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Resum 

En el present Annex s’inclouen els resultats obtinguts a partir de les fulles de càlcul que s’han 
elaborat pel tractament de les dades del programa de càlcul AGE i que complementa els 
càlculs que s’han detallat a l’Annex C. En ambdós annexos es demostra que els valors de les 
comprovacions són coincidents. 

Degut al gran volum de dades tractades i, per tal de simplificar, només s’adjunten les taules 
corresponents a la comprovació del Pòrtic 4, que és un dels pòrtics interiors. En suport 
informàtic s’adjuntarà un annex amb la mateixa notació que aquest, on s’inclouen totes les 
taules que es corresponen a totes les seccions estudiades a l’Annex C. A més, també en 
suport informàtic, s’inclou l’estudi de la totalitat de l’estructura, és a dir, de totes les barres 
que la formen.  

Esmentar, que totes les referències que es fan al llarg d’aquest projecte de final de carrera, al 
present annex també es refereixen al que s’adjunta en el CD que complementa el present 
projecte.  

A les fulles de càlcul es comprova que cada barra compleix els criteris de l’estat límit últim 
(ELU) que es detallen a la norma NBE EA-95 
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F.1. Tractament de resultats 

El programa de càlcul AGE elabora un fitxer de resultats on, per a cada barra i per a cada 
combinació d’accions simples (hipòtesis combinada), s’indiquen els esforços que es mostren 
a continuació amb les unitats que tot seguit es detallen: 

- Esforç axil: N [T] 

- Esforç tallant en els dos eixos: Vy, Vz [T] 

- Moments flectors en els dos eixos: My, Mz [T·m] 

Per a cada barra, a més, s’indiquen els valors de les sol·licitacions en tres dels seus punts: 
els extrems i en el seu punt mig, d’aquí les tres files que conformen cada combinació 
d’accions. Les primeres columnes de les fulles de càlcul que s’han elaborat corresponen a 
dites sol·licitacions. L’axil positiu correspon a les barres sotmeses a tracció. 

Es considera oportú esmentar que a l’hora de realitzar els càlculs s’han fet les conversions 

necessàries per tal d’obtenir els resultats expressats en 2cm
kg , ja que a la norma NBE 

s’especifica la tensió admissible en aquestes unitats. Tot i que aquestes dades no estan 
expressades en el sistema internacional, la conversió que s’hauria de fer seria a 

1 2cm
kg =100 2m

kN . 

Les accions considerades, els valors de les quals es detallen a l’Annex C, són les que 
s’extreuen de la norma NBE AE-88: 

pp  pes propi dels elements de l’estructura 

cp  càrregues permanents que graviten sobre la coberta 

su   sobrecàrrega d’ús 

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

sn  sobrecàrrega de neu 

Vx+, Vx- càrrega deguda al vent en la direcció x i sentits positiu i negatiu, 
respectivament 

Vy+ , Vy- càrrega de vent en la direcció y i sentits positiu i negatiu, respectivament 
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A la taula següent es detallen les combinacions considerades al càlcul i que estan 
expressades com a c-i, essent i la numeració per a cada combinació. 

 

Taula 1.1 – Relació de les combinacions d’accions considerades 
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F.2. Pòrtic interior. Pòrtic 4 

A continuació s’indiquen els processos de càlcul i resultats per els diferents elements que 
formen part del pòrtic interior. Les dades que s’han tractat s’obtenen de l’arxiu de resultats 
que elabora, de manera automàtica, el programa de càlcul AGE.   

F.2.1. Biga 

A l’hora de definir el model en tres dimensions de l’estructura al programa de càlcul AGE, la 
biga es subdivideix en tants trams com elements intersequen en ella. La coberta està 
formada per quinze corretges i aquestes, estan recolzades sobre les bigues. Per aquest 
motiu, cada biga està dividida en catorze barres diferents amb una extensió compresa entre 
corretges de coberta.  

Com s’ha comentat a l’Annex C, per a l’estudi de la biga del pòrtic 4, tenint en compte el 
diagrama de moments, tallant i axil al que es troba sotmesa, la secció més desfavorable és la 
que coincideix amb la part central de la biga corresponent a la barra 164. 

F.2.2. Biga 

 

Figura 2.1 – Situació de la barra 164 al pòrtic 4 

F.2.2.1. Descripció de la perfileria 

El perfil de la biga estudiada és un IPE-400, les dades s’indiquen a continuació. Aquestes 
són les que s’especifiquen als promptuaris que ofereix la normativa NBE-EA-95. 

A la taula adjunta s’inclouen, a més, els resultats dels càlculs del coeficient de vinclament (w) 

i l’esbeltesa mecànica de la biga (l). A més, s’ha comprovat que no es produeix 

bonyegament de l’ànima del perfil o al cordó comprimit.  
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Taula 2.1 – Dades descriptives de la biga del pòrtic 4 

F.2.2.2. Taula de resultats de la biga 4 (IPE-400) 

A continuació s’inclouen els resultats per a la barra 164. Les primeres columnes són els 
resultats obtinguts al programa de càlcul AGE, i la resta corresponen a les comprovacions 
realitzades tenint en compte que la biga està sotmesa a compressió.   

 

*Valors de la tensió expressats  en kg/cm2 
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Tal i com s’indica, destacant-ho en groc, la hipòtesis més desfavorable és la combinada c-13. 
En ella es comprova que la biga, que està sol·licitada a compressió, compleix que la tensió, 
en el cas de pandeig, és inferior a la tensió admissible de l’acer. 
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*Valors de la tensió expressats  en kg/cm2 
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F.2.2.3. Comprovacions tensionals de la biga 

Tenint en compte que la biga està sotmesa a l’esforç axil i a flexió haurà de verificar-se la 
següent condició: 

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σσ ≤++=  (Eq. 2.1) 

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. 2.2) 

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 

w és el coeficient de vinclament per a la biga que s’indica a la Taula 2.1 

*Valors de la tensió expressats  en kg/cm2 
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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 moments 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. Aquests valors 

estan expressats a la Taula 2.1. on s’han especificat les característiques de la biga.  

En tots els casos s’observa que la biga compleix les restriccions de l’ELU.  

 Comprovació de l’establitat del cordó comprimit 

A l’apartat 3.4.5.1 de la NBE EA-95 s’indica que en bigues s’ha de complir que: 

 crMM ≤*  (Eq. 2.3) 

on: 

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

Mcr és el moment crític de vinclament lateral 

Per a bigues amb perfils tipus I, H, U, pot adoptar-se el següent valor: 

 tzcr IIGEM ····
l

π
=  (Eq. 2.4) 

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) 
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Per tant, segons l’Eq. 3.4, el valor del moment crític és Mcr=18,98 T.m, tal i com s’indica a la 
taula anterior. A la taula es pot comprovar que per a qualsevol secció de la biga 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’inestablitat del cordó comprimit, 
considerant sempre que les diagonals de la coberta actuen com a elements immobilitzadors 
de la biga.  

 Tensió normal per flexió 

Inicialment es realiza la comprovació de la secció per l’efecte del moment flector 

 u
y

y

W
M

σσ ≤=  (Eq. 2.5) 

My és el moment flector de càlcul a la secció estudiada [kg.m] 

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

 Tensió tangencial 

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

  u
aA

V ττ ≤=   (Eq. 2.6) 

V és el tallant de càlcul a la secció  

Aa  és l’àrea de l’ànima del perfil, que s’indica a la Taula 2.1. 

tu  és la tensió tangencial última, que pren el valor de 1587kg/cm2 

 Tensió combinada 

La tensió provocada pel moment flector a la secció té el seu valor màxim a la part més 
extrema d’aquesta, fent-se nul·la al seu eix. En canvi, l’esforç tallant màxim es troba al llarg 
de l’ànima del perfil, fent-se nul a la part de les ales. Just al punt d’unió de les ales amb 
l’ànima, s’ha de considerar la unió d’aquests efectes moment flector i tallant. Per tant, es 
considera l’expressió de la tensió combinada. 

uco στσσ ≤+= 22 ·3   (Eq. 2.7) 

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

s és la tensió normal per flexió calculada anteriorment 

t és la tensió tangencial calculada anteriorment 

A la taula s’indiquen els valors d’aquestes comparacions i s’observa que, per a qualsevol 
combinació d’accions es compleixen els requeriments descrits al present document.  

F.2.3. Pilar 

Al present apartat s’especifica la comprovació dels resultats obtinguts pel pilar d’un pòrtic 
interior. En concret la barra 27 que correspon al pilar 10 del pòrtic 4.  A continuació es mostra 
una taula resum on s’aclareixen les dades utilitzades per a determinar els coeficients 
necessaris per a realitzar les comprovacions.   

 

Taula 2.2 – Taula resum de les característiques dels perfils i elements considerats  

Al ser peces sotmeses a compressió s’ha de tenir en compte el fenòmen del vinclament, per 
això cal determinar-ne aquest coeficient. A continuació s’indiquen els càlculs necessaris per 
tal de determinar-lo.  

F.2.3.1.1. Grau d’encastament dels nusos i coeficient b 

La fòrmula general és la que s’indica a continuació.  
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+
=  (Eq. 2.8) 

 on: 

I, l  són el moment d’inèrcia i la longitud del pilar considerats, respectivament 
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Ip, l p són els del pilar superior o inferior al nus considerat 

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

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 rótula a la 
fonamentació k=0 i en el cas de que s’hi encasti k=1. 

L’estructura es considera com  no arriostrada en el pla propi del pòrtic (que contè 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. 2.9) 

Mentre que en al pla perpendicular al pòrtic (que contè l’eix z), l’estructura es considera 
arriostrada en aquesta direcció. Per tant, el coeificent bes calcula de la manera següent: 

( )
( ) 221

221

1

1

28,03
84,06,13

kkkk
kkkk

⋅⋅++−

⋅⋅++⋅−
=β   (Eq. 2.10) 

 on: 

k1 i k2 són el grau d’encasatment del nus superior i inferior, respectivament 

Els valors del coeficient b pels dos plans d’estudi s’indiquen a la Figura adjunta. 
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Taula 2.3 – Paràmetres d’esbeltesa i vinclament del pilar 2 

F.2.3.1.2. Longitud de vinclament 

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

ll ⋅= βk  (Eq. 2.11) 

l  és la longitud real de la peça 

b és un coeficient el valor del qual s’ha determinat a la Figura 3.4 anterior 

F.2.3.1.3. Esbeltesa mecànica d’una peça 

Esbeltesa mecànica d’una peça simple de secció constant:  

i

k
i i

l
=λ  i, en particular, ( )zy λλλ ,max=  (Eq. 2.12) 

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 
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F.2.3.1.4. Coeficient de vinclament (w) 

Per a determinar el coeficient de vinclament s’utilitza la formulació que s’indica a continuació.  

0)·(·)·3,11( 222 =−+−⋅⋅ ωωπωσλ Ee   (Eq. 2.13) 

on: 

l  és el coeficient d’esbeltesa mecànica de la peça  

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 que tal i com es veu a la taula anterior és de w=6,55 

Tant els valors de les longituds de vinclament, esbeltesa mecànica de la peça i el coeficient 
de vinclament s’especifiquen a la Taula 2.3.   

F.2.3.2. Descripció de la perfileria 

Abans d’indicar els resultats obtinguts, s’especifiquen les característiques del perfil, on 
s’inclouen els valors necessaris per a omplir les fòrmules expressades anteriorment, a més 
dels resultats del coeficient de vinclament, que s’ha expressat en anteriorment.  

 

Taula 2.4 – Taula resum de les característiques del pilar del pòrtic 4 

A continuació s’exposen les taules amb les comprovacions realitzades al pilar. Es destaca en 
groc la hipòtesis més desfavorable (c-13) i que, coincideix amb les comprovacions que s’han 
especificat al càlcul amb la Norma Bàsica de l’Edificació de l’Annex C.  

Les primeres columnes són els resultats obtinguts al programa de càlcul AGE, i la resta 
corresponen a les comprovacions pel compliment de l’estat límit últim. 
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F.2.3.3. Taula de resultats del pilar 10 (IPE-360) 

 

*Valors de la tensió      expressats  en kg/cm2 

 



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).  
Resultats de les fulles de càlcul amb la Norma Bàsica de l’Edificació (NBE)   Pàg. 19 

 

 

Com es pot observar per a totes les seccions, el perfil compleix amb els requeriments pel 
criteri de l’estat límit últim (ELU) i que es descriuen a continuació.  
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F.2.3.4. Comprovació tensional del pilar 

Al ser el pilar una barra sotmesa a compressió i flexió s’ha de verificar la condició següent: 

u
z

z

y

y

W
M

W
M

A
N σσ ≤++=   (Eq. 2.14) 
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A
N σωσ ≤++=

''
·   (Eq. 2.15) 

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  

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

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 moments resistents del pilar als eixos y i z del perfil, respectivament 

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

Com s’observa a les taules anteriors, els pilars també es veuen sotmesos a l’efecte de 
l’esforç tallant. Per aquest motiu es realitzen les comprovacions, que es descriuen a 
continuació, tenint en compte tals efectes.  

 Tensió combinada 

Per estar sotmesos a l’efecte del moment flector i tallant cal comprovar-se que la tensió 
combinada no supera les limitacions del material.  

uco στσσ ≤+= 22 ·3   (Eq. 2.16) 

on: 

sco és la tensió combinada  

su és la tensió de límit elàstic que és de 2750kg/cm2 
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s és la tensió normal per flexió  

t és la tensió tangencial  

Tant per la s, com per la t, cal comprovar la limitació imposada per la Norma EA-95.  

 Tensió normal per flexió 

 u
y

y
y W

M
σσ ≤=  (Eq. 2.17) 

on: 

My és el moment flector de càlcul [kg.cm] 

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

 Tallant 

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

 u
aA

V ττ ≤=   (Eq. 2.18) 

on: 

V és el tallant de càlcul a la secció 

Aa  és l’àrea de l’ànima del perfil, definida com Aa=h1·e i que s’indica a la taula, on h1 i e 
són l’alçada i espessor de l’ànima de la secció respectivament.  

tu  és la tensió tangencial última que pren el valor de 1587kg/cm2 

Tal i com s’observa a les taules de resultats anteriors, es comprova que el perfil compleix tots 
els criteris descrits.  
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