pel nan 1, h pren el valor de 30cm. Per tant,  l’excentricitat mínima a considerar és: 

cme 2
20
30,2max0 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=  

 Pel nan 10, h pren el valor de 45cm. Per tant, l’excentricitat mínima a considerar és: 

cme 25,2
20
45,2max0 =⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=  

L’excentricitat deguda al moment aplicat en un suport es defineix com: 

d

id
i N

M
e =  (Eq.  6.5) 

on: 

ie  (m ) excentricitat deguda al moment de càlcul en la direcció i 

idM  (T·m) moment de càlcul en la direcció i 

dN  (T) axil de càlcul 

Per realitzar el càlcul de les excentricitats provocades pels moments en el suport, es prenen 
els valors dels esforços al cap del pilar, que són els següents: 

 Pel nan1: 

 Nd=10,20T 

Mxd=2,50T·m 

 Myd=1,20T·m 

 



Disseny i càlcul estructural d’una coberta metàl·lica d’una pista poliesportiva mitjançant el nou Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). Comparativa amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE).  
Càlcul amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE)   Pàg. 97 

 

 Pel nan 10: 

 Nd=9 T 

 Mxd=0 

 Myd=3,50T·m 

Substituint aquests esforços a l’Eq. 6.5, s’obtenen les següents excentricitats, per a cada nan 
estudiat:  

oyx
nany

nanx eecme
cme

>→
⎭
⎬
⎫

=
=

,
1_

1_
51,24
76,11  

ox
nany

nanx eee
cme

>→
⎭
⎬
⎫

=
=

0
89,38

10_

10_  

Com que l’excentricitat, en cas de l’eix en que n’hi ha, és més gran que la mínima exigida per 
la Norma EHE-98, es dedueix que la secció es troba sotmesa a flexió esbiaixada.  

El càlcul de l’armadura longitudinal d’una secció sotmesa a flexió esbiaixada es pot dur a 
terme, segons Montoya (2000, capítol 17), mitjançant uns àbacs adimensionals en roseta. 

Per a la utilització d’aquests àbacs, és necessari definir els esforços de forma reduïda, 
mitjançant les següents equacions: 

cdc

xd
x fxA

M
⋅⋅

=μ  (Eq.  6.6) 

cdc

yd
y fyA

M
⋅⋅

=μ  (Eq.  6.7) 

cdc

d

fA
N
⋅

=ν  (Eq.  6.8) 

on: 

xμ  moment reduït del pilar en la direcció x 

yμ   moment reduït del pilar en la direcció y 

ν  axil reduït del pilar 
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xdM  moment de càlcul en l’eix x 

ydM  moment de càlcul en l’eix y  

dN  axil de càlcul  

cA  (m2) àrea de formigó de la secció del pilar, que es defineix com: 

iiic yxA ⋅=−  (Eq.  6.9) 

on: 

xi costat x del nan i (x1=0,30m al nan 1 i x10=0,45m al nan 10) 

yi costat y del nan i (y1=y10=0,30m, pels dos nans) 

Substituint els valors a l’Eq. 6.9, s’obté el valor de l’àrea de la secció del nans: 

2
1_ 09,0 mA nanc =  

2
10_ 135,0 mA nanc =  

fcd  és la resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor 
1,67·103 T/m2 

Substituint els valors a les Eq. 6.6, 6.7 i 6.8, s’obtenen els següents esforços adimensionals 
per la utilització de l’àbac de la Figura 6.3 que s’inclou més endavant: 

 Esforços adimensionals al nan 1: 

055,0≈xμ  

027,0≈yμ  

068,0≈ν  

Cal especificar que com yx μμ >  es pren, per la correcta utilització de l’àbac 

xμμ =1 i yμμ =2 . 
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 Esforços adimensionals al nan 10: 

0≈xμ  

052,0≈yμ  

04,0≈ν  

Cal especificar que com xy μμ >  es pren, per la correcta utilització de l’àbac 

yμμ =1 i xμμ =2 . 

Degut a la impossibilitat d’entrar a l’àbac amb el valor exacte de l’axil reduït (ν ), s’agafen els 

valors immediatament superior ( 2ν =0,2) i inferior ( 1ν =0), amb representació a la gràfica de 

l’àbac. Utilitzant els moments reduïts, s’obtenen dos punts que representen la quantia 
d’armadura longitudinal ( 1ω , 2ω ) pels dos axils reduïts ( 1ν , 2ν ). Entrant a l’àbac adjunt 

s’obtenen els valors de 1ω , 2ω  en cada cas. 

 

Figura 6.3 –Àbac de roseta per flexió esbiaixada 
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Per a calcular el valor de la quantia d’armadura, cal interpolar entre els dos valors de quantia 
( 1ω , 2ω ) que retorna l’àbac en roseta.  

 Pel nan 1: 

10,0068,0tinterpolan 02,0
15,00

22
11 ≈⎯→⎯=

⎭
⎬
⎫

=→=
≈→= ωνων

ων  

 Pel nan 10: 

12,004,0tinterpolan 02,0
15,00

22
11 ≈⎯→⎯=

⎭
⎬
⎫

=→=
≈→= ωνων

ων  

La quantia d’armadura necessària es pot definir mitjançant la següent equació: 

cdc

ydtot

fA
fA

⋅

⋅
=ω  (Eq.  6.10) 

on: 

ω  quantia d’armadura necessària  

ydf  resistència de càlcul de l’acer per a armadures passives que, per un acer B 500 S, 

pren per valor 434,78 N/mm2 

totA  (mm2) àrea d’acer necessària per l’armadura longitudinal 

cA  àrea de formigó de la secció del nan 

fcd  resistència de càlcul del formigó que, per un formigó HA 25, pren per valor 
16,66N/mm2 

Aïllant el terme totA  de l’Eq. 6.10 i substituint els valors, es té que l’àrea de l’armadura que 

s’ha de disposar per absorbir els esforços als quals es troba sotmesa la secció és: 

2
1 46,3_ cmA nantot =  

2
10 23,6_ cmA nantot =  

Per tant, és correcte la col·locació de 4 barres de diàmetre 12 al nan 1 i 4 barres de 
diàmetres 16 al nan 10, distribuïdes a les quatre cares del pilar.  
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Segons la EHE-98, s’indica que la separació mínima entre armadures ha de ser inferior a 
30cm. Com que el nan 10 té una dimensió de 45 cm, es disposarà una barra més a cada 
costat del pilar, per tant s’armarà el nan amb 6 barres de diàmetre 16 mm. 

Finalment, cal comprovar si, amb l’armadura disposada per càlcul, es compleix la quantia 
geomètrica mínima que s’especifica a l’apartat 42.3.5 de la Norma EHE-98. Aquesta quantia 
geomètrica mínima, per a seccions de pilars es defineix de la següent manera: 

cgs AA ⋅=
1000

4
,  (Eq.  6.11) 

on: 

gsA ,   (mm2) àrea d’acer necessària per quantia geomètrica mínima en la secció del 

pilar 

cA  àrea de formigó de la secció del nan 

Finalment, substituint les dades a l’Eq. 6.11, les àrees de l’armadura longitudinal necessària 
per a complir la quantia geomètrica mínima dels nans són: 

2
1_, 360mmA nangs =  

2
10_, 540mmA nangs =  

En aquest cas, s’observa que amb l’armadura que s’ha escollit es compleixen els criteris de 
la quantia geomètrica mínima als pilars.  

C.6.1.3.2. Armadura transversal 

Per a l’armadura transversal dels suports, la normativa especifica una sèrie de condicions 
que s’han de complir a l’hora de seleccionar el diàmetre i la separació de l’estrebat a 
col·locar: 

 La separació entre els estreps ha de ser més petita que el costat del suport, o 30 cm. 
Aquesta condició és per evitar el trencament per lliscament del formigó. 

 També cal verificar que aquesta separació sigui més petita que 15·Ø , essent Ø  el 
diàmetre de la barra de l’armat longitudinal del pilar. D’aquesta manera, s’evita el 
vinclament de l’armadura longitudinal col·locada en el suport. 
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 El diàmetre mínim de l’estrebat ha de ser la quarta part del diàmetre de la barra 
longitudinal del pilar, tenint en compte no pot ser menor a 6mm. 

 A la secció transversal del pilar, els estreps es disposaran per a subjectar una de 
cada dues barres longitudinals o barres que distin més de 15 centímetres amb les 
adjacents.  

Cal especificar que, segons criteris propis de l’empresa on treballa l’autora, es recomana 
col·locar com a mínim barres d’estrebat de diàmetre 8. Això és degut a la dificultat actual de 
trobar partides per a obra de diàmetres inferiors. A part, s’ha seleccionat una separació 
mínima d’estrebat de 20cm, que és la recomanable en zones d’unió del pilar amb els forjats. 
Per evitar problemes de muntatge, es considera la mateixa separació en tota la longitud del 
suport. 

Per tant, tant pel cas del nan 1 es col·loca un estrebat de diàmetre 8mm cada 20cm en tota 
l’alçada del nan (1eØ8c/20). I pel nan 10 es col·loca un estrebat de quatre branques de 
diàmetre 8mm cada 20cm en tota l’alçada del nan (1e4RØ8c/20).  

C.6.1.4. Ancoratge 

La transmissió d’esforços entre l’estructura i els suports ha de fer-se mitjançant un element 
de transmissió que resolgui la diferència de tensió de treball entre l’acer i el material que 
constitueix la base, el formigó.  

En el cas del present projecte es realitza mitjançant una placa d’ancoratge de 20mm 
d’espessor que anirà ancorada al nan de formigó mitjançant rodons cargolats. Aquesta 
solució permet regular l’anivellament horitzontal de la placa. Mitjançant el roscat de les 
femelles inferiors (femelles de anivellació) es controla la horitzontalitat de la placa. Les 
femelles superiors (femelles de fixació) asseguren la seva posició un cop s’ha aconseguit la 
anivellació òptima.  

Per a assegurar la immobilització d’aquestes femelles poden utilitzar-se contra-femelles o 
punts de soldadura.  

Com que el plantejament de la unió del pilar metàl·lic a la fonamentació s’ha plantejat 
articulada només s’haurà de comprovar que les plaques compleixen els requeriments que 
estableix la normativa, per l’efecte exclusiu de l’esforç axil.  

 Comprovació de la tensió màxima sobre el formigó 

Inicialment es comprova que la tensió màxima sobre el formigó no supera la tensió màxima 
admissible per a aquest material. Per a fer-ho cal considerar la formulació següent: 
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cdformigóadm f
ba

N ·8,0·80,0
· ,max =≤= σσ   (Eq.  6.12) 

on: 

N  és l’esforç axil de càlcul 

a, b  són les dimensions de la xapa d’ancoratge (45x30cm pels pòrtics interiors i 
30x30cm pels pilars corresponents als pòrtics de façana) 

fcd  és la tensió admissible del formigó fcd=166,67kg/cm2 

 Pilar P01: 

En el cas del pilar P01 del pòrtic de façana, l’axil de càlcul a considerar és de N=10,20T. 
Substituint les dades a l’Eq. 6.12 es comprova que la tensió màxima és molt inferior a 
l’admissible pel formigó. 

2,2max 33,133·8,0·80,033,11
30·30

1000·20,10
cm
kgf

cm
kg

cmcm
kg

cdformigóadm ==≤== σσ  

 Pilar P10: 

Pel què fa al pilar P10, corresponent al pòrtic 4, la situació és la mateixa. L’axil de càlcul a 
considerar és de N=9T i per a una placa d’ancoratge de 45x30cm, també es compleix la 
restricció fixada a l’Eq. 6.12 anterior. Substituint les dades: 

2,2max 33,133·8,0·80,067,6
30·45

1000·9
cm
kgf

cm
kg

cmcm
kg

cdformigóadm ==≤== σσ  

 Càlcul de l’espessor de la placa 

L’espessor de la placa de base es determina considerant l’efecte que sobre ella produeixen 
les tensions de contacte amb el formigó.  

En aquest cas, es realitzarà la comprovació sense tenir en compte l’efecte de les xapes 
verticals, ja que aquestes es disposen per a efectuar l’articulació del pilar i d’aquesta manera 
s’actua des d’un punt de vista molt més conservador. L’espessor de la xapa ha de complir les 
dues condicions següents: 

u
a

a

a W

da

σ

σ

σ ≤= 2
·· 2

max

  (Eq.  6.13) 
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u
b

b

b W

db

σ

σ

σ ≤= 2
·· 2

max

  (Eq.  6.14) 

on: 

a és la dimensió en l’eix y de la placa 

b  és la dimensió en l’eix x de la placa 

smax és la tensió màxima calculada anteriorment 

da és el voladís de la xapa en el sentit y : cmcmcm 5,6
2

1730
=

−  

db és el voladís de la xapa en el sentit x : cmcmcm 5,4
2

3645
=

−  

Wa és el mòdul resistent de la xapa en el costat a: 
6
· 2eaWa =  

Wb és el mòdul resistent de la xapa en el costat b: 
6
· 2ebWb =  

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

Substituint les dades a les Eq. 6.13 i Eq. 6.14 es comprova que considerant un espessor de 
xapa de 20mm  es suficient, com perquè no se superin les tensions admissibles del material. 

 Espàrrecs d’ancoratge 

En aquest cas, els espàrrecs només s’hauran de comprovar a esforç tallant, ja que no 
estaran sotmesos a esforços de tracció. No obstant, no es prendran espàrrecs de diàmetre 
inferior a 12mm, a efectes de seguretat i comoditat de muntatge. Per tant, s’aplicarà la 
següent expressió: 

 
3

4
··

2
u

n

V σ
φπ

≤   (Eq.  6.15) 

on: 
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V  és l’esforç tallant de càlcul entès com a : 22
zy VVV +=  

N és el nombre d’espàrrecs 

∅ és el diàmetre previst per a l’ancoratge 

su és la tensió de límit elàstic que, per a un acer S 275 JR és de 2750kg/cm2 

Pel pilar P01 es considera un tallant de 2,44 T i pel pilar P10 un tallant de 1,48T. Substituint 
aquests valors a l’Eq. 6.15 es comprova que situant 4 espàrrecs de diàmetre 12mm, pels 
pilars de façana i 4 espàrrecs de 16mm pels pilars interiors, seran suficients com per 
suportar l’esforç tallant . 

C.6.2. Sabata 

Les sabates de formigó armat són un tipus de fonamentació superficial que serveix per a 
transmetre els esforços de l’estructura cap al terreny. La fonamentació per sabates es 
realitza quan la resistència del terreny és mitjana o alta i, per tant, permet realitzar la 
fonamentació en aquesta cota. Aquesta es pot observar en la Figura 6.4. 

C.6.2.1. Dades de la sabata 

 

 

Figura 6.4 –Sabata de formigó armat 

A l’hora de dissenyar i calcular la fonamentació s’han pres alguns criteris que es considera 
important explicar. Les sabates s’agruparan en tres grups diferents:  

- Tipus 1: Sabates corresponents als pòrtics de façana 

- Tipus 2: Sabates corresponents als pòrtics interiors  (del Pòrtic 3 al Pòrtic 7)  
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Pel disseny de cada tipus s’han considerat les sol·licitacions i dades que a continuació 
s’indiquen: 

 Tipus 1: 

Secció del pilar axb: 30x30cm 

Esforços a la fonamentació: 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
=

=

mTM
mTM

TN

y
x

·20,1
·50,2

20,10
 

 Tipus 2: 

Secció del pilar axb: 45x30cm 

Esforços a la fonamentació: 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
=

=

mTM
M

TN

y
x

·50,3
0

9
 

 Tensió admissible del terreny: st,adm=1,5kg/cm2 

C.6.2.2. Dimensionament de la sabata 

Per a realitzar el dimensionament de les sabates, inicialment, és necessari determinar la 
superfície en planta capaç de transmetre correctament els esforços al terreny. Un cop 
obtinguda, es realitza el dimensionament del cantell necessari per a resistir aquests esforços. 

C.6.2.2.1. Dimensionament en planta 

Les dimensions en planta de la sabata han de ser les mínimes per a garantir que, la tensió 
provocada per l’esforç axil transmès pel pilar no supera la tensió admissible del terreny on es 
fonamenta la sabata. Segons Serra (1995, capítol 3), s’ha de verificar la següent condició: 

admtcdg ba
N

,
1 σσ ≤
⋅

=   (Eq.  6.16) 

on: 

cdgσ  (kN/m2) tensió al centre de gravetat de la superfície de suport de la sabata 

1N   aproximació empírica de l’axil tenint en compte el pes de la sabata i les terres que 

descansen sobre ella. Aquest valor es pot aproximar mitjançant la següent equació: 
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NN ⋅= 1,11 +Pterres (Eq.  6.17) 

on: 

N axil sense majorar a la fonamentació  

terresterres bahP δ···=  

h és l’alçada de les terres (h=1,75m) 

a i b són les dimensions de la sabata 

dterres=1,8T/m3 

admt ,σ   tensió admissible del terreny ( admt ,σ =150kN/m2=1,5kg/cm2) 

Substituint l’axil de la fonamentació a l’Eq. 6.17, s’obté l’aproximació de l’axil tenint en compte 
el pes de la sabata, pels casos estudiats: 

Tipus 1: TN 24,151 =  

Tipus 2: TN 74,111 =  

a   (m) dimensió de la sabata en la direcció x  

b   (m) dimensió de la sabata en la direcció y  

Substituint les dades a l’equació anterior, s’observa que pel compliment de l’expressió 
anterior és suficient considerar sabates de 1m de costat.  

Aquestes dimensions constitueixen un predimensionat, ja que la sabata està sotmesa a 
moment flector en els dos sentits i caldrà reconsiderar-les.  

La secció a x b de la sabata està sotmesa a flexió composta. Les tensions en cada punt 
vindran definides per l’equació de la flexió combinada: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±±=

b
e

a
e

ba
N yx 66

1·
·
1σ    (Eq.  6.18) 

essent: 



Pàg. 108  Annex C 

 

1N
M

e y
x = i 

1N
M

e x
y = , excentricitats provocades pels moments flectors 

a dimensió de la sabata en la direcció x 

b dimensió de la sabata en la direcció y 

Quan l’actuació de càrregues sobre la fonamentació produeixi, degut a l’excentricitat, 
pressions no uniformes sobre el terreny s’admet que als seus extrems s’augmenti un 25% la 
pressió admissible. Per tant, la tensió màxima haurà de complir l’expressió següent: 

adm
yx

b
e

a
e

ba
N

σσ ·25,1
66

1·
·
1 ≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±±=   (Eq.  6.19) 

Condició vàlida sempre que es compleixi la relació expressada a l’Eq. 6.16. 

Si existeix algun cas en el que els valors de les tensions extremes és negatiu és degut a que 
es produeixin traccions entre sabata i terreny. Aquest fet implica la separació entre la sabata i 
el terreny.  

Per a que sigui aplicable l’equació de la flexió composta, s’ha de garantir que l’axil N1 es 
troba aplicat dins el nucli central d’inèrcia de la sabata. Aquest nucli central està representat 
a la Figura 6.2 a la zona tramada. 

 

Figura 6.5 –Nucli central d’inèrcia d’una sabata 

Els valors de les excentricitats ex i ey, respecte dels dos eixos han de complir el següent: 

 1
·6·6

≤+
b
e

a
e yx    (Eq.  6.20) 

Substituint les dades per a cada tipus de sabata s’obtenen les excentricitats següents: 

- Tipus 1: 
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  Dimensions de la sabata: a x b=1,5m x 1,5m 

- Tipus 2: 

  Foram
m
m

N
M
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m
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e

x
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x
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⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫
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12,1

5,1
3,0·6

0

3,0

1

1  

  Dimensions de la sabata: a x b=1,5m x 1m 

- Tipus 1: 

S’observa que en el cas de la sabata tipus 1 es compleix que la càrrega està aplicada dins 
del nucli central, per tant tota l’àrea de la sabata és activa i, per tal de determinar la tensió 
màxima a la sabata, és correcte l’aplicació de l’Eq. 6.19. Per tant, substituint les dades a dita 
equació: 

2,2

3

875,1·25,1018,1
150

6,17·6
150

1,1·61·
150·150

10·1,13
cm
kg

cm
kg

cm
cm

cm
cm

cmcm
kg

admt =≤=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++= σσ  

Les dimensions de la sabata, doncs, compleixen el requeriment de l’equació i la tensió 
màxima a la sabata no supera el límit de la tensió admissible del terreny.  

- Tipus 2: 

Pel què fa a les sabata del tipus 2, s’observa que la càrrega està aplicada fora del nucli 
central i, per tant, no es pot considerar l’expressió de l’Eq. 6.19.  

Al existir excentricitat en només un dels seus eixos, la distribució de tensions a la base de la 
sabata serà la que s’indica a la figura adjunta: 
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Figura 6.6-Distribució de tensions a la sabata 

on: 

q  és la tensió màxima a la sabata (kg/cm) 

N és l’esforç axil de càlcul (N1=11,74T) 

e és l’excentricitat deguda al moment en l’eix y (ex=0,3m) 

xeac −=
2

  (Eq.  6.21) 

a és la dimensió de la sabata en l’eix x (a=1,5m) 

Substituint les dades a l’Eq. 6.21 c=0,45m. 

Tenint en compte la distribució del diagrama de tensions que s’ha indicat a la figura anterior,  
s’ha de garantir l’equilibri entre la resultant del diagrama de tensions i l’esforç axil de càlcul. 
Per tant, el centre de gravetat del triangle ha de coincidir amb el punt d’aplicació de l’axil. Per 
tant: 

Considerant que la base del triangle de distribució de tensions serà de 3·c, es calcula l’àrea 
del triangle de distribucions i s’iguala a l’esforç axil de càlcul: 

12
·3· NcqAtriangle ==   (Eq.  6.22) 

Substituint les dades a l’equació anterior es determina el valor de la tensió màxima a la 
sabata: 

cm
kg

cm
kg

c
N

q 93,173
100·45,0·3

11740·2
·3

·2 1 ===  
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Considerant que la sabata té una amplada b de 1m: 

2max 74,1
100

/93,173
cm
kg

cm
cmkg

==σ  

Una sabata sotmesa a flexió ha de garantir que no es superen les tensions màximes 
admissibles en els extrems. 

En els casos en que les càrregues aplicades a la sabata produeixen pressions no uniformes, 
es considera que la tensió admissible del terreny a les vores de la sabata augmenta un 25% 
el seu valor real. Per tant, s’haurà de complir la següent condició: 

admt,max ·25,1 σσ ≤   (Eq.  6.23) 

on: 

admt ,σ  tensió admissible del terreny ( admt ,σ =1,50kg/cm2) 

Per tant, substituint els valors a l’Eq. 6.23: 

compleix
cm
kg

cm
kg

cm
kg

→=≤ 222 875,150,1·25,174,1   

C.6.2.2.2. Dimensionament del cantell 

Per dimensionar el cantell de la sabata cal considerar una pressió uniforme del terreny, 
prescindint del pes propi de la sabata. Aquest és un càlcul estructural, i per tant, només té en 
compte els esforços transmesos per la estructura cap a la sabata. Segons Montoya (2000, 
capítol 23), per evitar efectuar comprovacions del tallant a la sabata, es pren el següent 
cantell mínim: 

ν
σ

σ
⋅

+
⋅

=
370

1,1

t

td  (Eq.  6.24) 

on: 

tσ  ( kN/m2) és la pressió uniforme del terreny sobre la sabata, definida com: 

ba
Nd

t ⋅
=σ  (Eq.  6.25) 

on: 
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Nd axil de càlcul majorat (Nd_tipus 1=117,4kN i Nd_tipus 2=99kN) 

a  dimensió de la sabata en planta en la direcció x  

b  dimensió de la sabata en planta en la direcció y  

Per tant, de l’Eq. 6.25, la pressió uniforme del terreny aplicada sobre la sabata és: 

218,52
m
kN

t =σ , per la sabata tipus 1 

266
m
kN

t =σ , per la sabata tipus 2 

ν  és el més gran dels dos vols de la sabata en cadascuna de les dues direccions de 
càlcul, definits a les següents equacions: 

( )
2

0aa
a

−
=ν  (Eq.  6.26) 

( )
2

0bb
b

−
=ν  (Eq.  6.27) 

on: 

ba νν ,  (m) vols de la sabata en les dues direccions 

a , b  dimensió de la sabata en planta en la direcció x i y, respectivament  

0a  dimensió x del pilar  

0b  dimensió y del pilar  

Substituint els valors a les Eq. 6.26 i 6.27, es té que el màxim dels vols de les sabates són 
els següents:  

Tipus 1: ( ) mm
m

ba
b
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⎬
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Finalment, substituint tots els valors a l’Eq. 6.24, s’obté el cantell útil que s’ha de considerar 
per no realitzar comprovacions de tallant a la sabata.  

Tenint en compte que el recobriment mínim necessari als fonaments és de 3,5cm, es pren 
com a cantell mínim de la sabata h=60cm. Per tant: 

)
370

1,1
;60max( ν
σ

σ
⋅

+
⋅

=
t

tcmd   (Eq.  6.28) 

En ambdós casos, el cantell total de la sabata serà h=60cm.  

Cal especificar que, pel cantell seleccionat, la sabata es pot considerar rígida, ja que es 
compleix la condició que el vol en les dues direccions és més petit que dues vegades el 
cantell ( h⋅< 2ν ). 

C.6.2.2.3. Armat de la sabata 

Degut a que el valor de l’axil és significativament baix, serà suficient en considerar que 
l’armat de la sabata compleix la quantia geomètrica mínima exigida a l’apartat 42.3.5 de la 
Norma EHE-98, que en aquest cas es defineix com: 

dbA gs ⋅⋅=
1000

8,1
,  (Eq. 6.29) 

on: 

gsA ,  (mm2) és l’àrea d’acer necessària per a complir la quantia geomètrica 

b  és la base de la secció considerada [mm] 

d  és el cantell útil de la sabata [mm] 

Llavors, segons l’Eq. 6.29, l’àrea d’acer necessària per quantia mínima, per les dues sabates 

tipus és la següent: 2
, 1620mmA gs =   

Per tant, en ambdós casos s’armaran les sabates amb un diàmetre de 16mm cada 20cm 
(1∅16c/15). 

Per últim, cal especificar que en càlculs de dimensionat de sabates rígides no són 
necessàries les comprovacions per esforç tallant o punxonament. 
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C.7. Quantia d’acer 

Al present apartat s’inclouen les taules on s’especifiquen les quanties totals d’acer per a 
l’estructura, tant per la solució obtinguda exclusivament del càlcul, com per a la solució 
constructiva final.  

C.7.1. Quantia d’acer de la solució de càlcul 

Al continuació s’inclou la taula on s’especifiquen les quanties d’acer (kg), per a l’estructura 
amb la perfileria obtinguda exclusivament sota els criteris pel compliment de l’estat límit últim 
i estat límit de servei.   

 

NBE. Càlcul 

NBE_Accions AE-88. Tensions EA-95 

Característiques 
de barra nº L (m) Ltot (m) Perfil de 

càlcul 
Pes 

(kg/m) 
Quantia 

càlcul (kg) 

Pòrtic 1 i 9 
Pilar 1, 5, 20 i 24 4 7,74 30,94 heb160 42,60 1318,21 
Pilar 2, 4, 21 i 23 4 8,06 32,23 heb160 42,60 1372,91 
Pilar 3 i 22 2 8,49 16,99 heb180 51,20 869,68 
Biga 2 18,98 37,96 heb100 20,40 774,40 
Diagonal 3 4 5,79 23,18 d100.4 9,47 219,47 
Diagonal 1 4 5,58 22,32 d90.5 10,50 234,33 
Cordó 8 4,01 32,10 d65.4 6,02 193,22 
Pòrtic 2 i 8 
Pilar 6, 7, 18 i 19 4 7,74 30,94 ipe360 57,10 1766,90 
Biga 2 18,98 37,96 ipe330 49,10 1863,88 
Pòrtic 3 i 7 
Pilar 8, 9, 16 i 17 4 7,74 30,94 ipe360 57,10 1766,90 
Biga 2 18,98 37,96 ipe450 77,60 2945,76 
Pòrtic 4 i 6 
Pilar 10, 11, 14 i 
15 4 7,74 30,94 ipe360 57,10 1766,90 
Biga 2 18,98 37,96 ipe400 66,30 2516,80 
Pòrtic 5 
Pilar 12 i 13 2 7,74 15,47 ipe360 57,10 883,45 
Biga 1 18,98 18,98 ipe400 66,30 1258,40 
Pòrtic lateral 
Cordons 8 3,91 31,26 d55.4 5,03 157,26 
Diagonals 1 4 5,28 21,13 d90.4 8,48 179,22 
Diagonals 3 4 5,72 22,89 d90.4 8,48 194,10 
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COBERTA 
Corretges 
c1, 15 8 3,91 31,28 q60.5 7,96 248,99 
c2, 14 2 3,91 7,82 q70.5 9,53 74,52 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c3, 13 2 3,91 7,82 q80.4 9,11 71,24 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c4, 12 8 3,91 31,28 q70.5 9,53 298,10 
c5, 11 2 3,91 7,82 q70.5 9,53 74,52 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c6, 10 2 3,91 7,82 q70.5 9,53 74,52 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c7,9 2 3,91 7,82 q70.4 7,86 61,47 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c8 16 3,91 62,56 q80.4 9,11 569,92 
Diagonals 
Llargues  4 6,72 26,88 d155.5 18,50 497,20 
Laterals 4 5,61 22,44 d125.5 14,80 332,11 
Curtes  12 5,61 67,32 d80.4 7,50 504,90 
      24709,96 

Taula 7.1 – Quantia d’acer de la solució de càlcul 

La quantia d’acer per a la solució del càlcul és d’aproximadament 24.710kg d’acer S 275 JR, 
significant un cost de 24.710€. 

C.7.2. Quantia d’acer de la solució final 

Al continuació s’inclou la taula on s’especifiquen les quanties d’acer (kg), per a l’estructura 
amb la perfileria obtinguda considerant criteris estètics i constructius. És a dir, imposant que 
tots els pòrtics interiors tinguin la mateixa perfileria, igualant perfils per a elements de 
característiques similars, etc.  

 

NBE. Final 

NBE_Accions AE-88. Tensions EA-95 

Característiques de 
barra nº L (m) Ltot (m) Perfil de 

càlcul 
Pes 

(kg/m) 
Quantia 

càlcul (kg) 

Pòrtic 1 i 9 
Pilar 1, 5, 20 i 24 4 7,74 30,94 heb160 42,60 1318,21
Pilar 2, 4, 21 i 23 4 8,06 32,23 heb160 42,60 1372,91
Pilar 3 i 22 2 8,49 16,99 heb180 51,20 869,68
Biga 2 18,98 37,96 heb180 51,20 1943,59
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Diagonal 3 4 5,79 23,18 d100.4 9,47 219,47 
Diagonal 1 4 5,58 22,32 d90.5 10,50 234,33 
Cordó 8 4,01 32,10 d65.4 6,02 193,22 
Pòrtic 2 i 8 
Pilar 6, 7, 18 i 19 4 7,74 30,94 ipe360 57,10 1766,90 
Biga 2 18,98 37,96 ipe450 77,60 2945,76 
Pòrtic 3 i 7 
Pilar 8, 9, 16 i 17 4 7,74 30,94 ipe360 57,10 1766,90 
Biga 2 18,98 37,96 ipe450 77,60 2945,76 
Pòrtic 4 i 6 
Pilar 10, 11, 14 i 15 4 7,74 30,94 ipe360 57,10 1766,90 
Biga 2 18,98 37,96 ipe450 77,60 2945,76 
Pòrtic 5 
Pilar 12 i 13 2 7,74 15,47 ipe360 57,10 883,45 
Biga 1 18,98 18,98 ipe450 77,60 1472,88 
Pòrtic lateral 
Cordons 8 3,91 31,26 d65.4 6,02 188,21 
Diagonals 1 4 5,28 21,13 d90.5 10,50 221,92 
Diagonals 3 4 5,72 22,89 d90.5 10,50 240,34 

COBERTA 
Corretges 
c1, 15 8 3,91 31,28 q80.5 11,10 347,21 
c2, 14 2 3,91 7,82 q80.5 11,10 86,80 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c3, 13 2 3,91 7,82 q80.5 11,10 86,80 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c4, 12 8 3,91 31,28 q80.5 11,10 347,21 
c5, 11 2 3,91 7,82 q80.5 11,10 86,80 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c6, 10 2 3,91 7,82 q80.5 11,10 86,80 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c7,9 2 3,91 7,82 q80.5 11,10 86,80 
  6 3,91 23,46 r80.40.5 7,96 186,74 
c8 16 3,91 62,56 q80.5 11,10 694,42 
Diagonals 
Llargues  4 6,72 26,88 d155.5 18,50 497,20 
Laterals 4 5,61 22,44 d125.5 14,80 332,11 
Curtes  12 5,61 67,32 d80.4 7,50 504,90 
      27386,95 

Taula 7.2 – Quantia d’acer de la solució final 

La quantia d’acer per a la solució final representa aproximadament 27.387kg d’acer S275 JR, 
que suposa un cost aproximat de 27.387€. Representant un augment aproximat del 11% 
respecte a la solució obtinguda estrictament del càlcul . 
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C.7.3. Recàlcul del pes propi de la coberta 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 1 del present document l’estat de càrregues de la coberta 
s’ha determinat prenent un pes propi estimat.  

Un cop realitzats tots els càlculs cal revisar aquest valor amb la solució final obtinguda. En 
cas de que el valor fos més elevat, caldria fer les consideracions necessàries per a 
assegurar l’adequació a tots els criteris tant d’estat límit últim (ELU), com l’estat límit de 
servei (ELS). Considerant la perfileria que s’indica a la Taula 6.2 anterior el recàlcul s’ha 
realitzat tal i com s’indica a continuació: 

 Bigues interiors (ipe-450) i bigues façana (heb-180): 

n·pes perfil ipe-450· bigal = kgm
m
kg 34,1027792,18·60,77·7 =  

n·pes perfil heb-180· bigal = kgm
m
kg 41,193792,18·20,51·2 =  

on:  

n és el nombre de bigues a considerar (n=7 pòrtics interiors i n=2 pòrtics de façana) 

bigal  és la longitud de la biga ( )92,18 m=l  

 6 corretges (8 trams Q 80.5): 

n·nt·pes perfil Q 80.5· corretjatram _l = kgm
m
kg 25,208391,3·10,11·8·6 =  

 9 corretges (2 trams Q 80.5 i 6 trams R 80·40·5): 

n·nt·pes perfil Q 80.5· corretjatram _l = kgm
m
kg 22,78191,3·10,11·2·9 =  

n·nt·pes perfil R 80.40.5· corretjatram _l = kgm
m
kg 67,168091,3·96,7·6·9 =  

on: 

n és el nombre de corretges a considerar  

nt és el nombre de trams de corretja considerats 
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corretjatram _l  és la longitud d’un dels trams de la corretja ( )91,3 m=l  

 Diagonals de coberta 

4·pes perfil ∅155·5· diagonall = kgm
m
kg 26,49772,6·50,18·4 =  

4·pes perfil ∅125·5· diagonall = kgm
m
kg 07,33261,5·80,14·4 =  

12·pes perfil ∅80.4· diagonall = kgm
m
kg 83,50461,5·50,7·12 =  

on: 

diagonall  és la longitud de la diagonal  

En total s’obté un pes total de 18094,05 kg. Considerant una àrea total de la coberta de 
18,92m·31,26m=591,44m2, resulta un pes per metre quadrat de coberta de 30,59kg/m2. Com 
que la càrrega de pes propi és superior a la final, es considera vàlida l’estimació inicial, des 
del punt de vista de la seguretat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disseny i càlcul estructural d’una coberta metàl·lica d’una pista poliesportiva mitjançant el nou Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). Comparativa amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE).  
Càlcul amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE)   Pàg. 119 

 

Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

Llibres i Normatives: 

MINISTERIO DE FOMENTO. EHE-98. Instrucción de Hormigón Estructural. 5ª edició. 
Madrid, 2002 

MINISTERIO DE FOMENTO. NBE-AE-88. Acciones en la edificación. Madrid, 1988. 

MINISTERIO DE FOMENTO. NBE-EA-95. Estructuras de acero en edificación. Madrid, 
1996. 

MINISTERIO DE FOMENTO. NCSE-02. Norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación. Madrid, 2002. 

MONTOYA, P.J., [et al]. Hormigón Armado. 14ª edició. Barcelona, Ed. Gustavo Gili.2000. 

SERRA, J., [et al]. Curso aplicado de cimentaciones. 6ª edició. Madrid, Colegio Arquitectos 
de Madrid. 1995.  

Bibliografia complementària 

Llibres i Normatives: 

BRUFAU.R., [et al]. La estación de Bellaterra: motivo para un curso de estructura metálica. 
Barcelona, 1985. 

 

 

  

 

 

 



Pàg. 120  Annex C 

 

 

 


