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A.1. Introducció 

En aquest annex es completen les bases de càlcul utilitzades. Es descriuen els principis 
fonamentals del càlcul matricial i es desenvolupen les comprovacions pel formigó armat 
segons la EHE i per l’estructura d’acer laminat a Estats Límits Últims segons el Documento 
Básico SE-A Acero. 
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A.2. Principis fonamentals del càlcul matricial 

Per a poder utilitzar el mètode matricial es suposen els següents principis fonamentals: 

Teoria de les petites deflexions: Suposa que sota l’acció de les càrregues la geometria de la 
estructura no canvia de forma apreciable i les deformacions no són excessives. Es 
menyspreen els esforços produïts pels desplaçaments de les càrregues al desplaçar-se 
l’estructura. 

Linealitat: Es suposa que l’estructura té un comportament lineal, en tant que el moviment 
dels nusos i els esforços de les barres són funcions lineals de les càrregues aplicades. Es 
suposa que la relació tensió-deformació és constant.  

Superposició: Es suposa que els moviments i esforços produïts per un conjunt de càrregues 
que actuen simultàniament són els mateixos que l’addició dels efectes produïts per cada 
càrrega actuant aïlladament.  

Equilibri: S’estableix que la estructura global i cada nus i barra estan en equilibri front les 
accions de les forces exteriors i dels esforços interns que actuen sobre aquests. 

Compatibilitat: Es suposa que la deformació és continua i té un valor únic, per tant també els 
desplaçaments dels nusos. S’imposa la condició que els desplaçaments en els extrems de 
les barres que concorren en un nus són únics. 

Condicions de contorn: Per al càlcul d’un problema d’anàlisi estructural s’han d’imposar unes 
condicions de contorn. La solució del problema ha de complir-les. 

Unitat de solucions: Per un conjunt determinat de càrregues exteriors, els valors dels 
esforços, desplaçaments i reaccions són únics (Teorema d’unicitat de Kirchhoff), no poden 
haver-hi diferents solucions. 
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A.3. Comprovació formigó armat 

A.3.1. Quanties mecàniques mínimes 

A.3.1.1. Flexió simple i composta 

Segons l’apartat 42.3.3. de la EHE, per aquells casos en que l’esgotament d’una secció sigui 
degut a flexió simple o composta, l’armadura longitudinal traccionada haurà de complir una 
quantia mecànica mínima per evitar que el formigó de la peça es pugui fissurar trencant la 
peça sense avís, assegurant la transmissió dels esforços en el moment que el formigó 
fissura.  

cdydspdp f
h

W
fAfA ⋅⋅≥⋅+⋅ 125,0       (Eq.  3.1) 

On: Ap   Àrea de l’armadura activa 

 As   Àrea de l’armadura passiva 

 fpd   Resistència de càlcul de l’acer de l’armadura passiva a tracció 

 fcd   Resistència de càlcul del formigó en compressió 

 W1 Mòdul resistent de la secció bruta relativa a la fibra més traccionada 

 H    Cantell total de la secció. 

Per seccions rectangulars es pot simplificar. 

Flexió simple: 

yd

cd
cs f

fAA ⋅⋅≥ 04,0         (Eq.  3.2) 

On Ac és l’àrea de la secció total de formigó. 

Flexió composta: 

dyds NfA ⋅≥⋅ 05,0'         (Eq.  3.3) 
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A.3.1.2. Compressió simple o composta 

La quantia mínima mecànica en el cas de compressió simple o composta, segons l’apartat 
42.3.3. de la EHE ha de complir: 

ddycs NfA ⋅≥⋅ 05,0' ,1         (Eq.  3.4) 

ddycs NfA ⋅≥⋅ 05,0' ,2         (Eq.  3.5) 

La quantia màxima mecànica 

ccddycs AffA ⋅⋅≤⋅ 5,0' ,1        (Eq.  3.6) 

ccddycs AffA ⋅⋅≤⋅ 5,0' ,2        (Eq.  3.7) 

On: fyc,d   Resistència de càlcul de l’acer a compressió ( 2
, 400 mmNff yddyc ≤= ) 

 Nd     Esforç actuant normal majorat de compressió 

 fcd     Resistència de càlcul del formigó a compressió 

 Ac     Àrea de la secció de formigó. 

A.3.1.3. Tracció simple o composta 

En cas de traccions simples o compostes s’haurà de complir la següent limitació, segons 
l’apartat 42.3.4. de la EHE: 

cdcdcydspdp ffAfAfA ⋅⋅≥⋅+⋅ 20,0       (Eq.  3.8) 

A.3.2. Dimensionament de l’armat per a seccions rectangulars 

A.3.2.1. Estat Límit d’Esgotament front a sol·licitacions normals 

Es comprova l’Estat Límit d’Esgotament front a sol·licitacions normals segons l’annex 8 de la 
EHE. 

En el cas de flexió simple en seccions rectangulars, per a que no sigui necessària armadura 
en la zona comprimida s’ha de complir: 
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dUM d ⋅⋅≤ 0375,0         (Eq.  3.9) 

La capacitat mecànica necessària complirà doncs: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

−−⋅=
dU

M
UU d

s
0

01
2

11        (Eq.  3.10) 

On dbfU cd ⋅⋅⋅= 85,00        (Eq.  3.11) 

A.3.2.2. Estat Límit d’Esgotament front a tallant 

Es comprova l’Estat Límit d’Esgotament a tallant segons l’article 44 de la EHE. 

L’esforç tallant efectiu Vrd és: 

cdpddrd VVVV ++=         (Eq.  3.12) 

On: Vd     Valor de càlcul de l’esforç tallant produït per les accions exteriors 

 Vpd   Valor de càlcul de la component de la força de pretensat paral·lela a la  
  secció  d’estudi (en el cas del present projecte no n’hi haurà) 

 Vcd  Valor de càlcul de la component paral·lela de la secció de la resultant de  
  tensions normals sobre les fibres longitudinals de formigó, tant de   
  compressió com de tracció. 

Com l’estat límit d’esgotament en front l’esforç a tallant es pot donar per l’esgotament de la 
resistència a compressió o a tracció de l’ànima es comproven les dues equacions següents: 

1urd VV ≤          (Eq.  3.13) 

2urd VV ≤          (Eq.  3.14) 

On: Vu1  Esforç a tallant d’esgotament per compressió obliqua en l’ànima 

 Vu2  Esforç a tallant d’esgotament per tracció en l’ànima. 

La comprovació de Vu1 es realitza a la bora del recolzament. Però si no hi ha armadura de 
tallant no caldrà la seva comprovació. 

La comprovació de Vu2 es realitza per una secció situada a una distància de un cantell útil de 
la bora del recolzament directe. 
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Per peces sense armadura a tallant, l’esforç a tallant d’esgotament per tracció en l’ànima és: 

( )[ ] dbfV cdcklu ⋅⋅⋅−⋅⋅⋅⋅= 0
31

2 '15,010012,0 σρξ     (Eq.  3.15) 

Amb fck expressat en N/mm2, b0 és l’ample de la secció, la quantia geomètrica rl de 

l’armadura longitudinal traccionada ancorada a una distància no menor de d a partir de la 
secció d’estudi i ξ són: 

db
f
f

AA
yd

yp
ps

l ⋅

⋅+

=
0

ρ    i no inferior a 0,02.     (Eq.  3.16) 

d
2001+=ξ  on d està en mm      (Eq.  3.17) 

Si es comprova doncs 2ud VV ≤ amb Vu2 calculada per una secció sense armadura a tallant, 

no serà necessari disposar d’armadura a tallant. 

A.3.3. Longitud armadures 

A.3.3.1. Longitud d’ancoratge 

Es calcula la longitud d’ancoratge segons l’apartat 66.5.2. de la EHE. 

La longitud d’ancoratge bàsica de les barres corrugades depèn de les propietats 
d’adherència de les barres i de la seva posició en la peça, entre altres factors. La posició I 
correspon a la posició de bona adherència i la posició II correspon a la posició de adherència 
deficient. 

La longitud bàsica d’ancoratge en prolongació recta és la necessària per ancorar una força 

yds fA ⋅  d’una barra suposant constant la tensió d’adherència. La formulació simplificada 

segons la posició de la barra és (valors obtinguts en cm): 

Per la posició I:  2φ⋅= mlbI   i no inferior a  φ⋅
20

ykf
   (Eq.  3.18) 

Per la posició II: 24,1 φ⋅⋅= mlbII    i no inferior a φ⋅
14

ykf
  (Eq.  3.19) 
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On: ∅   Diàmetre de la barra en cm 

 m   Coeficient numèric que depèn del tipus d’acer i de formigó 

 fyk   Límit elàstic de l’acer en N/mm2. 

 

m 
fck [N/mm2] 

B400S B500S 

25 12 15 

30 10 13 

35 9 12 

40 8 11 

45 7 10 

50 7 10 

La longitud neta d’ancoratge haurà de ser superior a 10 diàmetres i a 15 cm, i es calcula 
mitjançant la següent equació: 

reals

s
bnetab A

A
ll

,
, ⋅⋅= β         (Eq.  3.20) 

On β és el factor de reducció definit a la taula. 

 

 β 

Tipus d’ancoratge Tracció Compressió 

Prolongació recta 1 1 

Patilla, ganxo 0,7* 1 

Barra transversal 
soldada 0,7 0,7 

* Si el recobriment del formigó perpendicular al pla del doblegat és superior a 3 diàmetres. 

Taula 3-1  Coeficient numèric m 

Taula 3-2  Factor de reducció β 
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Els ancoratges es poden realitzar de diferents formes: prolongació recta, ganxo, patilla, etc. 
seguint les indicacions de la figura 66.5.1 de la EHE. 

Com l’edifici es comprova per accions sísmiques, la longitud d’ancoratge augmentarà, sent la 
longitud neta d’ancoratge més 10 vegades el diàmetre de la barra1: 

φ⋅+= 10,,, netabsismenetab ll        (Eq.  3.21) 

A.3.3.2. Cavalcament 

Es calcula la longitud de cavalcament segons l’apartat 66.6.2. de la EHE. 

Per fer l’empalmament de barres per cavalcament es col·loquen les barres una al costat de 
l’altra, deixant una separació màxima entre elles de 4 diàmetres. La longitud del cavalcament 
ve donada per: 

netabs ll ,⋅=α          (Eq.  3.22) 

Al considerar-se l’estructura sotmesa a accions sísmiques, la longitud de solapament serà: 

sismenetabs ll ,,⋅=α         (Eq.  3.23) 

El valor de α depèn de la distància entre els cavalcament més propers i, per barres treballant 
a tracció, del percentatge de barres solapades treballant a tracció en relació a la secció total 
de l’acer, segons la taula 66.6.2 de la EHE. 

El valor α de per barres solapades treballant normalment a compressió és de 1,0. 

Per a simplificar els càlculs del valor α per barres solapades treballant normalment a tracció 
s’agafa la situació més desfavorable: un percentatge de barres solapades treballant a tracció 
en relació a la secció total d’acer superior a 50. El valor de α serà de 2,0 per una distància 
entre empalmes més propers inferior a 10 diàmetres i de 1,4 pels superiors a 10 diàmetres. 

                                                 

 

 

1 Annex 12 de la EHE 



Disseny i càlcul de l’estructura i fonamentació d’una torre de control a l’aeròdrom de la Cerdanya Pàg. 13 

 

A.3.3.3. Taules resum 

Per a formigó de resistència 25 MPa, les longituds d’ancoratge i solapament, segons el 
diàmetre i la posició de la barra es resumeixen en les següents taules. 

DIÀMETRES ∅8 ∅10 ∅12 ∅16 ∅20 ∅25 

ARMADURA SUPERIOR 30 35 45 60 85 135 
ANCORATGE [cm] 

ARMADURA INFERIOR 20 25 30 40 60 95 

DIÀMETRE DE DOBLEGAT [cm] 4 4 5 7 14 18 

ARMADURA SUPERIOR 30 35 45 60 85 135 
CAVALCAMENT A 
COMPRESSIÓ [cm] 

ARMADURA INFERIOR 20 25 30 40 60 95 

φ10≤a 40 50 60 80 120 185 
ARMADURA 
SUPERIOR 

φ10≤a 60 70 90 115 170 265 

φ10≥a 30 35 45 60 85 135 

CAVALCAMENT A 
TRACCIÓ [cm] 

ARMADURA 
INFERIOR 

φ10≤a 40 50 60 80 120 190 

Taula 3-3  Taules d’ancoratge i solapament per a formigó HA-25 
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DIÀMETRES ∅8 ∅10 ∅12 ∅16 ∅20 ∅25 

ARMADURA SUPERIOR 40 45 60 75 105 160 
ANCORATGE [cm] 

ARMADURA INFERIOR 30 35 45 55 80 120 

DIÀMETRE DE DOBLEGAT [cm] 4 4 6 8 10 13 

ARMADURA SUPERIOR 40 45 60 75 105 160 
SOLAPAMENT A 
COMPRESSIÓ [cm] 

ARMADURA INFERIOR 30 35 45 55 80 120 

φ10≤a 50 60 75 95 140 210 
ARMADURA 
SUPERIOR 

φ10≤a 70 80 105 130 190 290 

φ10≥a 40 45 60 75 105 160 

SOLAPAMENT A 
TRACCIÓ [cm] 

ARMADURA 
INFERIOR 

φ10≤a 50 60 75 95 140 215 

 

 

 

 

Taula 3-4  Taules d’ancoratge i solapament per a sisme per a formigó HA-25 



Disseny i càlcul de l’estructura i fonamentació d’una torre de control a l’aeròdrom de la Cerdanya Pàg. 15 

 

A.4. Comprovació de perfils metàl·lics a ELU 

A.4.1. Models de comportament estructural 

Segons l’apartat 5.2.4 del Documento Básico SE-A Acero, es classifiquen en 4 classes 
diferents, segons la seva capacitat de deformació i el desenvolupament de la resistència 
plàstica quan estan sol·licitades a un moment flector1: 

 

Classe 1 Plàstica Permet la formació de la ròtula plàstica amb la capacitat de 
rotació suficient per la redistribució de moments. 

Classe 2 Compacta Permet el desenvolupament del moment plàstic amb una 
capacitat de rotació limitada. 

Classe 3 Semicompacta 
o elàstica 

En la fibra més comprimida es pot assolir el límit elàstic de 
l’acer però l’abonyegament impedeix el desenvolupament del 
moment plàstic. 

Classe 4 Esvelta 
Els elements total o parcialment comprimits de les seccions 
esveltes s’abollen abans d’assolir el límit elàstic de la fibra 
més comprimida. 

Els mètodes de càlcul dependran de la classe de la secció2: 

 

 

 

                                                 

 

 

1 Taula 5.1 del Documento Básico SE-A Acero  

2 Taula 5.2 del Documento Básico SE-A Acero 

Taula 4-1  Classificació de seccions tranversals sol·licitades per moments flectors 
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Classe de 
secció 

Mètode per a la determinació de 
sol·licitacions 

Mètode per a la determinació de la 
resistència de les seccions 

Plàstica Plàstic o Elàstic Plàstic o Elàstic 

Compacta Elàstic Plàstic o Elàstic 

Semicompacta Elàstic Elàstic 

Esvelta Elàstic amb possible reducció per 
rigidesa Elàstic amb resistència reduïda 

A.4.2. Resistència de les seccions 

A.4.2.1. Resistència a tracció 

Es comprova segons l’apartat 6.2.3 del Documento Básico SE-A Acero. S’ha de complir: 

RdtEdt NN ,, ≤          (Eq.  4.1) 

ydRdplRdt fANN ⋅== ,,        (Eq.  4.2) 

Amb 0Myyd ff γ=         (Eq.  4.3) 

On A és l’àrea neta de la secció. 

A.4.2.2. Resistència a compressió 

Es comprova segons l’apartat 6.2.5 del Documento Básico SE-A Acero. S’ha de complir: 

RdcEdc NN ,, ≤          (Eq.  4.4) 

Per seccions de classe 1, 2 i 3: 

ydRdplRdc fANN ⋅== ,,        (Eq.  4.5) 

Amb 0Myyd ff γ=         (Eq.  4.6) 

Taula 4-2  Mètodes de càlcul 
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On A és l’àrea neta de la secció. 

Per seccions de classe 4: 

ydefRduRdc fANN ⋅== ,,        (Eq.  4.7) 

Amb 1Myyd ff γ=         (Eq.  4.8) 

On Aef és l’àrea eficaç de la secció. 

A.4.2.3. Resistència a tallant 

Es comprova segons l’apartat 6.2.4 del Documento Básico SE-A Acero. S’ha de complir: 

RdcEd VV ,≤          (Eq.  4.9) 

Si no hi ha torsions simultànies, el tallant últim és: 

3,,
yd

vRdplRdc

f
AVV ⋅==        (Eq.  4.10) 

Amb 0Myyd ff γ=         (Eq.  4.11) 

On Av és l’àrea resistent a tallant. 

A.4.2.4. Resistència a flexió 

Es comprova segons l’apartat 6.2.6 del Documento Básico SE-A Acero. S’ha de complir: 

RdcEd MM ,≤          (Eq.  4.12) 

Per seccions de classe 1 o 2, la resistència de la secció serà la resistència plàstica de la 
secció bruta: 

ydplRdplRdc fWMM ⋅== ,,        (Eq.  4.13) 

Amb 0Myyd ff γ=         (Eq.  4.14) 

Wpl és el mòdul resistent plàstic. 

Per seccions de classe 3, serà la resistència elàstica de la secció bruta: 
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ydelRdelRdc fWMM ⋅== ,,        (Eq.  4.15) 

Amb 0Myyd ff γ=         (Eq.  4.16) 

Wel és el mòdul resistent elàstic. 

Per seccions de classe 4, serà la resistència elàstica de la secció eficaç: 

ydefRdRdc fWMM ⋅== ,0,        (Eq.  4.17) 

Amb 1Myyd ff γ=         (Eq.  4.18) 

Wef és el mòdul resistent elàstic de la secció eficaç. 

A.4.2.5. Resistència per torsió 

Es comprova segons l’apartat 6.2.7 del Documento Básico SE-A Acero. Es consideren les 
tensions tangencials degudes al torsor uniforme τt,Ed, les tensions normals σw,Ed i tangencials 
τw,Ed degudes als moments i al esforç torsor d’alabeig. 

Si no hi ha tallant es pren: 

RdcEd TT ,≤          (Eq.  4.19) 

3,
yd

TRdc

f
WT ⋅=         (Eq.  4.20) 

Amb 0Myyd ff γ=         (Eq.  4.21) 

WT és el mòdul resistent a torsió. 

A.4.2.6. Interacció dels esforços 

Per a la interacció dels esforços s’utilitza l’apartat 6.2.8 del Documento Básico SE-A Acero. 
Es descriuen els casos més habituals que es troben. 

Per flexió composta, sense tallant ni pandeig, es prenen les següents consideracions: 

1
,

,

,

,

,

≤++
Rdzpl

Edz

Rdypl

Edy

Rdpl

Ed

M
M

M
M

N
N

  per seccions de classe 1 i 2;   (Eq.  4.22) 
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1
,

,

,

,

,

≤++
Rdzel

Edz

Rdyel

Edy

Rdpl

Ed

M
M

M
M

N
N

   per seccions de classe 3;   (Eq.  4.23) 

1
,0

,

,0

,

,

≤
⋅+

+
⋅+

+
Rdz

NzEdEdz

Rdy

NyEdEdy

Rdu

Ed

M
eNM

M
eNM

N
N

    per seccions de classe 4.    (Eq.  4.24) 

Per flexió i tallant, si el tallant majorat que actua supera el 50% de la resistència a tallant de 
la secció, es comprova que: 

RdVEd MM ,≤          (Eq.  4.25) 

yd
w

v
plRdV f

t
AWM ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

−=
4

2

,
ρ

    per seccions en I o H;    (Eq.  4.26) 

( ) ydplRdV fWM ⋅−⋅= ρ1,   per la resta de casos.    (Eq.  4.27) 

On:  
2

,

12 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⋅=

Rdpl

Ed

V
V

ρ        (Eq.  4.28) 

A.4.3. Resistència de les barres 

A.4.3.1. Resistència a tracció 

Es comprova segons l’apartat 6.3.1 del Documento Básico SE-A Acero. 

Les barres traccionades es calculen a tracció si es poden menysprear les flexions (degudes 
al pes propi de les barres de menys de 6m, els deguts al vent en bigues triangulades, els 
deguts a l’excentricitat de barres d’arriostrament). No han de tenir una esveltesa reduïda 
superior a 3, o a 4 en el cas de barres d’arriostrament. 

Per la resistència a tracció de la barra es pren la de secció més desfavorable. 

A.4.3.2. Resistència a compressió 

Es comprova segons l’apartat 6.3.2 del Documento Básico SE-A Acero. S’ha de complir: 

RdbRdc NN ,, ≤          (Eq.  4.29) 

On Nb,Rd és la resistència última a pandeig, comprovada en cada pla de flexió. 
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ydRdb fAN ⋅⋅= χ,         (Eq.  4.30) 

On: A   Àrea de la secció per classes 1, 2 i 3, o àrea eficaç per classe 4 

χ   Coeficient de reducció del mode de pandeig a considerar 

1Myyd ff γ=         (Eq.  4.31) 

L’axil crític de pandeig Ncr permet trobar l’esveltesa reduïda λ . Segons la secció i la qualitat 
de l’acer s’escull una corba de pandeig. A partir d’aquesta i de l’esveltesa reduïda es troba el 
coeficient de pandeig χ (mitjançant la corba o les taules). 

L’axil crític i l’esveltesa reduïda es calculen com: 

IE
L

N
k

cr ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2
π

        (Eq.  4.32) 

cr

y

N
fA ⋅

=λ          (Eq.  4.33) 

On: E   Mòdul d’elasticitat 

 I    Moment d’inèrcia segons el pla considerat 

 Lk  Longitud de pandeig ( LLk ⋅= β ) 

β Coeficient que depèn de les condicions de vinculació de la barra 

A.4.3.3. Resistència a flexió  

4.3.3.1. Pandeig lateral 

Es comprova segons l’apartat 6.3.3.2 del Documento Básico SE-A Acero. 

No és necessari comprovar el pandeig lateral si l’ala comprimida està arriostrada a distàncies 
menors a 40 cops el radi de gir mínim de la secció. 

Es comprova que: 

RdbEd MM ,≤          (Eq.  4.34) 
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El moment de pandeig lateral Mb,Rd és: 

1, MyyLTRdb fWM γχ ⋅⋅=        (Eq.  4.35) 

On: Wy   Mòdul resistent de la secció segons la seva classe (Wpl,y per seccions de classe  
                   1 i 2, Wel,y per seccions de classe 3 i Wef,y per seccions de classe 4) 

 χLT   Factor reductor per pandeig lateral 

El factor reductor per pandeig lateral es calcula a partir de les següents expressions: 

11
22

≤
−+

=
LTLTLT

LT
λφφ

χ        (Eq.  4.36) 

( )[ ]22,015,0 LTLTLTLT λλαφ +−+⋅=       (Eq.  4.37) 

cr

yy
LT M

fW ⋅
=λ         (Eq.  4.38) 

On: λ LT  Esveltesa relativa de pandeig lateral 

 Mcr    Moment crític de pandeig lateral 

 αLT  Factor d’imperfecció (taula 6.10 del Documento Básico SE-A Acero) 

Per perfils laminats, si l’esveltesa relativa és inferior a 0,4 es pot despreciar l’efecte del 
pandeig lateral, i per tant s’agafa 1 com a valor pel factor reductor per pandeig lateral. 

El moment crític de pandeig lateral es pot calcular segons l’apartat 6.3.3.3. del Documento 
Básico SE-A Acero. 

4.3.3.2. Abonyegament de l’ànima  

Es comprova segons l’apartat 6.3.3.3 del Documento Básico SE-A Acero. 

No és necessari comprovar l’abonyegament de l’ànima si es compleix: 

ε⋅< 70
t
d

         (Eq.  4.39) 

On: d  Alçada de l’ànima 
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 t  Gruix de l’ànima 

y

ref

f
f

=ε   amb MPafref 235=       (Eq.  4.40) 

La resistència de l’ànima a abonyegament per tallant, pel mètode simple post-crític, s’obté: 

1
,

M

b
Rdb

tdV
γ

τ⋅⋅
=         (Eq.  4.41) 

On τb és la tensió última, no la de abonyegament, i val: 

3
y

b

f
=τ     si 8,0≤wλ     (Eq.  4.42) 

( )( )8,0625,01
3

−⋅−⋅= w
y

b

f
λτ  si 2,18,0 << wλ    (Eq.  4.43) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

w

y
b

f
λ

τ 9,0
3

   si wλ≤2,1     (Eq.  4.44) 

Sent: 
τε

λ
k

td
w ⋅⋅
=

4,37
          (Eq.  4.45) 

i 34,5=τk  si no hi ha rigiditzadors. 

A.4.3.4. Interacció de diferents esforços en peces 

Per elements flectats i traccionats, es comprova segons l’aparta 6.3.4.1 del Documento 
Básico SE-A Acero: 

A
N

W
M Edt

com

Ed
Edcom

,
, 8,0 ⋅−=σ        (Eq.  4.46) 

On: Wcom  Moment resistent de la secció referida a la fibra extrema comprimida 

 Nt,Ed   Valor de càlcul de l’axil de tracció 

 MEd    Valor de càlcul del moment flector 

 A       Àrea bruta de la secció 
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Per elements flectats i comprimits s’ha de comprovar la interacció dels esforços segons les 
fórmules descrites en l’apartat 6.3.4.2 del Documento Básico SE-A Acero. 




