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A.1. Introducció 

En aquest annex s’exposa la geometria considerada en el model de càlcul, les condicions de 
contorn i enllaços entre barres, a partir de les càrregues considerades en la memòria quins 
estats de càrrega s’han considerat. També s’inclou l’anàlisi del càlcul i les comprovacions 
realitzades. Finalment s’inclou un apartat del procés constructiu del pòrtic autoportant. 
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A.2. Model de pòrtic de porta i pòrtic tipus 

Degut a la magnitud i la necessitat de recursos informàtics del present projecte s’ha optat per fer 
un model de càlcul del pòrtic de la porta unit a un pòrtic tipus, per veure com queda repercutida 
l’estructura unida entre ambdós junts. L’estudi aïllat del pòrtic tipus no té transcendència si no es 
consideren les empentes de vent. Els pòrtics que predominen sobre la resta són els extrems. 

A.2.1. Geometria 

La geometria definida és la corresponent a un pòrtic doble amb un de senzill unit per bigues 
contravent i bigues Warren. Amb les corretges de façana i de coberta. 

 

Fig. A.2.1 Geometria del model estructural 

 

Fig. A.2.2 Geometria general del model de càlcul 
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Fig. A.2.3 Geometria general del pòrtic de la porta 

 

Fig. A.2.4 Geometria general del pòrtic tipus en mm 

 

Fig. A.2.5 Longitud de les barres del pòrtic de la porta en mm 
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Fig. A.2.6 Longitud de les barres del pòrtic tipus en mm 

 

Fig. A.2.7 Longitud de les barres de la biga contravent en mm 

 

Fig. A.2.8 Longitud de les barres de la biga Warren en mm 
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A.2.2. Condicions de contorn i unió entre barres 

Com a condició de contorn de l’estructura s’encasten els pilars a terra.  

La coberta en el punt mig de la gelosia s’articula, per permetre moviments verticals en el cas 
que estigui sotmesa a dilatacions o contraccions dels elements, a fi i efecte de no perjudicar els 
pilars excessivament, i en el cas que es muntessin hangars en paral·lel aquests serien 
independents un de l’altre. 

Les bigues Warren entre pòrtics aniran articulades en els seus extrems per no transmetre 
moments, i poder unir l’estructura longitudinalment sense patir els efectes de la dilatació. 

Les corretges tant de façana com de coberta s’articulen en els seus extrems per a que no 
transmetin moments en els elements que estan lligades. 

Els tirants, com només treballen a tracció, estaran articulats en els seus extrems. 

La biga contravent situada entre pòrtics s’articularà en els seus extrems pel mateix motiu que 
les corretges, no transmetre moments als pòrtics (veure fig. A.2.2). 

 

Fig. A.2.9 Articulació de la biga contravent 
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A.2.3. Càrregues 

A partir de les càrregues exposades en la memòria queden les següents distribucions en els 
estats de càrrega: 

 

Fig. A.2.10 Pes propi en kN 

 

Fig. A.2.11 Càrrega permanent en kN 
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Fig. A.2.12 Sobrecàrrega d’ús en kN 

 

Fig. A.2.13 Sobrecàrrega de neu en kN 
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Fig. A.2.14 Sobrecàrrega de vent lateral en kN 

 

Fig. A.2.15 Sobrecàrrega de vent amb les portes obertes sobrevent en l’eix longitudinal en kN 
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Fig. A.2.16 Sobrecàrrega de vent amb les portes obertes sotavent en l’eix longitudinal en kN 

 

Fig. A.2.17 Sobrecàrrega de vent amb les portes tancades sobrevent en l’eix longitudinal en kN 
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Fig. A.2.18 Increment de temperatura en ºC 

 

Fig. A.2.19 Decrement de temperatura en ºC 
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Dels anteriors estats de càrrega s’han considerat incompatibles tots els del vent entre ells, i a 
més a més, incompatibles amb la càrrega d’ús.  

L’estat de càrrega d’increment i decrement de temperatura s’han considerat incompatibles entre 
ells. També s’hi ha considerat l’increment de temperatura amb la càrrega de neu. 

A.2.4. Tipus d’anàlisi de l’estrucutra 

L’anàlisi de les sol·licitacions s’ha realitzat mitjançant un càlcul elàstic en 3D, per mètodes 
matricials de rigidesa que modelen els elements que defineixen l’estructura. 

Per poder considerar que es pot fer un càlcul de primer ordre, considerant que l’estructura està 
ben arriostrada al desplaçament horitzontal, és a dir, que els elements d’arriostrament 
asseguren la transmissió d’esforços horitzontals als recolzaments, cal fer una comprovació de 
translacionalitat. Segons l’apartat 5.3 del DB SE-A [1] l’estructura és intransalacional si es 
compleix que:  

1,0· , <=
hH

Vr dH

Ed

Ed δ
  (Eq. A.2.1) 

On: HEd és el valor de càlcul del tallant total en el nucli de pilars (incloent les imperfeccions)  

 VEd és el valor de càlcul de l’axil total en els pilars 

 h és l’altura del nucli de pilars (14 metres) 

 δH,d és el desplaçament horitzontal de la coberta respecte el terra. 

1,004,0
14000

54·
95,799
3,8184

<==
mm

mm
kN
kNr  

És comprova que l’estructura és intranslacional. Considerant aquesta comprovació de 
translacionalitat, es pot suposar l’estructura suficientment rígida com per no haver de recórrer a 
un càlcul de segon ordre. Per tant, per als diversos estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic 
de primer ordre amb comprovació a vinclament de nusos fixes. 
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A.2.5. Anàlisi de resultats 

A.2.5.1. Deformada 

La fletxa màxima relativa admissible per una coberta, atenent la integritat dels elements 
constructius, és de 1/300, que per una llum de 90 m és de 0,3 metres. Aquest valor és 
inacceptable si es considera que sota la coberta hi hauran les portes amb un colís que permeti 
una certa franquícia de moviment, per tant es considera com a fletxa admissible 0,10 m, la qual 
el model l’estructura no supera. La fletxa màxima cap avall és de 72 mm i la màxima cap amunt 
és de 26 mm. 

 

Fig. A.2.20 Diagrama de fletxes en mm 

 

Pel que fa al desplom dels nuclis de pilars en el pla tranversal es considera que el desplom 
màxim relatiu ha ser inferior a 1/500, el que suposa un màxim de 43 mm. L’estructura com a 
màxim té un desplom de 14 mm. 
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Fig. A.2.21 Desplom en el pla transversal en mm 

Pel que fa al desplom dels nuclis de pilars en el pla longitudinal es considera que també ha ser 
inferior a 43 mm. L’estructura com a màxim té un desplom de 54 mm. Teòricament no hauria de 
ser acceptable, però suposant la rigidesa de la resta de pòrtics d’un model sencer de 
l’estructura aquest desplom quedaria reduït substancialment, degut a que és produït bàsicament 
pels esforços de vent quan la porta és tancada. 

 

Fig. A.2.22 Desplom en el pla longitudinal en mm 
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A.2.5.2. Sol·licitacions 

Per comprovar com treballa una gelosia s’analitza els diagrames d’axils en les barres en 
comptes dels de moment, dels quals s’observa el comportament global de la gelosia. Si 
s’analitza el comportament s’observa que el cordó inferior en el pòrtic tipus està més sol·licitat 
que el superior. En el cordó superior del pòrtic de la porta en la part central està més sol·licitat 
degut als elements que pengen de la gelosia, però, a banda d’aquesta singularitat, el 
comportament és similar entre ambdues gelosies. 

 

Fig. A.2.23 Diagrama d’axils en el pòrtic tipus en kN 

 

Fig. A.2.24 Diagrama d’axils en el pòrtic de la porta en kN 
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Pel que fa a la resistència de les seccions aquestes estan sol·licitades com a molt al 94,24% de 
la seva capacitat, el qual és el valor corresponent als tirants de la biga contravent, sense 
considerar-los les seccions no estan sotmeses a més del 80%. 

 

Fig. A.2.25 Diagrama de verificació de la resistència de les seccions % 

 

Per altra banda, considerant els fenòmens d’inestabilitat en els elements que puguin estar 
vinclats, la qual cosa exclou els tirants, aquests no superen el 81,41% (veure fig. A.2.15). 
Analitzant es pot extreure que l’eficiència dels perfils es podria millorar per condicions d’estat 
límit últim, però els perfils han estat dimensionats per condicions d’estat límit de servei per poder 
complir els requeriments ja exposats en l’apartat A.2.5.1 relatius a les deformacions. 

Afegir, que no s’ha considerat oportú fer cap tipus d’estudi sobre el vinclament del cordó inferior 
de la biga Warren. Com que el pes propi de les corretges i de la coberta és superior a les 
succions degudes a l’aire, el cordó inferior està traccionat gairebé sempre, menys en alguns 
casos que la compressió és menystenible. 
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Fig. A.2.26 Diagrama de verificació del vinclament dels elements en % 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 19 

 

A.2.5.3. Comprovacions 

S’ha considerat convenient incloure les comprovacions a vinclament del PowerFrame d’alguns 
dels elements més representatius: el cordó superior, el cordó inferior i pilar. 

 

Resultados - Verificación de pandeo según CTE – Cordó superior 

 

sección: HEB-450 longitud: 5001 mm orientación: 180.00 ° fyk :  0.00 N/mm² 

longit. pandeo en el plano = 5001 mm longit. pandeo fuera del plano = 5001 mm 

Longitud de pandeo lateral(z'>0) : 13 mm 

Longitud de pandeo lateral(z'<0) : 13 mm 

LTB : 5001 mm 

 

 Pandeo Y      50.10 % 

 Pandeo Z      66.77 % 

 Estabilidad al pandeo torsional      57.29 % 

 Resistencia al pandeo lateral       9.37 % 

 Pandeo Y (M + N)      58.99 % 

 Pandeo Z (M + N)      73.92 % 

 

Estabilidad al pandeo alrededor del eje débil - My, Mz, N    73.92% 

 

Posición:En el nudo79  en combinación <ELU CF 18> 

Clase de la sección Y:1  Clase de la sección Z:1 
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NEd = 2668.2 kN 

My,Ed = 93.3 kNm 

Mz,Ed = 5.7 kNm 

Nc,Rd = cz . A . fyd = 3996.0 kN 

My,Rd = cLT . Wy,pl . fyd = 995.6 kNm 

Mz,Rd = Wz,pl . fyd = 299.4 kNm 

Wy,pl = 3982370.0 mm³ Wz,pl = 1197656.5 mm³  A = 217.98 cm² 

cz = 0.73 cLT = 1.00  fyd = 250.00 N/mm² 

ky = 1.05 kz = 1.65  ay = 0.6 

Cmy = 0.73 Cmz = 0.91  CmLT = 0.73 

lrel,0 = 0.00 lrel,0,lim = 0.18 

 

Resultados - Verificación de pandeo según CTE – Cordó inferior 

 

sección: HEB-450 longitud: 5555 mm orientación: 180.00 ° fyk :  0.00 N/mm² 

longit. pandeo en el plano = 5555 mm longit. pandeo fuera del plano = 5555 mm 

Longitud de pandeo lateral(z'>0) : 5555 mm 

Longitud de pandeo lateral(z'<0) : 5555 mm 

LTB : 5555 mm 

 

 Pandeo Y      44.40 % 

 Pandeo Z      63.42 % 

 Estabilidad al pandeo torsional      51.30 % 

 Resistencia al pandeo lateral      18.10 % 
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 Pandeo Y (M + N)      54.49 % 

 Pandeo Z (M + N)      78.93 % 

 

Estabilidad al pandeo alrededor del eje débil - My, Mz, N    78.93% 

Posición:En el nudo64  en combinación <ELU CF 4> 

Clase de la sección Y:1  Clase de la sección Z:1 

NEd = 2345.4 kN 

My,Ed = 154.3 kNm 

Mz,Ed = 5.6 kNm 

Nc,Rd = cz . A . fyd = 3698.3 kN 

My,Rd = cLT . Wy,pl . fyd = 852.8 kNm 

Mz,Rd = Wz,pl . fyd = 299.4 kNm 

Wy,pl = 3982370.0 mm³ Wz,pl = 1197656.5 mm³  A = 217.98 cm² 

cz = 0.68 cLT = 0.86  fyd = 250.00 N/mm² 

kyLT = 0.72 kz = 1.73 

Cmy = 0.45 Cmz = 0.74  CmLT = 0.45 

lrel,0 = 0.68 lrel,0,lim = 0.18 

 

Verificación de pandeo según CTE - Pilar 

sección: HEB-450 longitud: 7452 mm orientación: -180.00 ° fyk :  0.00 N/mm² 

longit. pandeo en el plano = 7452 mm longit. pandeo fuera del plano = 7452 mm 

Longitud de pandeo lateral(z'>0) : 7452 mm 

Longitud de pandeo lateral(z'<0) : 7452 mm 

LTB : 7452 mm 
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 Pandeo Y      22.20 % 

 Pandeo Z      42.19 % 

 Estabilidad al pandeo torsional      26.16 % 

 Resistencia al pandeo lateral       3.44 % 

 Pandeo Y (M + N)      24.80 % 

 Pandeo Z (M + N)      46.00 % 

 

Estabilidad al pandeo alrededor del eje débil - My, Mz, N    46.00% 

Posición:En el nudo248  en combinación <ELU CF 4> 

Clase de la sección Y:1  Clase de la sección Z:1 

NEd = 1136.5 kN 

My,Ed = 26.4 kNm 

Mz,Ed = 3.7 kNm 

Nc,Rd = cz . A . fyd = 2693.5 kN 

My,Rd = cLT . Wy,pl . fyd = 881.4 kNm 

Mz,Rd = Wz,pl . fyd = 299.4 kNm 

Wy,pl = 3982370.0 mm³ Wz,pl = 1197656.5 mm³  A = 217.98 cm² 

cz = 0.49 cLT = 0.89  fyd = 250.00 N/mm² 

kyLT = 0.88 kz = 1.59 

Cmy = 0.60 Cmz = 0.60  CmLT = 0.60 

lrel,0 = 0.84 lrel,0,lim = 0.25 
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A.2.6. Procés constructiu de la gelosia 

El procés de muntatge de la gelosia es decideix fer en trams en voladís simètricament del pilars 
cap al centre, fins que es troben els dos voladissos i formen una única gelosia. Per evitar que la 
deformació deguda al pes propi de la gelosia no deixi col·locar el passador es decideix fer el 
procés de muntatge en tres etapes. El la primera etapa, es grua un tram de 20 metres, es colla i 
s’apuntala l’extrem en voladís. En la següent etapa es grua un altre tram de 20 metres, es colla i 
s’apuntala a 40 metres del nucli, sense desapuntalar l’apuntalament a 20 metres. En la tercera 
etapa tan bon punt està collat el tram corresponent a l’articulació es col·locarà el passador. 
Col·locat el passador, el pòrtic és autoportant i ja es pot desapuntalar. 

Es comprova que en cap etapa del procés constructiu els elements estan sotmesos a més del 
20% de la seva resistència. Pel que fa a les reaccions del pòrtic els apuntalaments hauran de 
suportar una càrrega màxima de 1546,5 kN. 

 

 

Fig. A.2.27 Diagrama de verificació de la resistència de les seccions % del pòrtic tipus 
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Fig. A.2.28 Diagrama de verificació del vinclament dels elements en % del pòrtic tipus 

 

Fig. A.2.29 Diagrama reaccions en kN de la primera etapa del pòrtic tipus 
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Fig. A.2.30 Diagrama de verificació del vinclament dels elements en % del pòrtic tipus 

 

Fig. A.2.31 Diagrama de verificació de la resistència de les seccions % del pòrtic tipus 
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Fig. A.2.32 Diagrama reaccions en kN de la segona etapa del pòrtic tipus 

 

 

Fig. A.2.33 Diagrama de verificació del vinclament dels elements en % del pòrtic de porta 
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Fig. A.2.34 Diagrama de verificació del vinclament dels elements en %del pòrtic de porta 

 

Fig. A.2.35 Diagrama reaccions en kN de la primera etapa del pòrtic de porta 
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Fig. A.2.36 Diagrama de verificació del vinclament dels elements en % del pòrtic de porta 

 

Fig. A.2.37 Diagrama de verificació del vinclament dels elements en % del pòrtic de porta 
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Fig. A.2.38 Diagrama reaccions en kN de la segona etapa del pòrtic de porta 

 




