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RESUM 

El present annex té com a objectiu analitzar diferents alternatives pel que fa als perfils 

que integren l’estructura de l’edifici d’oficines per tal de trobar una solució òptima 

d’aquesta.  

Primerament es definiran uns conceptes clau que cal conèixer abans de fer l’anàlisi de 

l’estructura. Tot seguit es contemplaran diferents alternatives resoltes amb el programa 

Power Frame© segons dos criteris de disseny diferents, el primer correspon a la opció 

d’encastar l’estructura al sòl, i el segon correspon a la opció d’articular-la. Finalment, es 

triarà la solució òptima que compleixi totes les verificacions establertes pel CTE, tant de 

resistència, vinclament i deformacions sofertes en l’estructura. 
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C.1  GLOSSARI 

b : amplada d’una secció transversal 

h : cantell d’una secció transversal 

A : àrea d’una secció transversal 

c : referent a la columna o pilar (subíndex) 

b : referent a la biga (subíndex) 

y : segons l’eix y (subíndex) 

E : mòdul d’elasticitat longitudinal del material utilitzat 

crα : coeficient pel qual resulta necessari multiplicar les càrregues de càlcul (càrregues 

majorades) per provocar  inestabilitat elàstica del model de vinclament global de 

l’estructura 

wλ : freqüència 

L : longitud de vinclament de l’element 

l : longitud de l’element 

H : altura de l’element 

I : moment d’inèrcia de la secció transversal  

q : càrrega vertical aplicada sobre un element per metre lineal  

g : càrrega permanent per metre lineal 

N : esforç normal aplicat sobre la secció transversal d’un element 

crN : càrrega crítica d’inestabilitat elàstica pel vinclament de l’estructura segons un 

 mode global (càrrega crítica d’Euler) 
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p : referent al pes propi (subíndex) 

coberta : referent a la coberta (subíndex) 

w : referent al vent (subíndex) 

. .e p :  referent a l’encofrat perdut (subíndex) 

s : referent a la neu (subíndex) 

β : coeficient pel qual es multiplica la longitud de l’element per obtenir la longitud de 

vinclament corresponent 

i
η : coeficient de distribució amb i=1,2 

ck : coeficient de rigidesa del tram del pilar analitzat 

ik : coeficient de rigidesa del següent tram de pilar en el nus i amb i=1,2 

,i jk : coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j amb i,j=1,2 
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C.2  DESCRIPCIÓ PRÈVIA DE L’ESTRUCTURA 

De la mateixa manera que s’ha fet en l’Annex B, on s’estudien les diferents alternatives 

pel que fa als perfils de la nau industrial, cal definir una sèrie de característiques de 

l’estructura de l’edifici d’oficines abans de realitzar cap càlcul. 

Primerament, cal especificar si el tipus d’anàlisi que es durà a terme és un anàlisi de 

primer o de segon ordre. 

Tal i com ja s’ha definit en l’Annex B, l’Eurocodi EN-1993-1-1(5.2.1), diu que les 

sol�licitacions en una estructura poden ser obtingudes segons un dels dos mètodes 

següents: 

- Un anàlisi en primer ordre, utilitzant la geometria inicial de l’estructura i aplicant 

un únic increment de càrrega. 

- Un anàlisis de segon ordre, tenint en compte la influència de la deformació de 

l’estructura degut a les sol�licitacions de la mateixa, és a dir, actualitzant la 

geometria a cada increment de càrrega.  

En general, un anàlisi de primer ordre es pot realitzar quan les deformacions tenen una 

incidència menyspreable, tant en l’increment de les sol�licitacions considerades, com en 

el comportament estructural general.  

A la pràctica, el que determina si cal fer un anàlisi de primer o segon ordre, és a dir, un 

anàlisi lineal o no lineal, és el valor de crα  segons s’explica a continuació: 

- Si crα >10, el pòrtic de l’estructura es classifica com intranslacional, de manera 

que el mètode a utilitzar és un anàlisi lineal, és a dir, un anàlisi de primer ordre. 

En aquest cas, per compensar els efectes de segon ordre, cal calcular les 

longituds de vinclament considerant el pòrtic com a translacional. Aquest mètode 

és d’aplicació per anàlisi elàstics. 

- Si crα <10, el pòrtic de l’estructura es considera translacional, de manera que en 

aquest cas, la normativa recomana fortament que el mètode de resolució a seguir 

sigui un càlcul no lineal, tenint en compte la no linealitat material i la no linealitat 

geomètrica, o sigui, un anàlisi de segon ordre. En aquest cas, a l’hora de calcular 

les longituds de vinclament, aquestes es prenen igual a la longitud real de 
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l’element. Aquest mètode és vàlid per anàlisi plàstics. 

En el present annex, en els capítols corresponents a les diferents alternatives per trobar 

la solució òptima, ja es té en compte aquesta classificació, de manera que ja es 

justificarà l’elecció del mètode de càlcul utilitzat. 

Un altre punt a considerar és el tipus d’anàlisi estàtic que es durà a terme amb el 

programa Ansys©. Aquest programa, basat en el mètode dels elements finits, s’utilitzarà 

per realitzar els anàlisis de vinclament dels dintells i dels pilars de l’estructura, però 

prèviament s’ha d’haver realitzat un anàlisi estàtic d’aquesta per tal de calcular els 

esforços normals que es tenen en cadascun dels elements que integren l’estructura. Tal i 

com ja s’ha vist, el programa Ansys© ofereix la possibilitat de realitzar un anàlisi estàtic 

lineal o no lineal. L’anàlisi lineal es basa principalment en fer un anàlisi de l’estructura 

considerant que aquesta pateix petits desplaçaments, en canvi, un anàlisi no lineal es 

basa en que l’estructura pateix grans desplaçaments sota l’acció d’una sol�licitació de 

càrrega. Per conèixer més diferències entre els dos mètodes, es recomana consultar 

l’Annex B. Cal comentar que el tipus d’anàlisi, vindrà determinat pel valor del factor crα  

tal i com s’ha dit anteriorment. 

Per últim, s’han de definir els enllaços que l’estructura té amb el sòl. A l’hora de 

dissenyar l’edifici d’oficines s’han considerat dues possibilitats pel que fa a les condicions 

d’enllaç entre l’estructura i el terreny. La primera d’elles consisteix en encastar 

l’estructura al terreny, i la segona opció, consisteix en articular-la amb el sòl. La solució 

encastada desembocarà a perfils més lleugers, però la fonamentació en aquest cas, 

sabates aïllades, serà més voluminosa en comparació amb l’opció articulada, ja que es 

tenen moments importants a la base dels pilars. Per contra, l’opció articulada, com que el 

moment flector a la base dels pilars és nul, permet dissenyar unes sabates més lleugeres 

però calen perfils més grans i pesats que en l’opció encastada per tal d’assegurar 

l’estabilitat de l’estructura. 

Cal comentar que el fet d’estudiar els dos tipus d’enllaços possibles entre l’estructura i el 

terreny també es va tenir en compte en la nau industrial. En el cas de la nau però, com 

que la decisió venia condicionada per l’estalvi d’acer enfront l’estalvi de formigó (ja que 

l’estalvi en formigó era insignificant perquè en les dues opcions la fonamentació era 

basada en sabates superficials aïllades), es va decidir encastar l’estructura amb el sòl, 

donat que la separació entre pòrtics (5 m) era suficient per utilitzar un tipus de 

fonamentació que desemboqués a encastaments dels pilars amb el sòl. En canvi, en el 

cas de l’edifici d’oficines, on la distància entre pòrtics és només de 2,5 m, s’ha cregut 
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convenient estudiar els dos casos i no decidir a priori segons l’estalvi d’acer, ja que si es 

considera només l’estalvi en acer s’escolliria la opció d’encastar l’estructura perquè, tal i 

com ja s’ha comentat, els perfils resulten més lleugers que en el cas articulat, però per 

contra, la fonamentació en el cas articulat (biga contínua) surt més eficient que en el cas 

encastat (sabates aïllades) degut a la poca separació entre pòrtics, de manera que cal 

avaluar l’estalvi en acer però també l’estalvi en formigó. Per veure com és la 

fonamentació de l’edifici d’oficines, tant del cas encastat com de l’articulat, cal consultar 

l’Annex E del present projecte. 

Així doncs, en els següents capítols es faran els anàlisis pertinents considerant l’opció 

encastada i l’opció articulada. Per cada estudi, es faran les verificacions corresponents de 

resistència, vinclament i deformacions de l’estructura i, en funció dels resultats obtinguts, 

es triarà la solució que es cregui més convenient. 

Cal comentar que en l’Annex B s’ha dedicat un capítol a fer una descripció detallada de 

com funciona el programa Power Frame©, tot explicant com s’introdueix la geometria de 

l’estructura, les càrregues i també les verificacions que ha de complir aquesta. És per 

això que, en aquest annex, es dóna per assumit que el lector coneix les eines necessàries 

del programa informàtic per tal de poder seguir perfectament les conclusions a les que 

s’arriba en el present annex.  
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C.3  ESTUDI DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES AMB 

L’ESTRUCTURA ENCASTADA 

A diferència de la nau industrial, l’edifici d’oficines consta de dues plantes. La planta 

baixa és la que es destina a atenció al públic, zona d’esbarjo, menjador i serveis; i la 

planta primera, és la que es destina a ús administratiu. Les característiques 

geomètriques de l’estructura de l’edifici d’oficines ja s’han definit en la memòria del 

present projecte però, per comoditat del lector, es recorda que aquest edifici té una llum 

de 8 m i 12,50 m de profunditat. L’altura total de l’estructura és de 5 m, tenint per cada 

planta una altura relativa de 2,50 m, i la coberta, a diferència de la nau, és una coberta 

completament plana.  

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, es faran dos estudis per separat en funció de 

l’enllaç que tingui l’estructura amb el terreny, un que contemplarà les diferents 

alternatives de perfils per l’edifici d’oficines considerant que aquest està encastat amb el 

sòl, i l’altre, que considerarà l’estructura articulada amb el terreny. Cal comentar que 

aquest capítol es centrarà en l’anàlisi de l’estructura considerant-la encastada amb el 

terreny. 

Per poder escollir correctament el tipus de perfil per cada element que integra 

l’estructura, s’ha de conèixer prèviament com treballen aquests elements i a quins 

esforços estan sotmesos. Els dintells interessa que tinguin un gran moment d’inèrcia 

segons l’eix principal, o sigui l’eix y de la secció transversal, ja que aquests estaran 

sotmesos a moments flectors importants segons aquest eix, és per aquest motiu que es 

trien perfils en I. En canvi, els pilars, tenint en compte que poden treballar en les dos 

direccions (y,z) segons bufi el vent, és important que el moment d’inèrcia dels dos eixos 

sigui de valor semblant, i és per això que es trien perfils en H.  

Tot seguit es realitzaran diversos anàlisis, on cadascun d’ells tindrà una combinació de 

perfils diferents segons els resultats que es vagin obtenint. Per cada alternativa es faran 

les verificacions pertinents de resistència, estabilitat i deformacions sofertes per 

l’estructura fins a determinar una solució òptima. 
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C.3.1 Estudi 1 

C.3.1.1  Definició dels perfils 

En aquest primer estudi, els perfils seleccionats per l’estructura de l’edifici d’oficines són 

els que es mostren en la Taula C.1. 

 

 DINTELL SUP. IPE 180 DINTELL INF.IPE 200 PILARS HEA 100 

A (mm2) 2.390 2.850 2.120 

h (mm) 180 200 96 

b (mm) 91 100 100 

Iy (mm4) 1.317�104 1.943�104 349,20�104 

 

Per tenir una idea més visual de com s’ha anomenat cada element, s’adjunta la Figura 

C.1. 

 

 

C.3.1.2  Longituds de vinclament 

La longitud de vinclament dels dintells es determina fent un anàlisi de vinclament amb el 

programa Ansys©. Pels pilars, les longituds de vinclament en el pla es calculen segons el 

                   Taula C.1: Perfils de les seccions de l’estudi 1 

Figura C.1: Elements que integren l’estructura de l’edifici d’oficines 
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CTE SE-A (6.3.2.5), aplicant el mètode de Wood per pòrtics translacionals i els resultat 

obtingut, es compara amb el valor obtingut de fer un anàlisi de vinclament amb Ansys©. 

Amb aquests anàlisis d’Ansys©, es pot determinar el mode en el que comencen a vinclar 

els dintells i els pilars, podent determinar la longitud de vinclament en el pla d’aquests. 

Per altra banda, les longituds de vinclament fora del pla (tant dels pilars com dels 

dintells), així com també les de bolcada lateral, es determinen segons com es tinguin 

distribuïts els arriostraments de coberta, els arriostraments de façana i els tancaments. 

Per últim, una altra longitud a considerar és la longitud de vinclament a torsió, i aquesta 

es determina en funció de la distància entre punts coaccionats a torsió. 

A continuació es mostren els càlculs de totes aquestes longituds de vinclament per cada 

element de l’estructura. 

• Longitud de vinclament del dintell superior i inferior 

Com s’ha comentat en el paràgraf anterior, la longitud de vinclament en el pla dels 

dintells es determina amb el suport del programa Ansys©.  

Primerament, és necessari comprovar si un anàlisi de primer ordre és un bon mètode de 

resolució per l’estructura. El que determinarà si aplicar un primer ordre és correcte és el 

valor dels factor crα . Aquest valor de crα  es calcula mitjançant el valor de freqüència wλ  

corresponent al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un 

estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical descendent màxima que es pot tenir en l’estructura, tant en el dintell superior 

com en el dintell inferior, tot i que es podria haver treballat amb una càrrega unitària, 

donat que el programa determina el valor de la freqüència segons el valor de la càrrega 

aplicada.  

Pel dintell superior, aquest valor de càrrega q es determina com la suma del pes propi del 

dintell, de la càrrega permanent de la coberta, la càrrega de neu i la càrrega de vent si el 

que produeix aquest vent és una pressió sobre aquest element. Cal destacar que si la 

càrrega de vent sobre el dintell superior és de succió, aquesta no intervé en el càlcul de q 

perquè és favorable, ja que el que es busca és la càrrega vertical màxima descendent 

sobre l’estructura.  

Per veure si el vent provoca una càrrega de pressió sobre el dintell superior cal recórrer a 
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l’Annex A, on es determinen tots els efectes produïts pel vent sobre l’estructura.  

A continuació s’adjunten les Figures C.2, C.3, C.4 i C.5 en les que s’hi pot observar la 

càrrega de vent sobre la coberta que produeixen cadascun dels vents que actuen sobre 

l’edifici d’oficines. 

 

 

 

 

 

 

 

De les figures anteriors s’observa com el cas més desfavorable de l’acció del vent per 

determinar el valor de la càrrega q és el vent longitudinal “Vent 3”, ja que aquest 

provoca una pressió constant al llarg de tot el dintell superior de valor igual a 0,34 kN/m. 

Llavors, el valor de la càrrega vertical màxima descendent q que actua sobre l’estructura 

està formada per la suma del pes propi del dintell superior, de la càrrega permanent de 

la coberta, de la càrrega de neu i de l’acció del vent “Vent 3”, obtenint així un valor de q 

Figura C.2: Càrrega de vent transversal 
(“Vent 1” del programa informàtic) 

Figura C.3: Càrrega de vent transversal 
(“Vent 2” del programa informàtic) 

Figura C.4: Càrrega de vent longitudinal 
(“Vent 3” del programa informàtic) 

Figura C.5: Càrrega de vent longitudinal 
(“Vent 4” del programa informàtic) 
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de: 

          , ,3[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta s wq kN m g kN m g kN m q kN m q kN m= + + +                  

El valor del pes propi del dintell superior és de 0,19 kN/m, la càrrega permanent de la 

coberta és de 0,63 kN/m i la càrrega de neu és de 1,43 kN/m. Tots aquests valors de 

càrrega han estat calculats en l’Annex A. Pel que fa al valor de la càrrega de pressió que 

origina el “Vent 3”, és de 0,34 kN/m tal i com es pot apreciar en la Figura C.4. 

Llavors, si es substitueixen aquests s’obté un valor de q de: 

, ,3[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta s wq kN m g kN m g kN m q kN m q kN m= + + +  

0,19 0,63 1, 43 0,34 2,59 /q kN m= + + + =  

Es recorda que només es considera l’acció d’aquell vent més desfavorable per determinar 

q, ja que tots els vents són incompatibles entre ells. 

En canvi, pel dintell inferior, el valor de la càrrega q es calcula com la suma del pes propi 

del dintell, de la càrrega permanent aplicada (en aquest cas, referent al pes propi de 

l’encofrat perdut) i de la sobrecàrrega d’ús (ja que el primer pis és una zona d’ús 

administratiu). Així doncs, el valor de q pel dintell inferior es calcula com: 

, . . . .[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b e p s uq kN m g kN m g kN m q kN m= + +                                 

El pes propi del dintell inferior és de 0,22 kN/m, el pes propi de l’encofrat perdut és de 5 

kN/m i la sobrecàrrega d’ús és de 6,25 kN/m. Llavors, si es substitueixen aquests valors 

en l’equació anterior, s’obté un valor de càrrega q de: 

0,22 5 6,25 11,47 /q kN m= + + =  

Tots aquests valors estan calculats de manera més detallada en l’Annex A. 

Perquè el lector tingui una idea més visual de la distribució d’aquesta càrrega q al llarg 

dels dos dintells, s’adjunta la Figura C.6. 
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Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 17,278, tal i com es pot 

observar en la Figura C.7 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

Llavors, a continuació es determinarà el valor de crα  en funció del valor wλ obtingut amb 

Ansys©.  

Per definició, el valor de wλ  és igual al següent quocient: 

cr
w

N

N
λ =                (Eq.C.1) 

Per altra banda, el valor de crα  es determina com: 

cr
cr

Ed

N

N
α =                         (Eq.C.2) 

Llavors, amb aquestes dues equacions, es pot trobar una relació que permeti obtenir el 

valor de crα  i determinar quin mètode de càlcul cal aplicar, si un primer o segon ordre. 

Fent el quocient entre les Equacions C.1 i C.2 s’obté que: 

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

Figura C.6: Distribució de la càrrega q en el dintell superior i inferior  
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El valor de N és el valor de compressió ó tracció de l’element a estudiar que s’obté de fer 

un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de fer un anàlisi 

estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal comentar que aquestes 

càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són funció de les 

càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els esforços 

obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre l’estructura. En 

aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha introduït en el 

dintell superior en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 2,59 kN/m, ja que 

si es treballa amb aquest valor, és menys probable que el valor de crα  sigui major que 

10.   

En l’Annex B (Figura B.13) s’ha adjuntat un quadre que diferencia si el mètode de 

resolució és un anàlisi de primer o segon ordre en funció de si el pòrtic està arriostrat o 

no, i en funció del valor que adopta el paràmetre crα  amb el primer mode de vinclament 

de l’estructura. Cal comentar que en aquesta figura també es classifica el pòrtic en 

intranslacional i translacional, i en el cas de fer un primer ordre i el pòrtic fos 

intranslacional, es pot treballar de manera que les longituds de vinclament es calculen 

com si aquest fos translacional per així poder compensar els efectes de segon ordre que 

amb un anàlisi de primer ordre no es contemplen. 

Llavors, un cop dit tot això, el valor de N és igual a la suma de la càrrega referent al pes 

propi, més la càrrega permanent, més la càrrega variable de la neu i el vent, tenint així 

un valor igual a 2,59 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues 

anteriors però multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les 

càrregues variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

 [ ] , ,3/ 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ] [ / ]Ed p b coberta s wN kN m g kN m g kN m q kN m q kN m   = ⋅ + + ⋅ +     

 [ ] [ ]1,35 0,19 0,63 1,50 1,43 0,34 3,76 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ + =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 17,278, si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió anterior que era el 

quocient entre l’Equació C.1 i C.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

2,59
17,278 11,90 10

3,76
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre. 
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Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments segons la càrrega 

vertical màxima q, i així poder determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció que 

està sotmès el dintell superior i el dintell inferior de l’estructura. Així doncs, els valors 

obtinguts són els que es mostren a continuació: 

- Dintell superior = -13.804 N 

- Dintell inferior = 1.216,40 N 

El signe negatiu significa que en el dintell superior es té un esforç de compressió, en 

canvi, el dintell inferior està sotmès a tracció. Que el dintell inferior estigui treballant a un 

esforç de tracció indica que aquest no patirà cap vinclament en el pla, de manera que la 

longitud de vinclament en el pla d’aquest element és la pròpia longitud del dintell inferior, 

és a dir, 8.000 mm. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament, 

també amb el programa Ansys©, per tal de determinar en quin mode comença a vinclar 

el dintell superior (dintell susceptible al vinclament perquè està comprimit) i la resta dels 

elements de l’estructura. 

A continuació s’adjunten els quatre primers modes de vinclament de l’estructura de 

l’edifici d’oficines. Tot observant els modes, sembla que el primer mode correspon al 

vinclament dels pilars inferiors de l’estructura amb un valor de 17,278wλ = , corresponent 

a la Figura C.7. El vinclament d’aquests pilars provoca que es desplacin els pilars 

superiors de l’edifici. El segon mode es pot observar el vinclament del dintell superior, 

amb un valor de 52,045wλ = , Figura C.8. Per últim, en la Figura C.10, s’hi pot observar 

el vinclament dels pilars superiors de l’estructura, amb un valor de 68,362wλ = . 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 
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Llavors, un cop determinat el mode de vinclament del dintell superior i l’esforç axial al 

que aquest esta sotmès, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla d’aquest 

element. Primerament, es calcularà la càrrega crítica segons el valor trobat de wλ  amb 

l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessita el valor de l’esforç axial 

calculat anteriorment. Llavors, el valor de Ncr es calcula segons l’Equació C.1 presentada 

anteriorment com: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅                

Si es substitueixen els valors trobats anteriorment pel dintell superior es té:  

52,045 13.804 718.429,18crN N= ⋅ =    

Per comoditat es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu 

Figura C.7: Primer mode de vinclament de l’estudi 1 Figura C.8: Segon mode de vinclament de l’estudi 1 

Figura C.9 Tercer mode de vinclament de l’estudi 1 Figura C.10: Quart mode de vinclament de l’estudi 1 
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només indica que la càrrega és de compressió. 

Per determinar la càrrega crítica d’un element sotmès a compressió s’utilitza la fórmula 

d’Euler, corresponent a l’Equació C.3. Llavors, la longitud de vinclament en el pla del 

dintell superior és: 

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=             (Eq.C.3)

 
2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.317 10

[ ] 6.163,97
[ ] 718.429,18

y

cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Pel que fa a la longitud de vinclament en el pla del dintell inferior, tal i com ja s’ha 

comentat anteriorment, és directament la longitud física de l’element (8.000 mm) ja que 

el dintell inferior està treballant a tracció.  

Un cop calculades les longituds de vinclament en el pla dels dintells, falta determinar les 

longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de torsió. 

Per facilitar la comprensió d’aquestes longituds de vinclament, que es calcularan tot 

seguit, s’adjunten la Figura C.11 i la Figura C.12.  

En la primera figura es poden observar on estan col�locats els arriostraments de coberta i 

de façana (simulats com a topalls en z) i també les tornapuntes, situades a la part 

inferior del dintell superior.  

 

 

Com que el càlcul és en dos dimensions, els arriostraments han estat definits com a 

topalls que impedeixen el desplaçament de l’estructura en la direcció z, direcció 

Figura C.11: Estructura amb topalls en z i tornapuntes d’un pòrtic en 2D 
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perpendicular al pòrtic. Cal esmentar però, que la distribució real dels arriostraments i les 

corretges, tant de coberta com de façana, es mostren en la següent figura, Figura C.12. 

 

 

Primerament s’analitzarà la longitud de vinclament fora del pla. Aquesta longitud depèn 

de com estan situats els arriostraments tant de coberta com de façana, per tant, segons 

la Figura C.12, al dintell superior li correspon una longitud de vinclament de valor igual a 

la meitat de la seva longitud total, ja que just a la meitat del dintell existeix un punt 

arriostrat. En canvi, com a conseqüència de l’encofrat perdut que es té en el primer pis, 

al dintell inferior li correspon una longitud de vinclament fora del pla nul�la, ja que tots 

els punts del dintell estan units a l’encofrat perdut.  

Pel que fa a les longituds de vinclament de bolcada lateral, s’han d’estudiar quines 

restriccions es tenen en les ales superior i inferior dels dintells. L’ala superior de la secció 

del dintell de dalt es troba coaccionada pels arriostraments de la coberta, per tant, la 

seva longitud de vinclament és igual a la meitat de la longitud total del dintell, és a dir 

4.000 mm. De la mateixa manera, l’ala inferior del dintell superior es troba coaccionada 

per una tornapunta. La situació d’aquesta tornapunta, tal i com s’observa en la Figura 

C.12, provoca que l’ala inferior del dintell superior tingui una longitud de bolcada lateral 

igual a la meitat de la seva longitud total, o sigui 4.000 mm. Pel que fa al dintell inferior, 

aquest no pot patir l’efecte de la bolcada lateral ja que es troba coaccionat per l’encofrat 

perdut, de manera que li correspon una longitud de vinclament de bolcada lateral nul�la, 

tant a l’ala superior com a la inferior.  

Per últim, queda determinar la longitud de vinclament torsional per cada dintell. Aquesta 

Figura C.12: Estructura en 3D amb els arriostraments i les corretges, tant de coberta com de façana 
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longitud depèn de les restriccions a torsió imposades en la geometria de l’estructura, per 

tant, per cada dintell es tindran valors diferents. Concretament, el dintell superior tindrà 

una longitud de vinclament torsional de 4.000 mm degut a la tornapunta i als 

arriostraments de coberta; i el dintell inferior, a causa de l’encofrat perdut, no pot patir 

vinclament torsional, de manera que la seva longitud de vinclament torsional és igual  

zero.  

Cal comentar que per cada estudi diferent que es realitzi canviaran els esforços sobre el 

dintell, la longitud de vinclament dels dintells en el pla, etc. però els valors que seran 

exactament idèntics per cada anàlisi són, la longitud de vinclament dels dintells fora del 

pla, les longituds de bolcada lateral dels dintells (tant per l’ala superior (z>0) com per 

l’ala inferior (z<0)), i la longitud de vinclament torsional dels dintells, ja que aquestes 

s’han obtingut a partir de les restriccions imposades en l’estructura. 

• Longituds de vinclament dels pilars  

Com ja s’ha comentat anteriorment, la longitud de vinclament dels pilars en el pla es 

determina segons el mètode de Wood que planteja el CTE i segons un anàlisi de 

vinclament amb Ansys©, tot estudiant per quin mode comencen a vinclar els pilars de 

l’estructura. 

Abans de determinar qualsevol longitud de vinclament en el pla segons el mètode de 

Wood, cal comentar breument les hipòtesis en què es basa aquest mètode. Aquestes 

hipòtesis són les següents: 

- Totes les barres que formen l’estructura romanen en règim elàstic 

- Tots els nusos són rígids 

- Tots els elements són prismàtics de secció constant 

- Totes les columnes de l’estructura vinclen simultàniament 

- La rotació en els extrem restringits són iguals en magnitud i signe oposat per 

pòrtics translacionals, produint curvatura inversa 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per determinar les longituds de vinclament segons 

el mètode de Wood és necessari diferenciar si es tracta d’un pòrtic translacional o 

intranslacional.  
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Abans s’ha comprovat que realitzar un anàlisi de primer ordre és correcte per 

l’estructura, ja que el valor de crα  obtingut era major que 10, de manera que el pòrtic 

era classificat com a intranslacional. Però, de la mateixa manera que s’ha fet per la nau 

industrial, el mètode de Wood que s’utilitza és el que correspon a pòrtics translacionals, 

ja que així es poden compensar els efectes de segon ordre que no es tenen en compte en 

un anàlisi de primer ordre.  

Llavors, aplicant el mètode de Wood, la longitud de vinclament en el pla d’un tram de 

pilar unit rígidament amb la resta dels elements d’un pòrtic translacional, en l’anàlisi del 

qual no s’han considerat els efectes de segon ordre, com succeeix en el cas que 

s’estudia, es pot obtenir segons el CTE SE-A (6.3.2.5) com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅               (Eq.C.4) 

On el coeficient β  es calcula segons el CTE SE-A (6.3.2.5) amb l’equació següent: 

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
           (Eq.C.5) 

On l  és la longitud real de l’element estudiat, en aquest cas, el pilar. 

Els coeficients de distribució 
1

η  i 
2

η  s’obtenen segons el CTE SE-A (6.2.3.5) amb les 

Equacions C.6 i C.7 respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
              (Eq.C.6) 

2
2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
             (Eq.C.7) 

On: 

- Kc és el coeficient de rigidesa EI/l del tram del pilar analitzat 

- Ki és el coeficient de rigidesa EI/l del següent tram del pilar en el nus i, nul en el cas de 

no existir 

- Kij és el coeficient de rigidesa eficaç de la biga en el nus i, posició j. Aquest coeficient es 

calcula segons la Taula C.2 que s’adjunta a continuació. Aquest valor és nul en el cas de 
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no existir 

 

 

Tots aquests paràmetres s’observen millor gràficament en la Figura C.13. 

               

 

A continuació es determinaran les longituds de vinclament en el pla dels pilars inferiors i 

superiors respectivament segons el mètode de Wood i Ansys©. 

  - Pilar inferior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars inferiors s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. Si s’estudia el pilar 

inferior esquerra, es té que el nus inferior del pilar està encastat amb el sòl, i el nus 

superior d’aquest està unit rígidament amb el dintell inferior i el pilar de la planta 

superior. A més a més, se sap que l’estructura deforma antimètricament en el primer 

mode de vinclament (gir igual i del mateix signe considerant l’extrem oposat de la biga) 

(veure Figura C.7), per tant, els paràmetres de 
1

η  i 
2

η  queden de la següent manera: 

Figura C.13: Coeficients de distribució 

Taula C.2: Coeficient de rigidesa eficaç per una biga en comportament elàstic 
(Correspon a la Taula 6.5 del CTE SE-A) 
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, ,

1
1

, , ,1 11 12 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament 

i en aquest cas, no es transmet moment. 

Es recorda que quan es parla del costat esquerra i dret, es fa considerant que 

l’observador es troba situat dins l’edifici d’oficines i mirant cap a la sortida.  

Llavors, substituint els valors corresponents s’obté: 

5 4 5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 349,20 10 2,1 10 349,20 10

2.500 2.500 0,43
2,1 10 349,20 10 2,1 10 349,20 10 2,1 10 1.943 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Cal comentar que al llarg de tot aquest annex s’està treballant amb la totalitat dels 

decimals obtinguts en cada resultat però, en el text, s’arrodoneix a dos xifres 

significatives. Això s’ha fet per tal de determinar amb més precisió la longitud de 

vinclament de cada element. 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0, 43 0) 0,12 (0,43 0)
1,18

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0, 43 0) 0,60 (0, 43 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla dels pilars inferiors esquerres, segons 

l’Equació C.4, és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,18 2.500 2.956,75L mm= ⋅ =  

Com que l’edifici d’oficines és una estructura simètrica, no cal calcular la longitud de 

vinclament en el pla dels pilars inferiors drets, ja que tindran el mateix valor que el 

calculat pels pilars de l’esquerra. 



26  Annex C 

 

 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars inferiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats. Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de 

determinar el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars inferiors de 

l’estructura. Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi 

estàtic, de manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així 

doncs, amb l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, 

s’obté que els aquests pilars estan treballant a un esforç de compressió de valor 56.240 

N. 

Per altra banda, abans s’han adjuntat quatre modes de vinclament on s’hi poden 

observar el vinclament dels pilars inferiors, del dintell i dels pilars superiors de l’edifici 

d’oficines.  

Llavors, coneixent que amb el primer mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

17,278 (veure Figura C.7), i que el valor de N  és igual a 56.240 N, aplicant l’Equació C.1 

es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

17,278 56.240 971.714,72cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars inferiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 349,20 10
2.729,15

[ ] 971.714,72

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és molt semblant al valor obtingut amb Wood, que era de 2.956,75 mm. Per últim, es vol 

comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha obtingut 

mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser lleugerament més gran que la 

d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estabilitat de l’estructura. 

Al tenir una estructura simètrica, aquesta longitud de vinclament trobada segons Ansys© 

és vàlida pels pilars inferiors de l’estructura, tant l’esquerra com el dret. 
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 - Pilar superior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars superiors també s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. Si s’estudia el pilar 

superior esquerra, es té que el nus inferior del pilar està unit rígidament amb el pilar 

inferior i el dintell inferior; en canvi, el nus superior del pilar està unit rígidament amb el 

dintell superior. A més a més, se sap que l’estructura deforma antimètricament en el 

primer mode de vinclament (gir igual i del mateix signe considerant l’extrem oposat de la 

biga) (veure Figura C.7), per tant, els paràmetres de 
1

η  i 
2

η  queden de la següent 

manera: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 0 1,50

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

 

, ,

2
2

, , ,2 21 22 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

  

Llavors, substituint els valors corresponents en les equacions anteriors, s’obté: 

5 4

1 5 4 5 4

2,1 10 349,20 10

2.500 0,36
2,1 10 349,20 10 2,1 10 1.317 10

1,50
2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅

 

5 4 5 4

2 5 4 5 4 5 4

2,1 10 349,20 10 2,1 10 349,20 10

2.500 2.500 0,43
2,1 10 349,20 10 2,1 10 349,20 10 2,1 10 1.943 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

El valor del coeficient β, seguint l’Equació C.7, és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,36 0, 43) 0,12 (0,36 0, 43)
1,34

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,36 0, 43) 0,60 (0,36 0,43)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior esquerra és de: 



28  Annex C 

 

 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,34 2.500 3.350L mm= ⋅ =  

Un cop trobada la longitud de vinclament dels pilars superiors amb Wood, a continuació 

es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de l’estructura 

amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars superiors de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic, de 

manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així doncs, amb 

l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, s’obté que els 

aquests pilars estan treballant a un esforç de compressió de valor 10.360 N. 

Per altra banda, abans s’han adjuntat quatre modes de vinclament on s’hi poden 

observar que el vinclament dels pilars inferiors, del dintell i dels pilars superiors de 

l’edifici d’oficines.  

Llavors, coneixent que amb el quart mode de vinclament es té una freqüència wλ  igual a 

68,362 (veure Figura C.10), i que el valor de N  és igual a 10.360 N, aplicant l’Equació 

C.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

68,362 10.360 708.230,32cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars superiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 349,20 10
3.196,76

[ ] 708.230,32

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és aproximadament igual al valor obtingut amb Wood, que era de 3.350 mm. Per últim, 

es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha 

obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser lleugerament més gran que la 

d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 
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Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 

Per últim, queden per determinar les longituds de vinclament fora de pla, de bolcada 

lateral i de torsió dels pilars que formen l’estructura de l’edifici d’oficines. 

Per determinar la longitud de vinclament dels pilars fora del pla s’han de considerar els 

arriostraments de façana i els punts on els pilars estiguin units amb altres elements 

(veure Figura C.11 i C.12 anteriors). Tant els pilars superiors com els inferiors, 

corresponents a un pòrtic pinyó de l’estructura, es troben arriostrats de manera que, en 

la direcció z tenen un punt fix just a la meitat de l’altura total de l’edifici, a més a més, 

aquest punt també coincideix amb el punt d’unió entre els pilars i el dintell inferior. Per 

tot això, els pilars (tant superiors com inferiors) només poden vinclar en una longitud 

igual a la meitat de l’altura total de l’estructura. Per tant, la longitud de vinclament dels 

pilars extrems fora del pla és de: 

 
5.000

2.500
2 2

H mm
L mm= = =  

Recordar que només s’arriostren els dos pòrtics pinyó de l’estructura, és a dir, el primer i 

l’últim pòrtic. Això és així perquè, pel sol fet de fixar els dos pòrtics extrems, la resta de 

pòrtics ja queden fixats. 

Pel que fa a les longituds de vinclament de bolcada lateral, s’han de considerar també els 

arriostraments de façana i els punts on els pilars estan units amb altres elements. Tots 

aquests enllaços provoquen que l’ala superior (degut als arriostraments de façana) i l’ala 

inferior dels pilars (degut a que els pilars estan units al dintell inferior) només puguin 

vinclar en la meitat de l’altura total de l’edifici, per tant, els pilars tindran una longitud de 

vinclament de bolcada lateral de 2.500 mm. 

Per últim cal determinar la longitud de vinclament torsional. Com que els pilars tenen un 

arriostrament just a la meitat de l’altura total de l’estructura i en aquest mateix punt els 

pilars estan units al dintell inferior, es té que la longitud de vinclament per torsió dels 

pilars és igual a la meitat de l’altura total de l’edifici, o sigui, 2.500 mm. 

A continuació, s’adjunta una taula resum, la Taula C.3, on es detallen els resultats 

obtinguts sobre les longituds de vinclament de tots els elements que integren l’edifici 

d’oficines. 
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DINTELL 

SUPERIOR 

DINTELL 

INFERIOR 

PILARS 

SUPERIORS 

PILARS 

INFERIORS 

L.vinclament pla 

[mm] 
6.163,97 8.000 3.350 2.956,75 

L.vinclament fora 

pla [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z>0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z<0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vinclament 

torsional [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

 

Esmentar que les longituds de vinclament dels pilars en el pla, per cada combinació de 

perfils que s’estudiï, serà un valor diferent, però el que es mantindrà constant al llarg de 

tots els estudis són les longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de 

torsió, degut que aquestes depenen exclusivament de les restriccions imposades en la 

geometria de l’estructura. 

C.3.1.3 Resultats  

Un cop determinades les longituds de vinclament dels perfils escollits per l’estudi 1 i amb 

la sol�licitació de càrregues (pes propi, permanent, sobrecàrrega d’ús, neu i vent) 

calculada a l’Annex A, ja es pot procedir a fer l’anàlisi de l’estructura de l’edifici d’oficines 

amb Power Frame©.  

Per comprovar si els perfils escollits en aquest estudi són una bona solució, es durà a 

terme la verificació de resistència de l’estructura, la d’estabilitat i les verificacions 

referents a les deformacions que s’esdevenen en l’estructura. 

Cal recordar que la resolució realitzada pel programa informàtic és un anàlisi de primer 

ordre, tenint en compte les imperfeccions inicials de l’estructura i amb la classificació de 

rigidesa de les unions. 

Taula C.3: Longituds de vinclament de tots els elements per l’estudi 1 
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Els resultats obtinguts, en quan a la verificació de resistència de l’estudi 1, són els que es 

mostren en la Figura C.14.  

 

 

La verificació de resistència comprova que els esforços reals aplicats sobre l’estructura no 

superin als esforços màxims possibles. Això dependrà del material utilitzat i dels 

coeficients de seguretat que s’apliquin.  

En la figura anterior s’observa que hi han elements per sobre del límit de resistència, això 

implica que l’estructura, amb els perfils seleccionats per l’estudi 1, no suporta 

correctament la càrrega aplicada.  

De tota manera, a continuació s’adjuntaran les verificacions de vinclament i deformacions 

sofertes en l’estructura per tal de saber quins perfils s’han de canviar en els estudis 

posteriors. 

El diagrama de verificació de l’estabilitat de l’estructura és el que es mostra en la Figura 

C.15, on s’observa que els pilars inferiors estan sotmesos a més del 200% de 

vinclament, per tant, aquí es torna a posar de manifest que els perfils escollits en l’estudi 

1 no són els correctes.  

Figura C.14: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 1 
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A continuació s’analitzaran els desplaçaments verticals de l’estructura. Segons el CTE SE 

(4.3.3), quan es considera la integritat dels elements constructius, s’admet que 

l’estructura horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol dels 

seus elements, amb qualsevol combinació de càrrega i considerant només les 

deformacions provocades després de la posada en obra de l’element, la fletxa 

(desplaçament vertical) és menor o igual que el valor que estableix la normativa. En el 

present projecte, aquest valor val l/300, on l és la distància entre dos suports 

consecutius de l’estructura. Per més informació pel que fa a la resta de valors que 

contempla la normativa es pot consultar l’Annex A, on s’expliquen detalladament les 

diferents verificacions que ha de complir una estructura. 

Per fer l’anàlisi dels desplaçament verticals, primerament es mostraran els resultats 

obtinguts amb el programa de càlcul. Cal comentar que el programa dóna dos resultats 

de fletxa, un que està calculat per les combinacions de càrrega referents als estats límits 

de servei combinació rara (E.L.S C.R), i l’altre, considerant només les càrregues 

permanents referents als estats límits de servei quasi permanent (E.L.S C.P). Les fletxes 

s’extreuen dels estats límits de servei ja que són els que s’encarreguen de comprovar les 

deformacions de l’estructura. Igualment, si es vol més informació pel que fa als E.L.S C.R 

i E.L.S C.P es pot consultar l’Annex A.  

Els resultats obtinguts amb el programa informàtic pel que fa referència a les fletxes 

verticals són els que es mostren a continuació en la Figura C.16 i la Figura C.17. 

 

Figura C.15: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 1 
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Observant les figures anteriors, es té que la màxima fletxa dels E.L.S C.R correspon al 

dintell inferior i té un valor de 68 mm. Pels E.L.S C.P, la fletxa màxima que s’obté també 

correspon al dintell inferior i és de 42 mm. A continuació es comprova si aquests valors 

de fletxa vertical màxima compleixen el que fixa la normativa. 

 

8.000
26,67

300 300

68 26,67

42 26,67

l
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Figura C.16: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R de l’estudi 1 

Figura C.17: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P de l’estudi 1 
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S’observa com els valors obtinguts de fletxa vertical són majors que els valors que 

estableix la normativa, per tant, la combinació de perfils de l’estudi 1 no és la correcta.  

Finalment, només falta estudiar les fletxes horitzontals. Segons el CTE SE (4.3.3.2), quan 

es considera la integritat dels elements constructius, susceptibles a ser malmesos pels 

desplaçaments horitzontals, s’admet que l’estructura té suficient rigidesa lateral si, 

davant qualsevol combinació d’accions característica, el desplom és menor o igual que: 

- desplom total: H/500  

- desplom local: H/250  

On H és l’altura total de l’edifici pel desplom total i l’altura entre plantes pel desplom 

local.  

Per tenir una idea més entenedora, s’adjunta la Figura C.18. 

 

 

Llavors en el cas que s’estudia, com que l’edifici d’oficines està format per dues plantes, 

cal verificar el desplaçament horitzontal global i local que pateix l’estructura. 

Igual que passava amb les fletxes verticals, el programa determina dos valors de 

desplaçament horitzontal, un pels E.L.S C.R, i l’altre pels E.L.S C.P. Els resultats 

obtinguts són els que es mostren en la Figura C.19 i la Figura C.20. 

Figura C.18: Desplom total i local de l’estructura 
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Pel que fa al desplaçament horitzontal màxim relatiu, aquest és de 13 mm i correspon al 

E.L.S C.R en el pilar esquerra inferior. En canvi, el valor del desplaçament màxim relatiu 

corresponent als E.L.S C.P és de 5 mm. Aquests valors han de ser inferior a H/250, on H 

és, en aquest cas, l’altura relativa entre plantes, és a dir, 2.500 mm. 

 

2.500
10

250 250

13 10

5 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Figura C.19: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 1 

Figura C.20: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 1 
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S’observa clarament com una de les desigualtats anteriors no és compleix. 

Respecte al desplaçament horitzontal global que pateix l’estructura, s’observa com el 

valor màxim és de 19 mm pels E.L.S C.R, concretament el pilar superior dret. I pel que 

fa als E.L.S C.P, el màxim desplaçament horitzontal global és de 5mm. Llavors, aquests 

dos valors han de ser igual o inferiors a la relació que estableix la norma H/500, on ara H 

és l’altura total de l’estructura estudiada, 5.000 mm. 

 

5.000
10

500 500

19 10

5 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Aquesta verificació tampoc es compleix.  

Es recorda al lector que el concepte d’esquerra i dreta és des d’una referència d’un 

observador col�locat a l’interior de l’edifici d’oficines orientat cap a la sortida. 

Un altre aspecte important d’aquest anàlisi és determinar el pes total d’un dels pòrtics de 

l’estructura, ja que interessa minimitzar la quantitat d’acer utilitzada per la construcció 

de l’edifici. Aquest valor el calcula de manera automàtica el programa, de manera que 

per aquest estudi, es té un pes per cada pòrtic de 4,90 kN. 

Com a conclusió es pot dir que els perfils escollits en l’estudi 1 no són adequats per la 

sol�licitació de càrrega que es té en l’edifici d’oficines, donat que no es compleix cap de 

les verificacions que exigeix la normativa. 

Tot seguit es farà un segon estudi amb una combinació diferent de perfils per tal de 

trobar una solució que compleixi totes les verificacions.  

C.3.2 Estudi 2 

C.3.2.1  Definició dels perfils 

Els perfils d’aquest segon estudi es triaran en funció dels valors obtinguts de resistència, 

vinclament i fletxes de l’estudi anterior. Tal i com s’ha pogut comprovar anteriorment, els 

elements que més patien en la verificació de resistència i en la d’estabilitat són els pilars i 

el dintell inferior. A més a més, els pilars no complien el requeriment de fletxa horitzontal 

i el dintell inferior no complia per fletxa vertical, per tant, són els perfils d’aquests 
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elements els que es canviaran tot mantenint el perfil IPE 180 pel dintell superior. Llavors, 

els perfils seleccionats per l’estudi 2 són els que es mostren en la Taula C.4. 

 

 DINTELL SUP. IPE 180 DINTELL INF. IPE 240 PILARS HEA 120 

A (mm2) 2.390 3.910 2.530 

h (mm) 180 240 114 

b (mm) 91 120 120 

Iy (mm4) 1.317�104 3.892�104 606,20�104 

 

C.3.2.2  Longituds de vinclament 

Tal i com s’ha vist en l’estudi anterior, per determinar les longituds de vinclament dels 

dintells en el pla es farà un anàlisi de vinclament amb l’Ansys©, tot observant en quin 

mode comencen a vinclar. En canvi, pels pilars s’aplicarà el mètode de Wood segons 

estableix el CTE i es compararà aquest valor amb l’obtingut fent un anàlisi de vinclament.  

Pel que fa a les longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la torsional, 

són les mateixes que les determinades en l’estudi anterior, ja que aquestes només 

depenen de les restriccions imposades en la geometria de l’estructura. 

A continuació es mostren els càlculs de totes aquestes longituds de vinclament per cada 

element de l’estructura. 

• Longitud de vinclament del dintell superior i inferior 

Primerament es realitza un anàlisi estàtic de l’estructura amb el suport del programa 

Ansys© segons el mètode de petits desplaçaments i per una càrrega vertical màxima 

descendent q.  

Abans de fer cap càlcul, és necessari comprovar que aplicar un primer ordre com a 

mètode de resolució és correcte en l’estructura estudiada. Igual que en l’estudi anterior, 

el que determinarà si aplicar un primer ordre és correcte és el valor del paràmetre crα . 

                   Taula C.4: Perfils de les seccions de l’estudi 2 
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Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de freqüència wλ corresponent al 

primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un estudi de vinclament 

amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima que es pot tenir en l’estructura, tant en el dintell superior com en el 

dintell inferior, tot i que es podria haver treballat amb una càrrega unitària, donat que el 

programa determina el valor de la freqüència segons el valor de la càrrega aplicada.  

Pel dintell superior, aquest valor de càrrega q es determina fent la suma del pes propi del 

dintell, de la càrrega permanent de la coberta, de la càrrega de neu i de la càrrega de 

vent si el que produeix aquest vent és una pressió sobre aquest element. Cal destacar 

que si la càrrega de vent sobre el dintell superior és de succió, aquesta no intervé en el 

càlcul de q perquè és favorable, ja que el que es busca és la càrrega vertical màxima 

descendent sobre l’estructura. 

Llavors, tal i com s’ha vist en l’estudi anterior, quan actua l’acció del vent longitudinal 

sobre l’estructura “Vent 3”, es té una pressió uniforme al llarg de tot el dintell superior, 

de manera que el valor de la càrrega q queda com: 

, ,3[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta s wq kN m g kN m g kN m q kN m q kN m= + + +  

Si es substitueixen els valors s’obté que: 

 0,19 0,63 1, 43 0,34 2,59 /q kN m= + + + =  

En canvi, pel dintell inferior el valor de q sí que varia en comparació amb l’estudi 1, ja 

que s’ha canviat el perfil d’aquest element. En aquest cas, el valor de la càrrega q es 

determina fent la suma del pes propi del dintell, que ara és de 0,31 kN/m, de la càrrega 

permanent aplicada (referent al pes propi de l’encofrat perdut), de valor 5 kN/m, i de la 

sobrecàrrega d’ús (ja que el primer pis es té una zona d’utilitat administrativa), de valor 

6,25 kN/m. Així doncs, s’obté un valor de càrrega q de: 

 , . .[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b e p s uq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

 0,31 5 6,25 11,56 /q kN m= + + =  

Els valors de les diferents càrregues que es citen, a excepció del pes propi dels elements 
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que el calcula el Power Frame©, estan calculats de manera més detallada en l’Annex A. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 30,373, tal i com es pot 

observar en la Figura C.21 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

De l’estudi anterior, s’ha trobat una expressió que el valor de crα  en funció de la 

freqüència wλ  (obtinguda amb Ansys©), tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

El valor de N i NEd ja s’ha explicat en l’estudia anterior com es determinen, de manera 

que N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la càrrega permanent, 

més la càrrega variable de la neu i el vent, tenint així un valor igual a 2,59 kN/m, i NEd 

s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues anteriors però multiplicades pel seu 

corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les càrregues variables per 1,50 i les 

càrregues permanents per 1,35: 

 [ ] , ,3/ 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ] [ / ]Ed p b coberta s wN kN m g kN m g kN m q kN m q kN m   = ⋅ + + ⋅ +     

 [ ] [ ]1,35 0,19 0,63 1,50 1,43 0,34 3,76 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ + =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 30,373, si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió anterior que era el 

quocient entre l’Equació C.1 i C.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

2,59
30,373 20,92 10

3,76
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre 

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments segons la càrrega 

vertical màxima q, i així determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció que està 

sotmès el dintell superior i el dintell inferior de l’estructura. Així doncs, els valors 

obtinguts són els que es mostren a continuació: 
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-  Dintell superior = -13.691N 

- Dintell inferior = 1.630,40N 

El signe negatiu significa que en el dintell superior es té un esforç de compressió, en 

canvi, el dintell inferior està sotmès a un esforç de tracció. De la mateixa manera que en 

l’estudi anterior, el fet de tenir el dintell inferior treballant a tracció implica que la 

longitud de vinclament en el pla d’aquest element és la longitud física del propi element 

(que és de 8.000 mm), ja que no és susceptible de vinclar pel fet d’estar traccionat. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell superior.  

A continuació s’adjunten els quatre primers modes de vinclament de l’estructura de 

l’edifici d’oficines. Tot observant els modes, sembla que el primer mode correspon al 

vinclament dels pilars inferiors de l’estructura amb un valor de 30,373wλ = , corresponent 

a la Figura C.21. El vinclament d’aquests pilars provoca que es desplacin els pilars 

superiors de l’edifici. El segon mode es pot observar el vinclament del dintell superior, 

amb un valor de 68,054wλ = , Figura C.22. Per últim, en la Figura C.24, s’hi pot observar 

el vinclament dels pilars superiors de l’estructura, amb un valor de 114,873wλ = . 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 

 

  
Figura C.21: Primer mode de vinclament de l’estudi 2 Figura C.22: Segon mode de vinclament de l’estudi 2 
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Un cop determinat el mode de vinclament del dintell superior i l’esforç axial al que està 

sotmès, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla del dintell superior de 

l’estructura. Primerament, es calcula la càrrega crítica del  dintell segons el valor trobat 

de wλ  amb l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessita el valor de 

l’esforç axial calculat anteriorment pel dintell superior. Llavors, el valor de Ncr es 

determina segons l’Equació C.1 com: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅                 

Si es substitueixen els valors trobats anteriorment pel dintell superior es té:  

 68,054 13.671 930.366, 23crN N= ⋅ =    

Per comoditat es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu, 

tal i com s’ha dit anteriorment, només indica que la càrrega és de compressió. 

Una vegada es té la càrrega crítica del dintell superior, ja es pot determinar la longitud 

de vinclament en el pla aplicant la fórmula d’Euler següent (Equació C.3).  

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=   

Llavors, la longitud de vinclament del dintell superior és:    

         

Figura C.23: Tercer mode de vinclament de l’estudi 2 Figura C.24: Quart mode de vinclament de l’estudi 2 
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2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.317 10
[ ] 5.416,58

[ ] 930.366,23cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Per últim, esmentar que les longituds de vinclament fora del pla, de bolcada lateral i de 

vinclament torsional dels dintells es mostraran més endavant en una taula resum un cop 

es calculin les longituds de vinclament en el pla dels pilars. Es recorda que els valors 

d’aquestes longituds només depenen de les restriccions imposades en l’estructura de 

l’edifici d’oficines i, com que les restriccions no canvien en els diferents estudis, aquestes 

longituds són constants per tots els estudis. 

• Longituds de vinclament dels pilars  

Seguidament es calcularan les longituds de vinclament dels pilars en el pla segons el 

mètode de Wood per pòrtics translacionals. Recordar que aquestes longituds es calculen 

pel mètode de pòrtics translacionals per corregir els efectes de segon ordre que no es 

tenen en compte en un anàlisi lineal de primer ordre.  

Llavors, la longitud de vinclament en el pla d’un tram de pilar unit rígidament amb la 

resta dels elements d’un pòrtic translacional, en l’anàlisi del qual no s’han considerat els 

efectes de segon ordre, com succeeix en aquest cas, es pot obtenir segons l’Equació C.4 

com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅                         

On el coeficient β  es calcula segons l’Equació C.5:  

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
                       

On l  és la longitud real de l’element estudiat, en aquest cas, el pilar. 

Els coeficients de distribució 
1

η  i 
2

η  s’obtenen segons les Equacions C.6 i C.7 

respectivament: 

  1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
   2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
  

      

A continuació es determinaran les longituds de vinclament en el pla dels pilars inferiors i 
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superiors respectivament. 

  - Pilar inferior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars inferiors s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. Aquests enllaços ja 

s’han descrit en l’estudi anterior i per cada estudi són els mateixos, de manera que els 

valors d’aquests coeficients són: 

 

, ,

1
1

, , ,1 11 12 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament 

i, en aquest cas, no es transmet moment. 

Substituint els valors corresponents, s’obté: 

5 4 5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 606,20 10 2,1 10 606,20 10

2.500 2.500 0,40
2,1 10 606,20 10 2,1 10 606,20 10 2,1 10 3.892 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0, 40 0) 0,12 (0, 40 0)
1,16

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0, 40 0) 0,60 (0, 40 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar inferior esquerra, segons l’Equació 

C.4 és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,16 2.500 2906,75L mm= ⋅ =  

Com que l’edifici d’oficines és una estructura simètrica no cal calcular la longitud de 

vinclament en el pla del pilar inferior dret, ja que té el mateix valor que el calculat pel 

pilar de l’esquerra. 
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Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars inferiors segons Wood, a 

continuació es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars inferiors de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic, de 

manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així doncs, amb 

l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, s’obté que els 

aquests pilars estan treballant a un esforç de compressió de valor 56.600 N. 

Llavors, coneixent que amb el primer mode de vinclament es té una freqüència wλ  igual 

a 30,373 (veure Figura C.12) i que el valor de N és igual a 56.600 N, aplicant l’Equació 

C.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

30,373 56.600 1.719.111,80cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars inferiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 606,20 10
2.703,43

[ ] 1.719.111,80

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és molt semblant al valor obtingut amb Wood, que era de 2.906,75 mm. Per últim, es vol 

comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha obtingut 

mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser lleugerament més gran que la 

d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Al tenir una estructura simètrica, aquesta longitud de vinclament trobada segons Ansys© 

és vàlida pels pilars inferiors de l’estructura, tant l’esquerra com el dret. 

 - Pilar superior esquerra 

De la mateixa manera que s’ha fet pels pilars inferiors, per determinar el valor dels 
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coeficients de distribució dels pilars superiors s’han de conèixer els enllaços que aquests 

tenen amb la resta de l’estructura. Aquests enllaços ja s’han descrit en el l’estudi 1, per 

tant, els paràmetres de 
1

η  i 
2

η  queden de la següent manera: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 0 1,50

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

 

, ,

2
2

, , ,2 21 22 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

  

Llavors, substituint els valors corresponents en les equacions anteriors, s’obté: 

5 4

1 5 4 5 4

2,1 10 606,20 10

2.500 0,50
2,1 10 606,20 10 2,1 10 1.317 10

1,50
2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅

 

5 4 5 4

2 5 4 5 4 5 4

2,1 10 606,20 10 2,1 10 606,20 10

2.500 2.500 0,40
2,1 10 606,20 10 2,1 10 606,20 10 2,1 10 3.892 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

El valor del coeficient β, seguint l’Equació C.5 anterior, és de: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,50 0, 40) 0,12 (0,50 0,40)
1, 41

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,50 0, 40) 0,60 (0,50 0,40)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior esquerra és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,41 2.500 3.516,50L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 
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Llavors, un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars superiors segons Wood, a 

continuació es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, igual que s’ha fet en els estudis anteriors, és necessari realitzar un anàlisi 

estàtic de l’estructura per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió que estan 

treballant els pilars superiors de l’estructura. Llavors, de l’anàlisi estàtic anterior que s’ha 

fet quan s’han estudiat els dintells, s’obté que aquests pilars estan treballant a un esforç 

de compressió de valor 10.360 N. 

Llavors, coneixent que amb el quart mode de vinclament es té una freqüència wλ  igual a 

114,873 (veure Figura C.24), i és el mode on sembla que vinclen els pilars superiors, i 

que el valor de N  és igual a 10.360 N; aplicant l’Equació C.1 es troba el valor de la 

càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

114,873 10.360 1.190.084,28cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars superiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 606,20 10
3.249,22

[ ] 1.190.084,28

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és molt semblant al valor obtingut amb Wood, que era de 3.516,50 mm. Per últim, es vol 

comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha obtingut 

mitjançant el mètode de Wood, igual que en la resta d’estudis, donat que al ser 

lleugerament més gran que la d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 

Per últim, falta per determinar les longituds de vinclament fora de pla, de bolcada lateral 

i de torsió dels pilars que formen l’estructura. Però, tal i com s’ha dit anteriorment, 

aquestes longituds romanen constants per tots els estudis.  
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A continuació, s’adjunta una taula resum, la Taula C.5, on es detallen els resultats 

obtinguts sobre les longituds de vinclament de tots els elements que integren l’edifici 

d’oficines en l’estudi 2. 

 

 
DINTELL 

SUPERIOR 

DINTELL 

INFERIOR 

PILARS 

SUPERIORS 

PILARS 

INFERIORS 

L.vinclament pla 

[mm] 
5.416,58 8.000 3.516,50 2.906,75 

L.vinclament fora 

pla [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z>0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z<0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vinclament 

torsional [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

 

C.3.2.3 Resultats  

Un cop determinades les longituds de vinclament dels perfils escollits en l’estudi 2 i amb 

la sol�licitació de càrregues (pes propi, permanent, sobrecàrrega d’ús, neu i vent) 

calculada a l’Annex A, ja es pot procedir a fer l’anàlisi de l’estructura amb el Power 

Frame©.  

Per comprovar si els perfils escollits en aquest estudi són una bona solució, es durà a 

terme la verificació de resistència de l’estructura, la d’estabilitat i les comprovacions 

referents a les deformacions que s’esdevenen en l’estructura. 

Els resultats obtinguts, en quan a la verificació de resistència de l’estudi 2, són els que es 

mostren en la Figura C.25.  

Taula C.5: Longituds de vinclament de tots els elements per l’estudi 2 
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En la figura anterior s’observa com, tot i que el dintell inferior ara sí compleix la 

verificació de resistència, encara hi han elements de l’estructura que estan per sobre del 

límit de resistència, com són els pilars inferiors. Això implica que en el pròxim estudi que 

es realitzi, s’haurà d’augmentar la secció dels pilars.  

De tota manera, a continuació s’adjuntaran les verificacions de vinclament i deformacions 

sofertes per l’estructura per tal de determinar si s’ha de modificar algun altre perfil de 

l’estructura.  

El diagrama de verificació de l’estabilitat de l’estructura és el que es mostra en la Figura 

C.26, on s’observa que els pilars inferiors estan sotmesos gairebé a un 155% de 

vinclament.  

 

Figura C.25: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 2 
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A continuació, s’analitzaran els desplaçaments verticals de l’estructura. Tal i com ja s’ha 

explicat en el primer estudi i segons es CTE SE (4.3.3), la fletxa (desplaçament vertical) 

ha de ser menor o igual que el quocient l/300, on l és la distància entre dos suports 

consecutius de l’estructura. 

Recordar que el programa de càlcul dóna dos resultats de fletxa, un que està calculat per 

les combinacions de càrrega referents als estats límits de servei combinació rara (E.L.S 

C.R), i l’altre, considerant només les càrregues permanents referents als estats límits de 

servei quasi permanent (E.L.S C.P). Llavors, els resultats obtinguts amb el programa 

informàtic són els que es mostren a continuació en la Figura C.27 i la Figura C.28. 

 

 

Figura C.26: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 2 

Figura C.27: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R de l’estudi 2 
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Observant les figures anteriors, es té que la màxima fletxa dels E.L.S C.R correspon al 

dintell inferior i és de 37 mm. De la mateixa manera, pels E.L.S C.P, la fletxa màxima 

que s’obté és de 22 mm i també correspon al dintell inferior. A continuació es comprova 

si l’estructura compleix per fletxa vertical: 

 

8.000
26,67

300 300

37 26,67

22 26,67

l
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

La fletxa vertical obtinguda pels E.L.S C.P sí que compleix el valor que estableix la 

normativa, però la fletxa màxima corresponent als E.L.S C.R no compleix. Per tant, els 

perfils de l’estudi 2 no verifiquen la condició de fletxa màxima vertical.  

Pel que fa als desplaçaments horitzontals, igual que s’ha fet en l’estudi anterior, s’ha de 

verificar el desplom total i local que pateix l’estructura. Segons el CTE SE (4.3.3.2) el 

desplom ha de ser menor o igual que: 

- desplom total: H/500  

- desplom local: H/250  

On H és l’altura total de l’edifici pel desplom total i l’altura entre plantes pel desplom 

local.  

Figura C.28: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P de l’estudi 2 
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El programa de càlcul també determina dos valors de desplaçament horitzontal, un pels 

E.L.S C.R, i l’altre pels E.L.S C.P. Els resultats obtinguts són els que es mostren en la 

Figura C.29 i la Figura C.30. 

 

 

 

 

Segons les figures anteriors, el desplaçament horitzontal màxim relatiu és de 7 mm pels 

E.L.S C.R i correspon al pilar esquerra inferior. Per altra banda, el valor del desplaçament 

màxim relatiu dels E.L.S C.P és de 3 mm. Aquests valors de desplaçament han de ser 

inferior o igual a H/250, on H és l’altura relativa entre plantes de l’edifici, és a dir 2.500 

mm. 

Figura C.29: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 2 

Figura C.30: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 2 
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2.500
10

250 250

7 10

3 10

H
mm

mm mm

mm mm
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Amb l’ajut el càlcul anterior s’observa com la verificació de desplaçament horitzontal 

relatiu sí compleix. 

Respecte el desplaçament horitzontal global que pateix l’estructura, s’observa com el 

valor màxim és de 11 mm pels E.L.S C.R, concretament al pilar superior dret. I pel que 

fa als E.L.S C.P, el màxim desplaçament global és de 3 mm. Aquests dos valors han de 

ser inferior o igual a la relació que estableix la norma, H/500, on ara H és l’altura total de 

l’estructura estudiada, 5.000 mm. 

 

5.000
10

500 500

11 10

3 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Amb aquests resultats s’observa com el desplaçament global referent als E.L.S C.P sí que 

verifica el que fixa la norma, però el valor corresponent als E.L.S C.R no. Llavors, la 

verificació de desplaçament global horitzontal tampoc compleix la relació que estableix el 

CTE.  

Pel que fa referència al pes d’un pòrtic de l’estructura en aquest segon estudi és de 5,80 

kN. Aquest pes és superior que el de l’estudi 1, fet que era d’esperar, ja que en aquest 

últim estudi s’han augmentat els perfils dels pilars i del dintell inferior.  

Com a conclusió es pot dir que els perfils de l’estudi 2 tampoc són adequats per la 

sol�licitació de càrrega que es té en l’edifici d’oficines, donat que només es compleix una 

de les verificacions establertes per la norma, la de desplaçament horitzontal relatiu. 

Així doncs, tot seguit es farà un tercer estudi amb una combinació de perfils diferents per 

tal de trobar una solució que compleixi totes les verificacions.  
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C.3.3 Estudi 3 

C.3.3.1        Definició dels perfils  

La combinació de perfils d’aquest estudi es triarà en funció dels valors obtinguts en les 

verificacions de l’estudi anterior. En l’estudi 2 s’ha pogut observar com en la verificació 

de resistència i en la de vinclament els perfils dels pilars no eren els correctes perquè no 

es complia l’establert per la norma, per tant, s’ha cregut convenient augmentar el perfil 

d’aquests. En canvi, pel que fa referència al dintell inferior s’ha mantingut el mateix perfil 

que en l’estudi anterior perquè aquest element sí que complia amb totes les verificacions. 

Per altra banda, cal comentar que el perfil del dintell superior també s’ha augmentat. El 

motiu d’aquest canvi, tot i que en l’estudi 2 aquest element complia les verificacions 

establertes per la normativa, és perquè s’ha realitzat un anàlisi previ a l’estudi 3 

(mantenint el perfil del dintell superior i inferior i modificant només el perfils dels pilars) i 

s’ha pogut comprovar que, per aquesta combinació de perfils, el dintell superior no 

complia la verificació de vinclament. Aquest estudi intermedi no s’adjunta perquè no 

compleix totes les verificacions.  

Llavors, els perfils seleccionats en l’estudi 3 són els que es mostren en la Taula C.6. 

 

 DINTELL SUP. IPE 200 DINTELL INF. IPE 240 PILARS HEA 160 

A (mm2) 2.850 3.910 3.880 

h (mm) 200 240 152 

b (mm) 100 120 160 

Iy (mm4) 1.943�104 3.892�104 1.673�104 

 

C.3.3.2  Longituds de vinclament 

Per determinar les longituds de vinclament dels pilars i dels dintells en el pla es seguirà la 

mateixa metodologia que en els estudis anteriors. Pel que fa a les longituds de 

vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la de torsió són les mateixes que les 

determinades en tots els estudis anteriors, ja que només depenen de les restriccions 

                   Taula C.6: Perfils de les seccions de l’estudi 3 
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imposades en la geometria de l’estructura. 

A continuació es mostren els càlculs de totes aquestes longituds de vinclament per cada 

element de l’estructura. 

• Longitud de vinclament del dintell superior i inferior 

Com s’ha fet en els estudis anteriors, abans de determinar la longitud de vinclament dels 

dintells, es comprovarà si fer un anàlisi de primer ordre és correcte per l’estructura sota 

la sol�licitació de càrregues que es té. 

El que determina si aplicar un primer ordre és correcte és el valor de crα . Aquest 

coeficient es determina mitjançant el valor de freqüència wλ corresponent al primer mode 

de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un estudi de vinclament amb 

l'Ansys©.  

Es recorda que per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima descendent que es pot tenir en l’estructura, tant en el dintell superior 

com en el dintell inferior, tot i que es podria haver treballat amb una càrrega unitària, 

donat que el programa determina el valor de la freqüència segons el valor de la càrrega 

aplicada.  

Pel dintell superior, aquest valor de càrrega q es determina amb la suma del pes propi 

del dintell, la càrrega permanent de la coberta, la càrrega de neu i la càrrega de vent si 

el que produeix aquest vent és una pressió sobre aquest element. Efectivament ja s’ha 

vist anteriorment que quan actua el vent longitudinal sobre l’estructura “Vent 3”, es 

produeix una pressió uniforme al llarg de tot el dintell superior de valor 0,34 kN/m.  

Llavors, es té: 

, ,3[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta s wq kN m g kN m g kN m q kN m q kN m= + + +  

Si es substitueixen els valors s’obté que: 

 0,22 0,63 1, 43 0,34 2,62 /q kN m= + + + =  

En canvi, pel dintell inferior el valor de la càrrega q es calcula segons la suma del pes 

propi del dintell, que és de 0,31 kN/m, de la càrrega permanent aplicada (referent al pes 

propi de l’encofrat perdut), de valor 5 kN/m, i de la sobrecàrrega d’ús (ja que el primer 
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pis es té una zona d’utilitat administrativa), de valor 6,25 kN/m. Així doncs, s’obté un 

valor de càrrega q de: 

 [ ] , . . . ./ [ / ] [ / ] [ / ]p b e p s uq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

 0,31 5 6,25 11,56 /q kN m= + + =  

Els valors de les diferents càrregues que es citen, a excepció del pes propi dels elements 

que el calcula el Power Frame©, estan calculats de manera més detallada en l’Annex A. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 66,266; tal i com es pot 

observar en la Figura C.31 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

Anteriorment, s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα  en funció de la 

freqüència wλ  (obtinguda amb Ansys©), tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

Es recorda al lector que el valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a 

estudiar que s’obté de fer un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també 

s’obté de fer un anàlisi estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal 

comentar que aquestes càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi 

estàtic són funció de les càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas 

treballar amb els esforços obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen 

sobre l’estructura. En aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que 

s’ha introduït en el dintell superior en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 

2,62 kN/m, ja que si es treballa amb aquest valor, és menys probable que el valor de 

crα sigui major que 10.   

Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent, més la càrrega variable de la neu i el vent, tenint així un valor igual 

a 2,62 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues anteriors però 

multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les càrregues 

variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 
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 [ ] , ,3/ 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ] [ / ]Ed p b coberta s wN kN m g kN m g kN m q kN m q kN m   = ⋅ + + ⋅ +     

 [ ] [ ]1,35 0,22 0,63 1,50 1,43 0,34 3,80 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ + =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 66,266; si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió anterior que era el 

quocient entre l’Equació C.1 i C.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

2,62
66,266 45,69 10

3,80
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre 

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments segons la càrrega 

vertical màxima q per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció que 

està sotmès el dintell superior i el dintell inferior de l’estructura. Així doncs, els valors 

obtinguts són els que es mostren a continuació: 

-  Dintell superior = -15.987N 

- Dintell inferior = 382,65N 

El signe negatiu significa que en el dintell superior es té un esforç de compressió, en 

canvi, el dintell inferior està sotmès a un esforç de tracció. De la mateixa manera que en 

l’estudi anterior, el fet de tenir el dintell inferior treballant a tracció implica que la 

longitud de vinclament en el pla d’aquest element és la longitud física del propi element 

(que és de 8.000 mm), ja que no és susceptible de vinclar pel fet d’estar traccionat. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell superior.  

A continuació s’adjunten els quatre primers modes de vinclament de l’estructura de 

l’edifici d’oficines. Tot observant els modes, sembla que el primer mode correspon al 

vinclament dels pilars inferiors de l’estructura amb un valor de 66,266wλ = , 

corresponent a la Figura C.31. El vinclament d’aquests pilars provoca que es desplacin els 

pilars superiors de l’edifici. El segon mode es pot observar el vinclament del dintell 

superior, amb un valor de 107,416wλ = , Figura C.32. Per últim, en la Figura C.34, s’hi 

pot observar el vinclament dels pilars superiors de l’estructura, amb un valor de 
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276,435wλ = . 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 

  

 

  

 

Un cop determinat el mode de vinclament del dintell superior i l’esforç axial al que està 

sotmès aquest, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla el dintell superior de 

l’estructura. Primerament, es calcula la càrrega crítica del  dintell segons el valor trobat 

de wλ  amb l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessita el valor de 

l’esforç axial calculat anteriorment pel dintell superior. Llavors, el valor de Ncr es 

determina segons l’Equació C.1 com: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅                 

Figura C.31: Primer mode de vinclament de l’estudi 3 Figura C.32: Segon mode de vinclament de l’estudi 3 

Figura C.33: Tercer mode de vinclament de l’estudi 3 Figura C.34: Quart mode de vinclament de l’estudi 3 
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Si es substitueixen els valors trobats anteriorment pel dintell superior es té:  

 107,416 15.987 1.717.259,59crN N= ⋅ =    

Una vegada es té la càrrega crítica del dintell superior, ja es pot determinar la longitud 

de vinclament en el pla aplicant la fórmula d’Euler següent (Equació C.3).  

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=   

Llavors, la longitud de vinclament del dintell superior és:    

         

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.943 10
[ ] 4.842,59

[ ] 1.717.259,59cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Per últim, esmentar que les longituds de vinclament fora del pla, de bolcada lateral i de 

vinclament torsional dels dintells es mostraran més endavant en una taula resum un cop 

es calculin les longituds de vinclament en el pla dels pilars. Es recorda que els valors 

d’aquestes longituds només depenen de les restriccions imposades en l’estructura de 

l’edifici d’oficines i, com que les restriccions no canvien en els diferents estudis, aquestes 

longituds són constants per tots els estudis. 

• Longituds de vinclament dels pilars  

Com s’ha fet en els estudis anteriors, les longituds de vinclament en el pla dels pilars es 

calculen amb el mètode de Wood per pòrtics translacionals.  

Llavors, la longitud de vinclament en el pla d’un tram de pilar unit rígidament amb la 

resta dels elements d’un pòrtic translacional, en l’anàlisi del qual no s’han considerat els 

efectes de segon ordre es pot obtenir, segons l’Equació C.4, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅   

On el coeficient β  es calcula segons l’Equació C.5:  

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
                      

On l  és la longitud real de l’element estudiat, en aquest cas, el pilar. 
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Els coeficients de distribució 
1

η  i 
2

η  s’obtenen mitjançant les Equacions C.6 i C.7  

respectivament: 

  1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
   2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
  

A continuació es determinen les longituds de vinclament en el pla dels pilars inferiors i 

superiors respectivament. 

  - Pilar inferior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars inferiors s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. Aquests enllaços ja 

s’han descrit anteriorment, de manera que els valors d’aquests coeficients són: 

 

, ,

1
1

, , ,1 11 12 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

 2
2

2 21 22

0c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un encastament. 

Substituint els valors corresponents s’obté: 

5 4 5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10

2.500 2.500 0,65
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10 2,1 10 3.892 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,65 0) 0,12 (0,65 0)
1,34

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,65 0) 0,60 (0,65 0)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar inferior esquerra, segons l’Equació 

C.4 anterior, és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  
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 1,34 2.500 3.358,75L mm= ⋅ =  

Com que es té una estructura simètrica no cal calcular la longitud de vinclament en el pla 

del pilar inferior dret, ja que és la mateixa que la del pilar inferior esquerra. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars inferiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Primerament és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars inferiors de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic, de 

manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així doncs, amb 

l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, s’obté que els 

aquests pilars estan treballant a un esforç de compressió de valor 56.720 N. 

Per altra banda, abans s’han adjuntat quatre modes de vinclament on s’hi poden 

observar el vinclament dels pilars inferiors, del dintell i dels pilars superiors de l’edifici 

d’oficines.  

Llavors, coneixent que amb el primer mode de vinclament es té una freqüència wλ  igual 

a 66,266 (veure Figura C.31), i que el valor de N  és igual a 56.720 N, aplicant l’Equació 

C.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

66,266 56.720 3.758.607,52cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars inferiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.673 10
3.037,34

[ ] 3.758.607,52

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és molt semblant al valor obtingut amb Wood, que era de 3.358,75 mm. Per últim, es vol 

comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha obtingut 
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mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser lleugerament més gran que la 

d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Al tenir una estructura simètrica, aquesta longitud de vinclament trobada segons Ansys© 

és vàlida pels pilars inferiors de l’estructura, tant l’esquerra com el dret. 

 - Pilar superior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars superiors també s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. Aquests enllaços ja 

s’han descrit anteriorment, per tant, els paràmetres de 
1

η  i 
2

η  són: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 0 1,50

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

 

, ,

2
2

, , ,2 21 22 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

  

Substituint els valors corresponents en les equacions anteriors s’obté: 

5 4

1 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10

2.500 0,65
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.943 10

1,50
2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅

 

5 4 5 4

2 5 4 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10

2.500 2.500 0,65
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10 2,1 10 3.892 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β, seguint l’Equació C.5, és de: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,65 0,65) 0,12 (0,65 0,65)
1,79

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,65 0,65) 0,60 (0,65 0,65)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior esquerra és: 
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 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,79 2.500 4.473,76L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 

Llavors, un cop trobada la longitud de vinclament dels pilars superiors segons Wood, a 

continuació es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, igual que s’ha fet en els estudis anteriors, és necessari realitzar un anàlisi 

estàtic de l’estructura per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió que estan 

treballant els pilars superiors de l’estructura. Llavors, de l’anàlisi estàtic anterior que s’ha 

fet quan s’han estudiat els dintells, s’obté que aquests pilars estan treballant a un esforç 

de compressió de valor 10.480N. 

Llavors, coneixent que amb el quart mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

276,435 (veure Figura C.34), i és el mode on sembla que vinclen els pilars superiors, i 

que el valor de N és igual a 10.480 N, aplicant l’Equació C.1 es troba el valor de la 

càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

276,435 10.480 2.897.038,80cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars superiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.673 10
3.459,64

[ ] 2.897.038,80

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és un pèl diferent del valor obtingut segons Wood, que era de 3.516,50 mm. Per últim, 

es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha 

obtingut mitjançant el mètode de Wood, igual que en la resta d’estudis, donat que al ser 

lleugerament més gran que la d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 
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Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 

Per últim, les longituds de vinclament fora de pla, les de bolcada lateral i la de torsió dels 

pilars són les que es mostren en la Taula C.7. Es recorda que aquestes longituds són les 

mateixes que en els anteriors estudis.  

A continuació, s’adjunta una taula resum, la Taula C.7, on es detallen els resultats 

obtinguts sobre les longituds de vinclament de tots els elements que integren l’edifici 

d’oficines. 

 

 
DINTELL 

SUPERIOR 

DINTELL 

INFERIOR 

PILARS 

SUPERIORS 

PILARS 

INFERIORS 

L.vinclament pla 

[mm] 
4.842,59 8.000 4.473,76 3.358,75 

L.vinclament fora 

pla [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z>0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z<0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vinclament 

torsional [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

 

C.3.3.3 Resultats  

En aquest apartat es mostren les verificacions de resistència, vinclament i fletxes que el 

programa Power Frame© facilita. Gràcies a aquestes verificacions es podrà decidir si els 

perfils de l’estudi 3 són adequats o no per suportar les càrregues que es tenen en 

l’estructura de l’edifici d’oficines.  

Els resultats obtinguts de la verificació de resistència són els que es mostren en la Figura 

Taula C.7: Longituds de vinclament de tots els elements per l’estudi 3 
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C.35.  

 

 

En la figura anterior s’observa com tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, ja que cap element supera el 100%.  

La verificació de vinclament és la que es mostra en la Figura C.36, en ella s’observa que, 

igual que en el diagrama de resistència, tots els elements de l’estructura compleixen 

aquesta verificació. Cal esmentar però que els elements que pateixen més, en quan a 

estabilitat, són els pilars ja que estan al 81,72% de vinclament, valor màxim obtingut 

amb el programa de càlcul. 

 

 

Figura C.35: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 3 

Figura C.36: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 3 
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A continuació s’analitzaran els desplaçaments verticals de l’estructura. Segons el CTE SE 

(4.3.3) el màxim valor de la fletxa vertical ha de ser menor que el quocient l/300, on l és 

la longitud de l’element del tram estudiat, en aquest cas, la distància entre dos suports 

consecutius d’un pòrtic de l’estructura.  

Com ja s’ha comentat en altres estudis, el programa de càlcul dóna dos resultats de 

fletxa, un que està calculat per les combinacions de càrrega referents als estats límits de 

servei combinació rara (E.L.S C.R), i l’altre, considerant només les càrregues permanents 

referents als estats límits de servei quasi permanent (E.L.S C.P). Llavors, els resultats 

obtinguts són els que es mostren a continuació en la Figura C.37 i la Figura C.38. 

 

 

 

 

Figura C.37: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R de l’estudi 3 

Figura C.38: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P de l’estudi 3 
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Observant les figures anteriors, s’observa com la màxima fletxa vertical dels E.L.S C.R 

correspon al dintell inferior i té un valor de 25 mm. De la mateixa manera, pels E.L.S 

C.P, la fletxa màxima és de 16 mm i també correspon al dintell inferior. A continuació es 

comprova si aquests valors compleixen el que fixa la normativa: 

 

8.000
26,67

300 300

25 26,67

16 26,67

l
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Es pot observar clarament com, amb els perfils escollits per l’estudi 3, es verifica la 

condició de fletxa màxima vertical, ja que els valors obtinguts, tant dels E.L.S C.R com 

dels E.L.S C.P, són inferiors al valor que estableix el CTE. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals, s’ha de verificar tant el desplom total com el 

desplom local que pateix l’estructura seguint el que fixa el CTE SE (4.3.3.2). 

Concretament cal verificar que el desplom és inferior a: 

- desplom total: H/500  

- desplom local: H/250  

On H és l’altura total de l’edifici pel desplom total i l’altura entre plantes pel desplom 

local.  

Seguidament es mostren els resultats que facilita el programa informàtic pel que fa a les 

fletxes horitzontals, veure Figura C.39 i Figura C.40. 
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Segons les figures anteriors, el desplaçament horitzontal relatiu màxim és de 3 mm (pels 

E.L.S C.R) i correspon al pilar esquerra inferior. Per altra banda, el valor del 

desplaçament màxim relatiu dels E.L.S C.P és de 1 mm. Aquests valors han de ser iguals 

o menors que H/250, on H és l’altura relativa entre plantes de l’edifici, 2.500 mm. 

 

2.500
10

250 250

3 10

1 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Figura C.39: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 3 

Figura C.40: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 3 
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Amb aquests resultats s’observa com la verificació de desplaçament horitzontal relatiu es 

compleix perfectament. 

Respecte al desplaçament horitzontal global que pateix l’estructura, en les figures 

anteriors s’observa com el valor màxim és de 5 mm pels E.L.S C.R, concretament al pilar 

superior dret. I pel que fa als E.L.S C.P, el màxim desplaçament global és de 1 mm. 

Aquests dos valors han de ser iguals o inferiors a la relació que estableix la norma, 

H/500, on ara H és l’altura total de l’estructura estudiada, 5.000 mm. 

 

5.000
10

500 500

5 10

1 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Del càlcul anterior s’obté que el desplaçament horitzontal global que pateix l’estructura 

també compleix la normativa vigent, ja que els valors obtinguts són inferiors a la relació 

que estableix la norma. 

Un altre aspecte important d’aquest anàlisi és determinar el pes total d’un dels pòrtics de 

l’estructura, ja que interessa minimitzar la quantitat d’acer utilitzada en la construcció de 

l’edifici. Segons el programa informàtic, el pes d’un dels pòrtics que formen l’estructura 

és de 7,10 kN. Aquest pes és superior a l’obtingut en els estudi anteriors ja que els 

perfils utilitzats en aquest últim estudi són majors que en els estudis anteriors. Per tant, 

tot i que el pes obtingut és el màxim entre tots els estudis realitzats, els perfils 

seleccionats en l’estudi 3 són els més adequats per la construcció de l’edifici d’oficines 

(versió encastada), ja que per aquests perfils es compleixen totes les verificacions que 

exigeix el CTE. 
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C.4  ESTUDI DE LES DIFERENTS ALTERNATIVES AMB 

L’ESTRUCTURA ARTICULADA 

En aquest capítol s’estudiaran diferents alternatives pel que fa als perfils de l’estructura 

per tal que, considerant que els enllaços de la base dels pilars són articulacions amb el 

sòl, l’edifici d’oficines suporti correctament la sol�licitació de càrrega aplicada. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, pel sol fet de tenir l’estructura articulada amb el sòl, 

s’espera obtenir uns perfils més grans que en el cas encastat. Per aquest motiu es 

provarà de fer un primer anàlisi amb els mateixos perfils que els de l’estudi 3 del cas 

encastat, per tal de comprovar si amb aquests perfils, l’estructura compleix totes les 

verificacions que estableix la norma. 

C.4.1 Estudi 1 

C.4.1.1  Definició dels perfils 

Els perfils seleccionats en aquest primer estudi, com s’ha dit en el paràgraf anterior, 

corresponen als de l’estudi 3 del cas encastat, veure Taula C.8: 

  

 DINTELL SUP. IPE 200 DINTELL INF. IPE 240 PILARS     HEA 160 

A (mm2) 2.850 3.910 3.880 

h (mm) 200 240 152 

b (mm) 100 120 160 

Iy (mm4) 1.943�104 3.892�104 1.673�104 

 

C.4.1.2  Longituds de vinclament 

Per determinar les longituds de vinclament dels pilars i dels dintells en el pla es seguirà la 

mateixa metodologia que la utilitzada en els estudis de l’estructura encastada. Pels 

                   Taula C.8: Perfils de les seccions de l’estudi 1 
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dintells, es faran els anàlisis de vinclament pertinents fins a trobar el mode de vinclament 

d’aquests amb l’ajut del programa Ansys©, i pels pilars, es calcularà segons el mètode 

de Wood que estableix el CTE i es compararà aquest valor obtingut amb el calculat 

segons un anàlisi de vinclament dels pilars amb el programa Ansys©.  

Pel que fa a les longituds de vinclament fora del pla, les de bolcada lateral i la torsional 

seran les mateixes que les determinades en el capítol anterior, ja que aquestes només 

depenen de les restriccions imposades en la geometria de l’estructura. 

A continuació es mostren els càlculs de totes aquestes longituds de vinclament per cada 

element de l’estructura. 

• Longitud de vinclament del dintell superior i inferior 

Per poder determinar la longitud de vinclament dels dintells en el pla mitjançant el 

programa Ansys©, primerament s’ha de realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura segons 

el mètode de petits desplaçaments amb càrrega vertical màxima descendent q. Abans 

però, és necessari comprovar que aplicar un primer ordre com a mètode de resolució és 

correcte en l’estructura estudiada.  

Com ja s’ha vist en els estudis anteriors, el que determina si aplicar un primer ordre és 

correcte és el valor del paràmetre crα . Aquest valor de crα  es calcula mitjançant el valor 

de freqüència wλ corresponent al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest 

s’obté de fer un estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima que es pot tenir en l’estructura, tant en el dintell superior com en el 

dintell inferior, tot i que es podria haver treballat amb una càrrega unitària, donat que el 

programa determina el valor de la freqüència segons el valor de la càrrega aplicada.  

Pel dintell superior, aquest valor de càrrega q es determina com la suma del pes propi del 

dintell, de la càrrega permanent de la coberta, de la càrrega de neu i de la càrrega de 

vent si el que produeix aquest vent és una pressió sobre aquest element. Efectivament ja 

s’ha vist anteriorment que quan actua el vent longitudinal sobre l’estructura “Vent 3”, es 

produeix una pressió uniforme al llarg de tot el dintell superior de valor 0,34 kN/m.  

Llavors, es té: 

, ,3[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta s wq kN m g kN m g kN m q kN m q kN m= + + +  
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Si es substitueixen els valors s’obté que: 

 0,22 0,63 1, 43 0,34 2,62 /q kN m= + + + =  

En canvi, pel dintell inferior el valor de la càrrega q es calcula fent la suma del pes propi 

del dintell, que és de 0,31 kN/m, de la càrrega permanent aplicada (referent al pes propi 

de l’encofrat perdut), de valor 5 kN/m, i de la sobrecàrrega d’ús (ja que el primer pis es 

té una zona d’utilitat administrativa), de valor 6,25 kN/m. Així doncs, s’obté un valor de 

càrrega q de: 

 , . . . .[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b e p s uq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

 0,31 5 6,25 11,56 /q kN m= + + =  

Els valors de les diferents càrregues que es citen, a excepció del pes propi dels elements 

que el calcula el Power Frame©, estan calculats de manera més detallada en l’Annex A. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 17,044, tal i com es pot 

observar en la Figura C.41 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

Anteriorment, quan s’ha estudiat l’estructura encastada en el sòl, s’ha trobat una 

expressió que relaciona el valor de crα  en funció de la freqüència wλ  (obtinguda amb 

Ansys©), tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

El valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a estudiar que s’obté de fer 

un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de fer un anàlisi 

estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal comentar que aquestes 

càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són funció de les 

càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els esforços 

obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre l’estructura. En 

aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha introduït en el 

dintell superior en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 2,62 kN/m, ja que 

si es treballa amb aquest valor, és menys probable que el valor de crα  sigui major que 
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10.   

Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent de la coberta, més la càrrega variable de la neu i el vent, tenint així 

un valor igual a 2,62 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues 

anteriors però multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les 

càrregues variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

 , ,3[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ] [ / ]Ed p b coberta s wN kN m g kN m g kN m q kN m q kN m   = ⋅ + + ⋅ +    

 [ ] [ ]1,35 0,22 0,63 1,50 1,43 0,34 3,80 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ + =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 17,044 (veure Figura C.41); si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió 

anterior que era el quocient entre l’Equació C.1 i C.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

2,62
17,044 11,75 10

3,80
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre 

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments. El valor de càrrega 

amb el que s’ha fet l’anàlisi estàtic ha estat la càrrega vertical màxima descendent q. 

Llavors, els valors obtinguts dels esforços als que estan sotmesos el dintell superior i 

l’inferior respectivament són els que es mostren a continuació: 

-  Dintell superior = -17.129 N 

- Dintell inferior = 8.272,70 N 

El signe negatiu significa que en el dintell superior es té un esforç de compressió, en 

canvi, el dintell inferior està sotmès a un esforç de tracció. De la mateixa manera que en 

els estudis anteriors, el fet de tenir el dintell inferior treballant a tracció implica que la 

longitud de vinclament en el pla d’aquest element és la longitud física del propi element 

(que és de 8.000 mm), ja que no és susceptible de vinclar pel fet d’estar traccionat. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell superior.  

A continuació s’adjunten els quatre primers modes de vinclament de l’estructura de 
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l’edifici d’oficines. Tot observant els modes, sembla que el primer mode correspon al 

vinclament dels pilars inferiors de l’estructura amb un valor de 17,044wλ = , corresponent 

a la Figura C.41. El vinclament d’aquests pilars provoca que es desplacin els pilars 

superiors de l’edifici. El segon mode es pot observar el vinclament del dintell superior, 

amb un valor de 99,143wλ = , Figura C.42. Per últim, en la Figura C.44, s’hi pot observar 

el vinclament dels pilars superiors de l’estructura, amb un valor de 155,361wλ = . 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 

 

  

 

  

 

Un cop determinat el mode de vinclament del dintell superior i l’esforç axial al que està 

Figura C.41: Primer mode de vinclament de l’estudi 1 Figura C.42: Segon mode de vinclament de l’estudi 1 

Figura C.43: Tercer mode de vinclament de l’estudi 1 Figura C.44: Quart mode de vinclament de l’estudi 1 
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sotmès, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla del dintell superior de 

l’estructura. Primerament, es calcula la càrrega crítica del  dintell segons el valor trobat 

de wλ  amb l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessita el valor de 

l’esforç axial calculat anteriorment pel dintell superior. Llavors, el valor de Ncr es 

determina segons l’Equació C.1 com: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅                 

Si es substitueixen els valors trobats anteriorment pel dintell superior es té:  

 99,143 17.129 1.698.220, 45crN N= ⋅ =    

Per comoditat es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu, 

tal i com s’ha dit anteriorment, només indica que la càrrega és de compressió. 

Una vegada es té la càrrega crítica del dintell superior, ja es pot determinar la longitud 

de vinclament en el pla aplicant la fórmula d’Euler següent (Equació C.3).  

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=   

Llavors, la longitud de vinclament del dintell superior és:    

         

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.943 10
[ ] 4.869,66

[ ] 1.698.220,45cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Per últim, esmentar que les longituds de vinclament fora del pla, de bolcada lateral i de 

vinclament torsional dels dintells es mostraran més endavant en una taula resum un cop 

es calculin les longituds de vinclament en el pla dels pilars. Es recorda que els valors 

d’aquestes longituds només depenen de les restriccions imposades en l’estructura de 

l’edifici d’oficines i, com que les restriccions no canvien en els diferents estudis, aquestes 

longituds són constants per tots els estudis. 

• Longituds de vinclament dels pilars  

Seguidament es calcularan les longituds de vinclament dels pilars en el pla segons el 

mètode de Wood per pòrtics translacionals. Recordar que aquestes longituds es calculen 

pel mètode de pòrtics translacionals per corregir els efectes de segon ordre que no es 
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tenen en compte en un anàlisi lineal de primer ordre.  

Llavors, la longitud de vinclament en el pla d’un tram de pilar unit rígidament amb la 

resta dels elements d’un pòrtic translacional, en l’anàlisi del qual no s’han considerat els 

efectes de segon ordre, es pot obtenir segons l’Equació C.4, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

On el coeficient β  es calcula segons l’Equació C.6:  

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
                      

I on l  és la longitud real de l’element estudiat, en aquest cas, el pilar. 

Els coeficients de distribució 
1

η  i 
2

η  s’obtenen segons les Equacions C.6 i C.7 

respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
     2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
 

A continuació es determinaran les longituds de vinclament en el pla dels pilars inferiors i 

superiors respectivament. 

  - Pilar inferior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars inferiors s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. En aquest cas, el 

nus inferior del pilar està articulat amb el terreny, i el nus superior està unit rígidament 

amb el pilar de la planta superior i el dintell inferior, de manera que els valors d’aquests 

coeficients són: 

 

, .

1
1

, , ,1 11 12 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

2
2

2 21 22

1c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té un una 

articulació perfecta amb el sòl i, per tant, es transmet tot el moment. 
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Substituint els valors corresponents s’obté: 

5 4 5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10

2.500 2.500 0,65
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10 2,1 10 3.892 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0, 20 (0,65 1) 0,12 (0,65 1)
2,90

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,65 1) 0,60 (0,65 1)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar inferior esquerra, segons l’Equació 

C.4, és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 2,90 2.500 7.246L mm= ⋅ =  

Com que l’edifici d’oficines és una estructura simètrica no cal calcular la longitud de 

vinclament en el pla del pilar inferior dret, ja que té la mateixa longitud de vinclament 

que el pilar esquerra. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars inferiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars inferiors de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic, de 

manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així doncs, amb 

l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, s’obté que els 

aquests pilars estan treballant a un esforç de compressió de valor 56.720 N. 

Llavors, coneixent que amb el primer mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

17,044 (veure Figura C.41), i que el valor de N és igual a 56.720 N, aplicant l’Equació 

C.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 
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cr wN Nλ= ⋅  

17,044 56.720 966.735,68cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars inferiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.673 10
5.988,99

[ ] 966.735,68

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és lleugerament diferent al valor obtingut amb Wood, que era de 7.246 mm. Per últim, 

es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha 

obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser lleugerament més gran que la 

d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estabilitat de l’estructura. 

Al tenir una estructura simètrica, aquesta longitud de vinclament trobada segons Ansys© 

és vàlida pels pilars inferiors de l’estructura, tant l’esquerra com el dret. 

 - Pilar superior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars superiors també s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. L’extrem superior 

del pilar està unit rígidament amb el dintell superior i el nus inferior del pilar es troba unit 

rígidament amb el dintell inferior i el pilar de la planta de sota. Llavors, els paràmetres 
1

η  

i 
2

η  queden: 
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Substituint els valors corresponents en les equacions anteriors, s’obté que: 
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5 4

1 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10

2.500 0,65
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.943 10

1,50
2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅

 

5 4 5 4

2 5 4 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10

2.500 2.500 0,65
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10 2,1 10 3.892 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β seguint l’Equació C.5 és de: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0,20 (0,65 0,65) 0,12 (0,65 0,65)
1,79

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,65 0,65) 0,60 (0,65 0,65)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior esquerra és: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,79 2.500 4.473,75L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar esquerra. 

Llavors, un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars superiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, igual que s’ha fet en els estudis anteriors, és necessari realitzar un anàlisi 

estàtic de l’estructura per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió que estan 

treballant els pilars superiors de l’estructura. Llavors, de l’anàlisi estàtic anterior que s’ha 

fet quan s’han estudiat els dintells, s’obté que aquests pilars estan treballant a un esforç 

de compressió de valor 10.480N. 

Llavors, coneixent que amb el quart mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

155,361 (veure Figura C.44), i és el mode on sembla que vinclen els pilars superiors, i 

que el valor de N és igual a 10.480 N; aplicant l’Equació C.1 es troba el valor de la 

càrrega crítica com: 
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cr wN Nλ= ⋅  

155,361 10.480 1.628.183, 28cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars superiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.673 10
4.614,83

[ ] 1.628.183,28

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és un bastant semblant al valor obtingut segons Wood, que era de 4.473,75 mm. Per 

últim, es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que 

s’ha obtingut mitjançant el mètode de Wood, ja que en la resta d’estudis s’ha treballat 

amb aquesta donat que era la més desfavorable, i no es volen barrejar resultats amb 

diferents mètodes. En aquest cas, la més desfavorable és la que s’obté amb l’anàlisi de 

vinclament amb Ansys©. 

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 

Finalment, resta determinar les longituds de vinclament fora de pla, les de bolcada lateral 

i la de torsió dels pilars que formen l’estructura. Però, tal i com s’ha dit anteriorment, 

aquestes romanen constants per tots els estudis i es mostren a continuació. 

Així doncs, s’adjunta una taula resum, la Taula C.9, on es detallen els resultats obtinguts 

sobre longituds de vinclament de tots els elements que integren l’edifici d’oficines per 

l’estudi 1 articulat. 
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DINTELL 

SUPERIOR 

DINTELL 

INFERIOR 

PILARS 

SUPERIORS 

PILARS 

INFERIORS 

L.vinclament pla 

[mm] 
4.869,66 8.000 4.473,75 7.246 

L.vinclament fora 

pla [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z>0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z<0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vinclament 

torsional [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

 

C.4.1.3 Resultats  

Un cop determinades les longituds de vinclament dels perfils escollits per l’estudi 1 on es 

té l’estructura articulada amb el sòl, i amb la sol�licitació de càrregues (pes propi, 

permanent, sobrecàrrega d’ús, neu i vent) calculada a l’Annex A, ja es pot procedir a fer 

l’anàlisi estàtic de l’estructura amb Power Frame©.  

Igual com s’ha fet amb els tres estudis del cas encastat, en aquest apartat es durà a 

terme un anàlisi de primer ordre tenint en compte la classificació de rigidesa de les 

unions i les imperfeccions inicials de l’estructura. 

Seguidament durà a terme la verificació de resistència, la verificació d’estabilitat i la 

verificació pel que fa a les deformacions que s’esdevenen en l’estructura. 

Els resultats obtinguts, en quan a la verificació de resistència, són els que es mostren en 

la Figura C.45.  

Taula C.9: Longituds de vinclament de tots els elements per l’estudi 1 
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En la figura anterior s’observa com tots els elements que integren l’estructura 

compleixen la verificació de resistència, ja que tots ells estan per sota del 100%. Cal 

comentar que el valor màxim de resistència és del 81,27% i correspon al dintell inferior.  

El diagrama de verificació de l’estabilitat de l’estructura és el que es mostra en la Figura 

C.46. En aquest s’observa que els pilars inferiors estan sotmesos al valor màxim de 

vinclament que pateix l’estructura, amb un valor del 90,43%.  

 

 

A continuació, s’analitzaran els desplaçaments verticals de l’estructura. Tal i com ja s’ha 

explicat en anàlisis anteriors, el CTE SE (4.3.3) estableix que el màxim valor de la fletxa 

Figura C.45: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 1 

Figura C.46: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 1 
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vertical ha de ser més petit o igual que el quocient l/300, on l és la distància entre dos 

suports consecutius d’un pòrtic de l’estructura.  

Es recorda que el programa de càlcul dóna dos resultats de fletxa, un pels E.L.S C.R i 

l’altre pels E.L.S C.P. També cal recordar que les fletxes s’extreuen dels E.L.S perquè són 

els que s’encarreguen de comprovar les deformacions de l’estructura. Llavors, els 

resultats obtinguts amb el Power Frame© són els que es mostren a continuació en la 

Figura C.47 i la Figura C.48. 

 

 

 

 

Observant les figures anteriors, es té que la màxima fletxa vertical dels E.L.S C.R 

Figura C.47: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R de l’estudi 1 

Figura C.48: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P de l’estudi 1 
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correspon al dintell inferior i és de 27 mm. De la mateixa manera, pels E.L.S C.P, la 

fletxa màxima que s’obté és de 16 mm i també correspon al dintell inferior. A continuació 

es comprova si aquests valors compleixen l’especificació de fletxa vertical que marca el 

CTE. 

 

8.000
26,67

300 300

27 26,67

16 26,67

l
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

La fletxa vertical obtinguda pels E.L.S C.P sí que compleix el valor que estableix la 

normativa, però la fletxa màxima corresponent als E.L.S C.R no compleix. Per tant, els 

perfils de l’estudi 1 no verifiquen la condició de fletxa màxima vertical.  

Pel que fa als desplaçaments horitzontals, s’ha de verificar que el desplom total i local 

que pateix l’estructura s’adeqüi al que fixa el CTE SE (4.3.3.2). La normativa diu que 

aquest ha de ser més petit o igual que: 

- desplom total: H/500  

- desplom local: H/250  

On H és l’altura total de l’edifici pel desplom total i l’altura entre plantes pel desplom 

local.  

Els resultats obtinguts amb el programa informàtic pel que fa als desplaçament 

horitzontals són els que es mostren en la Figura C.49 i la Figura C.50. 

 
Figura C.49: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 1 
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Segons les dues figures anteriors, el desplaçament horitzontal màxim relatiu és de 11 

mm pels E.L.S C.R i es localitza en el pilar esquerra inferior. En canvi, el valor del 

desplaçament màxim relatiu dels E.L.S C.P és de 2 mm. Aquests valors han de ser iguals 

i inferiors a H/250, on H és l’altura relativa entre plantes de l’edifici, 2.500 mm. 

 

2.500
10

250 250

11 10

2 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Del càlcul anterior s’obté que la verificació del desplaçament horitzontal relatiu no es 

compleix. 

Respecte al desplaçament horitzontal global que pateix l’estructura, s’observa com el 

valor màxim és de 15 mm pels E.L.S C.R, concretament al pilar superior dret, i pel que fa 

als E.L.S C.P, el màxim desplaçament global és de 2 mm. Aquests dos valors han de ser 

inferiors o iguals a la relació que estableix la norma, H/500, on ara H és l’altura total de 

l’estructura estudiada, 5.000 mm. 

 

5.000
10

500 500

15 10

2 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Amb aquests resultats també es comprova que el desplaçament global tampoc es 

Figura C.50: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 1 
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compleix en l’estudi 1 articulat.  

Pel que fa al pes d’un pòrtic, en aquest estudi s’obté el mateix valor que en l’últim estudi 

del cas encastat (7,10 kN), ja que s’han utilitzat els mateixos perfils per cadascun dels 

elements.  

Com a conclusió es pot dir que els perfils de l’estudi 1 no són adequats per la sol�licitació 

de càrrega que es té en l’edifici d’oficines, donat que només compleixen la verificació de 

resistència i vinclament. És per aquest motiu, que es creu convenient la realització d’un 

altre estudi augmentant els perfils d’alguns elements. 

Així doncs, tot seguit es farà un segon estudi, amb una combinació diferent de perfils, 

per tal de trobar una solució que compleixi totes les verificacions establertes en el CTE.  

C.4.2 Estudi 2 

C.4.2.1  Definició dels perfils 

Donat que en l’estudi anterior no es complien les verificacions que estableix la normativa 

en quan als desplaçaments verticals i horitzontals de l’estructura, es realitza un segon 

anàlisi de l’estructura articulada amb els perfils mostrats en la Taula C.10. En comparació 

amb l’estudi 1, només s’augmenta el perfil del dintell inferior (perquè és on es donaven 

les màximes fletxes) i es manté el mateix perfil pels pilars i pel dintell superior.  

 

 DINTELL SUP. IPE 200 DINTELL INF. IPE 270 PILARS     HEA 160 

A (mm2) 2.850 4.590 3.880 

h (mm) 200 270 152 

b (mm) 100 135 160 

Iy (mm4) 1.943�104 5.790�104 1.673�104 

 

 

                   Taula C.10: Perfils de les seccions de l’estudi 2 
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C.4.2.2  Longituds de vinclament 

Tal i com ja s’ha fet en estudis anteriors, per determinar la longitud de vinclament en el 

pla dels pilars s’aplica el mètode de Wood (CTE SE-A (6.3.2.5)) i es compara aquest valor 

amb el que s’obté de fer un anàlisi de vinclament de l’estructura amb el programa 

Ansys©. Pel que fa als dintells, es calcula la seva longitud de vinclament en el pla 

directament fent un anàlisi de vinclament amb Ansys©. 

Les longituds de vinclament fora del pla, així com també les de bolcada lateral, i la 

torsional seran les mateixes que les determinades en tots els estudis anteriors, ja que 

aquestes només depenen de les restriccions imposades en la geometria de l’estructura. 

Seguidament es mostren els càlculs de totes aquestes longituds de vinclament per 

cadascun dels elements que integren l’estructura. 

• Longitud de vinclament del dintell superior i inferior 

Tal i com s’ha vist en estudis anteriors, abans de determinar cap valor de longitud de 

vinclament, és necessari comprovar que aplicar un anàlisi de primer ordre és correcte. 

Llavors, el que determina si aplicar un primer o un segon ordre és el valor del paràmetre 

crα . Aquest valor de crα  es determina mitjançant el valor de freqüència wλ corresponent 

al primer mode de vinclament de l’estructura, i aquest s’obté de fer un estudi de 

vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima descendent q que es pot tenir en l’estructura, tant en el dintell superior 

com en el dintell inferior, tot i que es podria haver treballat amb una càrrega unitària, 

donat que el programa determina el valor de la freqüència segons el valor de la càrrega 

aplicada.  

Pel dintell superior, aquest valor de càrrega q es determina com la suma del pes propi del 

dintell, de la càrrega permanent de la coberta, de la càrrega de neu i de la càrrega de 

vent si el que produeix aquest vent és una pressió sobre aquest element. Efectivament ja 

s’ha vist anteriorment que quan actua el vent longitudinal sobre l’estructura “Vent 3”, es 

produeix una pressió uniforme al llarg de tot el dintell superior de valor 0,34 kN/m.  

Llavors, es té: 

, ,3[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta s wq kN m g kN m g kN m q kN m q kN m= + + +  
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Si es substitueixen els valors s’obté que: 

 0,22 0,63 1, 43 0,34 2,62 /q kN m= + + + =  

En canvi, pel dintell inferior el valor de la càrrega q es calcula com la suma del pes propi 

del dintell, que en aquest cas és de 0,36 kN/m, la càrrega permanent aplicada (referent 

al pes propi de l’encofrat perdut), de valor 5 kN/m, i la sobrecàrrega d’ús (ja que el 

primer pis es té una zona d’utilitat administrativa), de valor 6,25 kN/m. Així doncs, s’obté 

un valor de càrrega q de: 

 , . . . .[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b e p s uq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

 0,36 5 6,25 11,61 /q kN m= + + =  

Els valors de les diferents càrregues que es citen, a excepció del pes propi dels elements 

que el calcula el Power Frame©, estan calculats de manera més detallada en l’Annex A. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 18,748; tal i com es pot 

observar en la Figura C.51 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

Dels estudis anteriors, s’ha trobat una expressió que relaciona el valor de crα  en funció 

de la freqüència wλ  (obtinguda amb Ansys©), tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

Es recorda que el valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a estudiar 

que s’obté de fer un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de 

fer un anàlisi estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Aquestes 

càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són funció de les 

càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els esforços 

obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre l’estructura. En 

aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha introduït en el 

dintell superior en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 2,62 kN/m, ja que 

si es treballa amb aquest valor, és menys probable que el valor de crα  sigui major que 
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10.   

Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent de la coberta, més la càrrega variable de la neu i el vent, tenint així 

un valor igual a 2,62 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues 

anteriors però multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les 

càrregues variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

, ,3[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ] [ / ]Ed p b coberta s wN kN m g kN m g kN m q kN m q kN m   = ⋅ + + ⋅ +    

 [ ] [ ]1,35 0,22 0,63 1,50 1,43 0,34 3,80 /N kN m= ⋅ + + ⋅ + =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 18,748 (veure Figura C.51); si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió 

anterior que era el quocient entre l’Equació C.1 i C.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

2,62
18,748 12,93 10

3,80
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre 

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura segons el mètode de petits desplaçaments i aplicant una la càrrega 

vertical màxima q, i així poder determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció que 

està sotmès el dintell superior i el dintell inferior de l’estructura. Així doncs, els valors 

obtinguts són els que es mostren a continuació: 

-  Dintell superior = -16.314 N 

- Dintell inferior = 8.178,60 N 

El signe negatiu significa que en el dintell superior es té un esforç de compressió, en 

canvi, el dintell inferior està sotmès a un esforç de tracció. De la mateixa manera que en 

l’estudi anterior, el fet de tenir el dintell inferior treballant a tracció implica que la 

longitud de vinclament en el pla d’aquest element és la longitud física del propi element 

(que és de 8.000 mm), ja que no és susceptible de vinclar pel fet d’estar traccionat. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell superior.  

A continuació s’adjunten els quatre primers modes de vinclament de l’estructura de 
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l’edifici d’oficines. Tot observant els modes, sembla que el primer mode correspon al 

vinclament dels pilars inferiors de l’estructura amb un valor de 18,748wλ = , corresponent 

a la Figura C.51. El vinclament d’aquests pilars provoca que es desplacin els pilars 

superiors de l’edifici. El segon mode es pot observar el vinclament del dintell superior, 

amb un valor de 104,454wλ = , Figura C.52. Per últim, en la Figura C.54, s’hi pot 

observar el vinclament dels pilars superiors de l’estructura, amb un valor de 

158,366wλ = . 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 

  

 

  

 

Un cop determinat el mode de vinclament del dintell superior i l’esforç axial al que està 

sotmès aquest, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla el dintell superior de 

Figura C.51: Primer mode de vinclament de l’estudi 2 Figura C.52: Segon mode de vinclament de l’estudi 2 

Figura C.53: Tercer mode de vinclament de l’estudi 2 Figura C.54: Quart mode de vinclament de l’estudi 2 
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l’estructura. Primerament, es calcula la càrrega crítica del dintell segons el valor trobat 

de wλ  amb l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessita el valor de 

l’esforç axial calculat anteriorment pel dintell superior. Llavors, el valor de Ncr es 

determina segons l’Equació C.1 com: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅                 

Si es substitueixen els valors trobats anteriorment pel dintell superior es té:  

 104,454 16.314 1.704.062,56crN N= ⋅ =    

Per comoditat es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu, 

tal i com s’ha dit anteriorment, només indica que la càrrega és de compressió. 

Una vegada es té la càrrega crítica del dintell superior, ja es pot determinar la longitud 

de vinclament en el pla aplicant la fórmula d’Euler següent (Equació C.3).  

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=   

Llavors, la longitud de vinclament del dintell superior és:    

         

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.943 10
[ ] 4.861,31

[ ] 1.704.062,56cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Per últim, esmentar que les longituds de vinclament fora del pla, de bolcada lateral i de 

vinclament torsional dels dintells es mostraran més endavant en una taula resum un cop 

es calculin les longituds de vinclament en el pla dels pilars. Es recorda que els valors 

d’aquestes longituds només depenen de les restriccions imposades en l’estructura de 

l’edifici d’oficines i, com que les restriccions no canvien en els diferents estudis, aquestes 

longituds són constants per tots els estudis. 

• Longituds de vinclament dels pilars  

Seguidament es calcularan les longituds de vinclament dels pilars en el pla segons el 

mètode de Wood per pòrtics translacionals. Recordar que aquestes longituds es calculen 

pel mètode de pòrtics translacionals per corregir els efectes de segon ordre que no es 

tenen en compte en un anàlisi lineal de primer ordre.  
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Segons el mètode de Wood, la longitud de vinclament en el pla d’un tram de pilar unit 

rígidament amb la resta dels elements d’un pòrtic translacional, en l’anàlisi del qual no 

s’han considerat els efectes de segon ordre, es pot obtenir, segons l’Equació C.4, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

On el coeficient β  es calcula segons l’Equació C.5:  

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
                       

I on l  és la longitud real de l’element estudiat, en aquest cas, el pilar. 

Els coeficients de distribució 
1

η  i 
2

η  s’obtenen segons les Equacions C.6 i C.7 

respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
     2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
  

A continuació es determinaran les longituds de vinclament en el pla dels pilars inferiors i 

superiors respectivament. 

  - Pilar inferior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars inferiors s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. Aquests enllaços ja 

s’han descrit en l’estudi anterior, de manera que els valors d’aquests coeficients són: 

 

, ,

1
1

, , ,1 11 12 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

2
2

2 21 22

1c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té una articulació. 

Substituint els valors corresponents, s’obté: 
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5 4 5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10

2.500 2.500 0,55
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10 2,1 10 5.790 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0, 20 (0,55 1) 0,12 (0,55 1)
2,64

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,55 1) 0,60 (0,55 1)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar inferior esquerra, segons l’Equació 

C.4, és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 2,654 2.500 6.594,75L mm= ⋅ =  

Com que l’edifici d’oficines és una estructura simètrica, no cal calcular la longitud de 

vinclament en el pla del pilar inferior dret, ja que és exactament la mateixa que la que 

s’ha trobat pel pilar de l’esquerra. 

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars inferiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars inferiors de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic, de 

manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així doncs, amb 

l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, s’obté que els 

aquests pilars estan treballant a un esforç de compressió de valor 56.920 N. 

Per altra banda, abans s’han adjuntat quatre modes de vinclament on s’hi poden 

observar el vinclament dels pilars inferiors, del dintell i dels pilars superiors de l’edifici 

d’oficines.  

Llavors, coneixent que amb el primer mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

18,748 (veure Figura C.51), i que el valor de N  és igual a 56.920 N, aplicant l’Equació 
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C.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

18,748 56.920 1.067.136,16cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars inferiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.673 10
5.700,29

[ ] 1.067.136,16

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és lleugerament diferent del valor obtingut amb Wood, que era de 6.594,75 mm. Per 

últim, es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que 

s’ha obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser més gran que la d’Ansys©, 

és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Al tenir una estructura simètrica, aquesta longitud de vinclament trobada segons Ansys© 

és vàlida pels pilars inferiors de l’estructura, tant l’esquerra com el dret. 

 - Pilar superior esquerra 

De la mateixa manera que en els pilars inferiors, per determinar el valor dels coeficients 

de distribució dels pilars superiors s’han de conèixer els enllaços que aquests tenen amb 

la resta de l’estructura. Aquests enllaços ja s’han descrit en l’estudi anterior, per tant, els 

paràmetres 
1

η  i 
2

η  queden de la següent manera: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 0 1,50

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

 

, ,

2
2

, , ,2 21 22 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

  

Substituint els valors corresponents en les equacions anteriors, s’obté: 
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5 4

1 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10

2.500 0,65
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.943 10

1,50
2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅

 

5 4 5 4

2 5 4 5 4 5 4

2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10

2.500 2.500 0,55
2,1 10 1.673 10 2,1 10 1.673 10 2,1 10 5.790 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β seguint l’Equació C.5 és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0, 20 (0,65 0,55) 0,12 (0,65 0,55)
1,68

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,65 0,55) 0,60 (0,65 0,55)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior esquerra és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,68 2.500 4.194,25L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura de l’edifici d’oficines és simètrica, la longitud de vinclament en el 

pla del pilar superior dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar esquerra. 

Llavors, un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars superiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, igual que s’ha fet en els estudis anteriors, és necessari realitzar un anàlisi 

estàtic de l’estructura per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió que estan 

treballant els pilars superiors de l’estructura. Llavors, de l’anàlisi estàtic anterior que s’ha 

fet quan s’han estudiat els dintells, s’obté que aquests pilars estan treballant a un esforç 

de compressió de valor 10.480N. 

Llavors, coneixent que amb el quart mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

158,366 (veure Figura C.54) , i és el mode on sembla que vinclen els pilars superiors, i 

que el valor de N és igual a 10.480 N; aplicant l’Equació C.1 es troba el valor de la 

càrrega crítica com: 
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cr wN Nλ= ⋅  

158,366 10.480 1.659.675,68cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars superiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.673 10
4.570,84

[ ] 1.659.675,68

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és semblant al valor obtingut segons Wood, que era de 4.194,25 mm. Per últim, es vol 

comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha obtingut 

mitjançant el mètode de Wood, igual que en la resta d’estudis. Tal i com s’ha comentat 

anteriorment, no es volen barrejar metodologies de càlcul. 

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 

Per últim, resta determinar les longituds de vinclament fora de pla, les de bolcada lateral 

i la de torsió dels pilars que formen l’estructura. Però, tal i com s’ha dit anteriorment, 

aquestes romanen constants per tots els estudis i es mostren a continuació. 

Així doncs, s’adjunta una taula resum, la Taula C.11, on es detallen els resultats 

obtinguts de longituds de vinclament de tots els elements que integren l’edifici d’oficines 

per l’estudi 2 articulat. 
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DINTELL 

SUPERIOR 

DINTELL 

INFERIOR 

PILARS 

SUPERIORS 

PILARS 

INFERIORS 

L.vinclament pla 

[mm] 
4.861,31 8.000 4.194,25 6.594,75 

L.vinclament fora 

pla [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z>0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z<0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vinclament 

torsional [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

 

C.4.2.3 Resultats  

En aquest apartat es mostren les verificacions de resistència, vinclament i fletxes 

sofertes per l’estructura. Posteriorment, aquestes verificacions ajuden a determinar si els 

perfils de l’estudi 2 són correctes per suportar la càrrega aplicada. 

En la Figura C.55 s’observen els resultats obtinguts en quan a la verificació de resistència 

de l’estructura. En aquesta figura s’observa com tots els elements que integren 

l’estructura de l’edifici d’oficines compleixen la verificació de resistència, ja que tots ells 

estan per sota del 100%. Cal destacar que el valor màxim de resistència que s’obté és 

del 67,53% i correspon al dintell inferior.  

 

Taula C.11: Longituds de vinclament de tots els elements per l’estudi 2 
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La verificació del vinclament de l’estructura és la que es mostra en la Figura C.56. En 

aquesta figura s’observa que els pilars inferiors estan sotmesos al valor màxim de 

vinclament que pateix l’estructura, amb un valor del 90,43%.  

 

 

Seguidament, s’analitzaran el desplaçaments verticals de l’estructura. Segons el CTE SE 

(4.3.3) el màxim valor de la fletxa vertical ha de ser inferior o igual al quocient l/300, on 

l és la longitud de l’element del tram estudiat, o sigui, la distància entre dos suports 

consecutius d’un dels pòrtics de l’estructura.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb el programa de càlcul. Com ja s’ha 

Figura C.55: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 2 

Figura C.56: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 2 
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comentat, el programa de càlcul dóna dos resultats de fletxa, un que està calculat per les 

combinacions de càrrega referents als estats límits de servei combinació rara (E.L.S C.R), 

i l’altre, considerant només les càrregues permanents referents als estats límits de servei 

quasi permanent (E.L.S C.P). Els resultats obtinguts són els que es mostren en la Figura 

C.57 i la Figura C.58. 

 

 

 

 

Observant les figures anteriors, es té que la màxima fletxa vertical dels E.L.S C.R 

correspon al dintell inferior i té un valor de 21 mm. De la mateixa manera, pels E.L.S 

C.P, la fletxa màxima és de 13 mm i també correspon al dintell inferior. A continuació es 

comprova si l’estructura, amb la combinació de perfils de l’estudi 2, compleix per fletxa. 

Figura C.57: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R de l’estudi 2 

Figura C.58: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P de l’estudi 2 
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l
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

En aquest estudi, es pot comprovar com l’estructura sí compleix la verificació de fletxa 

vertical que estableix el CTE.   

Pel que fa als desplaçaments horitzontals, s’ha de verificar el desplom total i local que 

pateix l’estructura seguint el CTE SE (4.3.3.2). Concretament cal que es compleixin les 

següents restriccions. 

- desplom total: H/500  

- desplom local: H/250  

On H és l’altura total de l’edifici pel desplom total i l’altura entre plantes pel desplom 

local.  

Com en els estudis anteriors, el programa informàtic determina dos valors de 

desplaçament horitzontal, un pels E.L.S C.R, i l’altre per E.L.S C.P. Els resultats obtinguts 

per l’estudi 2 són els que es mostren en la Figura C.59 i la Figura C.60. 

 

 
Figura C.59: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 2 
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Segons aquestes dues figures, el desplaçament horitzontal màxim relatiu és de 10 mm 

pels E.L.S C.R i es localitza al pilar esquerra inferior. Per altra banda, el desplaçament 

màxim relatiu dels E.L.S C.P és de 2 mm. Aquests valors de desplaçament han de ser 

iguals o inferiors a H/250, on H és l’altura relativa entre plantes de l’edifici, 2.500 mm. 

 

2.500
10

250 250

10 10

2 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Amb els valors anteriors, s’observa com la verificació del desplaçament horitzontal relatiu 

de l’estructura també es compleix. Per tant, de moment es pot assegurar que els perfils 

triats en l’estudi 2 són una solució vàlida per l’edifici d’oficines.  

Per últim falta comprovar la verificació de desplaçament horitzontal global. El valor 

màxim de desplaçament horitzontal global que pateix l’estructura correspon al pilar 

superior dret, pels E.L.S C.R, i és de 13 mm. Respecte als E.L.S C.P, el màxim 

desplaçament horitzontal global és de 2 mm. Aquests valors han de ser inferiors a la 

relació que estableix la norma, H/500, on ara H és l’altura total de l’estructura estudiada, 

5.000 mm. 

 

5.000
10

500 500

13 10

2 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Figura C.60: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 2 
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Gràcies a aquests resultats s’observa com el desplaçament horitzontal global que pateix 

l’estructura, corresponent als E.L.S C.R, no verifica la relació que estableix la norma.  

Un altre aspecte important a considerar en aquest anàlisi, tot i que no es compleixen 

totes les verificacions per tal que aquest estudi sigui una bona solució, és el pes total 

d’un dels pòrtics de l’estructura. El pes d’un pòrtic de l’estudi 2 és 7,60 kN. Com era 

d’esperar, en augmentar els perfils de l’estructura respecte l’estudi 1, el pes també 

augmenta. 

Com a conclusió es pot dir que els perfils de l’estudi 2 tampoc són adequats per la 

sol�licitació de càrrega que es té en l’edifici d’oficines, donat que no es compleixen totes 

les verificacions que estableix el CTE. Concretament, la única verificació que no s’ha 

complert ha estat la de desplaçament horitzontal global, aquest desplaçament excessiu 

es localitza als pilars de l’estructura i, per aquest motiu, s’ha decidit realitzar un tercer 

estudi utilitzant un altre perfil pels pilars (concretament un HEB 160) mantenint la resta 

de perfils iguals. 

C.4.3 Estudi 3 

C.4.3.1  Definició dels perfils 

Segons el que s’ha comentat en el punt anterior, els perfils seleccionats per aquest 

estudi, considerant l’estructura articulada amb el terreny, són els que es mostren en la 

Taula C.12. 

  

 DINTELL SUP. IPE 200 DINTELL INF. IPE 270 PILARS  HEB 160 

A (mm2) 2.850 4.590 5.430 

h (mm) 200 270 160 

b (mm) 100 135 160 

Iy (mm4) 1.943�104 5.790�104 2.492�104 

 
                   Taula C.12: Perfils de les seccions de l’estudi 3 
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Cal comentar que s’ha triat un perfil HEB 160 enlloc de continuar treballant amb un HEA 

160, ja que un HEB té l’àrea de la secció i el moment d’inèrcia segons l’eix fort més grans 

que un HEA, d’aquesta manera s’intentarà que es compleixin les verificacions de 

desplaçament global de l’estructura. 

C.4.3.2  Longituds de vinclament 

Per determinar les longituds de vinclament dels pilars i dels dintells en el pla es seguiran 

les mateixes metodologies utilitzades fins ara. Respecte a les longituds de vinclament 

fora del pla, així com també les de bolcada lateral, i la torsional seran les mateixes que 

les determinades en estudis anteriors, ja que aquestes només depenen de les restriccions 

imposades en la geometria de l’estructura. 

Tot seguit es mostren els càlculs de les longituds de vinclament per cadascun dels 

elements de l’estructura. 

• Longitud de vinclament del dintell superior i inferior 

Primerament, s’ha de comprovar si fer un anàlisi de primer ordre és correcte per 

solucionar l’estructura d’aquest tercer estudi amb l’estructura articulada amb el terreny. 

Tal i com ja s’ha comentat en alguna ocasió, el que determina si s’ha d’aplicar un primer 

o un segon ordre és el valor del paràmetre crα . Aquest valor de crα  es determina 

mitjançant el valor de freqüència wλ corresponent al primer mode de vinclament de 

l’estructura, i aquest s’obté de fer un estudi de vinclament amb l'Ansys©.  

Cal comentar que, per determinar el valor de wλ  s’ha treballat amb el valor de càrrega 

vertical màxima descendent q que es pot tenir en l’estructura, tant en el dintell superior 

com en el dintell inferior, tot i que es podria haver treballat amb una càrrega unitària, 

donat que el programa determina el valor de la freqüència segons el valor de la càrrega 

aplicada.  

Pel dintell superior, aquest valor de càrrega q es determina com la suma del pes propi del 

dintell, la càrrega permanent de la coberta, la càrrega de neu i la càrrega de vent si el 

que produeix aquest vent és una pressió sobre aquest element. Efectivament ja s’ha vist 

anteriorment que quan actua el vent longitudinal sobre l’estructura “Vent 3”, es produeix 

una pressió uniforme al llarg de tot el dintell superior de valor 0,34 kN/m.  Llavors, es té: 
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, ,3[ / ] [ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b coberta s wq kN m g kN m g kN m q kN m q kN m= + + +  

Si es substitueixen els valors s’obté que: 

 0,22 0,63 1, 43 0,34 2,62 /q kN m= + + + =  

En canvi, pel dintell inferior el valor de la càrrega q es calcula com la suma del pes propi 

del dintell, que és de 0,36 kN/m, de la càrrega permanent aplicada (referent al pes propi 

de l’encofrat perdut), de valor 5 kN/m, i de la sobrecàrrega d’ús (ja que el primer pis es 

té una zona d’utilitat administrativa), de valor 6,25 kN/m. Així doncs, s’obté un valor de 

càrrega q de: 

, . . . .[ / ] [ / ] [ / ] [ / ]p b e p s uq kN m g kN m g kN m q kN m= + +  

 0,36 5 6,25 11,61 /q kN m= + + =  

Els valors de les diferents càrregues que es citen, a excepció del pes propi dels elements 

que el calcula el Power Frame©, estan calculats de manera més detallada en l’Annex A. 

Llavors, amb aquesta càrrega aplicada sobre l’estructura, el primer mode de vinclament 

que s’obté correspon a un valor de freqüència wλ  igual a 25,081, tal i com es pot 

observar en la Figura C.61 (adjuntada més endavant amb els quatre primers modes de 

vinclament de l’estructura). 

D’estudis anteriors es té una expressió que relaciona el valor de crα en funció de la 

freqüència wλ  (obtinguda amb Ansys©), tal i com s’indica a continuació:  

w Ed
cr w

cr Ed

N N

N N

λ
α λ

α
= → = ⋅  

El valor de N és el valor de compressió o tracció de l’element a estudiar que s’obté de fer 

un anàlisi estàtic de l’estructura, i NEd és el valor que també s’obté de fer un anàlisi 

estàtic de l’estructura amb les càrregues exteriors majorades. Cal comentar que aquestes 

càrregues de tracció o compressió obtingudes de fer l’anàlisi estàtic són funció de les 

càrregues aplicades, per tant, és equivalent en aquest cas treballar amb els esforços 

obtinguts N i NEd, que amb les càrregues exteriors que recauen sobre l’estructura. En 

aquest cas que s’estudia, la càrrega aplicada correspon a la que s’ha introduït en el 

dintell superior en el programa Ansys© per fer l’estudi de vinclament, 2,62 kN/m, ja que 
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si es treballa amb aquest valor, és menys probable que el valor de crα sigui major que 

10.   

Un cop dit tot això, N és igual a la suma de la càrrega referent al pes propi, més la 

càrrega permanent de la coberta, més la càrrega variable de la neu i el vent, tenint així 

un valor igual a 2,62 kN/m, i NEd s’obté de fer la suma de les mateixes càrregues 

anteriors però multiplicades pel seu corresponent coeficient de seguretat, és a dir, les 

càrregues variables per 1,50 i les càrregues permanents per 1,35: 

, ,3[ / ] 1,35 [ / ] [ / ] 1,50 [ / ] [ / ]Ed p b coberta s wN kN m g kN m g kN m q kN m q kN m   = ⋅ + + ⋅ +    

 [ ] [ ]1,35 0,22 0,63 1,50 1,43 0,34 3,80 /EdN kN m= ⋅ + + ⋅ + =  

Per tant, coneixent el valor d’aquestes dues càrregues i el valor de la freqüència wλ  és 

igual a 25,081 (veure Figura C.61), si es substitueixen tots aquests valors en l’expressió 

anterior que era el quocient entre l’Equació C.1 i C.2, s’obté un valor de crα  igual a: 

2,62
25,081 17,29 10

3,80
crα = ⋅ = > →  Instranslacional. És correcte aplicar un primer ordre 

Un cop s’ha comprovat que aplicar un primer ordre és correcte, es realitza un anàlisi 

estàtic de l’estructura mitjançant el mètode de petits desplaçaments segons la càrrega 

vertical màxima q, per així poder determinar el valor de l’esforç de compressió o tracció 

que està sotmès el dintell superior i el dintell inferior de l’estructura. Així doncs, els 

valors obtinguts són els que es mostren a continuació: 

-  Dintell superior = -17.132 N 

- Dintell inferior = 8.207 N 

El signe negatiu significa que en el dintell superior es té un esforç de compressió, en 

canvi, el dintell inferior està sotmès a un esforç de tracció. De la mateixa manera que en 

l’estudi anterior, el fet de tenir el dintell inferior treballant a tracció implica que la 

longitud de vinclament en el pla d’aquest element és la longitud física del propi element 

(que és de 8.000 mm), ja que no és susceptible de vinclar pel fet d’estar traccionat. 

Un cop realitzat l’anàlisi estàtic de l’estructura, es realitza un estudi de vinclament per tal 

de determinar en quin mode comença a vinclar el dintell superior.  
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A continuació s’adjunten els quatre primers modes de vinclament de l’estructura de 

l’edifici d’oficines. Tot observant els modes, sembla que el primer mode correspon al 

vinclament dels pilars inferiors de l’estructura amb un valor de 25,081wλ = , corresponent 

a la Figura C.61. El vinclament d’aquests pilars provoca que es desplacin els pilars 

superiors de l’edifici. El segon mode es pot observar el vinclament del dintell superior, 

amb un valor de 111,621wλ = , Figura C.62. Per últim, en la Figura C.64, s’hi pot observar 

el vinclament dels pilars superiors de l’estructura, amb un valor de 226,03wλ = . 

Es vol comentar que el mode de vinclament dels pilars no és trivial visualment, però amb 

els resultats que s’obtindran posteriorment segons Wood, fa que triant aquests modes de 

vinclament pels pilars, quadrin el màxim possible els resultats. 

 

  

 

  

 

Figura C.61: Primer mode de vinclament de l’estudi 3 Figura C.62: Segon mode de vinclament de l’estudi 3 

Figura C.63: Tercer mode de vinclament de l’estudi 3 Figura C.64: Quart mode de vinclament de l’estudi 3 
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Un cop determinat el mode de vinclament del dintell superior i l’esforç axial al que està 

sotmès aquest, ja es pot calcular la longitud de vinclament en el pla el dintell superior de 

l’estructura. Primerament, es calcula la càrrega crítica del dintell segons el valor trobat 

de wλ  amb l’Ansys©. Per determinar la càrrega crítica (Ncr) es necessita el valor de 

l’esforç axial calculat anteriorment pel dintell superior. Llavors, el valor de Ncr es 

determina segons l’Equació C.1 com: 

[ ] [ ]cr wN N N Nλ= ⋅                 

Si es substitueixen els valors trobats anteriorment pel dintell superior es té:  

 111,621 17.132 1.912.290,97crN N= ⋅ =    

Per comoditat es treballa amb el valor absolut de les càrregues, ja que el signe negatiu, 

tal i com s’ha dit anteriorment, només indica que la càrrega és de compressió. 

Una vegada es té la càrrega crítica del dintell superior, ja es pot determinar la longitud 

de vinclament en el pla aplicant la fórmula d’Euler següent (Equació C.3).  

2 2 4

2

[ / ] [ ]
[ ]

[ ]

y

cr

E N mm I mm
N N

L mm

π ⋅ ⋅
=   

Llavors, la longitud de vinclament del dintell superior és:    

         

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 1.943 10
[ ] 4.589,01

[ ] 1.912.290,97cr

E N mm I mm
L mm mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Per últim, esmentar que les longituds de vinclament fora del pla, de bolcada lateral i de 

vinclament torsional dels dintells es mostraran més endavant en una taula resum un cop 

es calculin les longituds de vinclament en el pla dels pilars. Es recorda que els valors 

d’aquestes longituds només depenen de les restriccions imposades en l’estructura de 

l’edifici d’oficines i, com que les restriccions no canvien en els diferents estudis, aquestes 

longituds són constants per tots els estudis. 

• Longituds de vinclament dels pilars  

La longitud de vinclament en el pla d’un tram de pilar unit rígidament amb la resta dels 

elements d’un pòrtic translacional, en l’anàlisi del qual no s’han considerat els efectes de 
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segon ordre, com succeeix en aquest cas, es pot obtenir, segons l’Equació C.4, com: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅   

On el coeficient β  es calcula segons l’Equació C.5:  

 1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( )
1

1 0,80 ( ) 0,60 ( )

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅
= ≥

− ⋅ + − ⋅ ⋅
                      

I on l  és la longitud real de l’element estudiat, en aquest cas, el pilar. 

Els coeficients de distribució 
1

η  i 
2

η  s’obtenen segons les Equacions C.6 i C.7  

respectivament: 

 1
1

1 11 12

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
     2

2

2 21 22

c

c

k k

k k k k
η

+
=

+ + +
  

A continuació es determinaran les longituds de vinclament en el pla dels pilars inferiors i 

superiors respectivament. 

  - Pilar inferior esquerra 

Per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars inferiors s’han de 

conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. Aquests enllaços ja 

s’han descrit anteriorment, de manera que els valors d’aquests coeficients són: 

 

, ,

1
1

, , ,1 11 12 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

2
2

2 21 22

1c

c

k k

k k k k
η

+
= =

+ + +
, ja que en la part inferior del pilar es té una articulació.  

Substituint els valors corresponents, s’obté: 

5 4 5 4

1 5 4 5 4 5 4

2,1 10 2.492 10 2,1 10 2.492 10

2.500 2.500 0,65
2,1 10 2.492 10 2,1 10 2.492 10 2,1 10 5.790 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅
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Llavors, el valor del coeficient β és: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0, 20 (0,65 1) 0,12 (0,65 1)
2,90

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,65 1) 0,60 (0,65 1)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar inferior esquerra, segons l’Equació 

C.6, és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 2,90 2.500 7.248,50L mm= ⋅ =  

Com que l’edifici d’oficines és una estructura simètrica, no cal calcular la longitud de 

vinclament en el pla del pilars inferiors dret, ja que pren el mateix valor que la del pilar 

esquerra.  

Un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars inferiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, tot observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, és necessari realitzar un anàlisi estàtic de l’estructura per tal de determinar 

el valor de l’esforç de compressió que estan treballant els pilars inferiors de l’estructura. 

Cal comentar que quan s’han estudiat els dintells, ja s’ha realitzat un anàlisi estàtic, de 

manera que els valors obtinguts es poden aprofitar en aquest apartat. Així doncs, amb 

l’ajut del programa Ansys© i amb l’anàlisi estàtic calculat anteriorment, s’obté que els 

aquests pilars estan treballant a un esforç de compressió de valor 56.920 N. 

Llavors, coneixent que amb el primer mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

25,081 (veure Figura C.61), i que el valor de N  és igual a 56.920 N, aplicant l’Equació 

C.1 es troba el valor de la càrrega crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

25,081 56.920 1.427.610,52cr crN N N= ⋅ → =  

Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars inferiors de l’edifici d’oficines com: 
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2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 2.492 10
6.014,90

[ ] 1.427.610,52

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és lleugerament diferent al valor obtingut amb Wood, que era de 7.248,50 mm. Per 

últim, es vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que 

s’ha obtingut mitjançant el mètode de Wood, donat que al ser més gran que la d’Ansys©, 

és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Al tenir una estructura simètrica, aquesta longitud de vinclament trobada segons Ansys© 

és vàlida pels pilars inferiors de l’estructura, tant l’esquerra com el dret. 

 - Pilar superior esquerra 

En aquest cas, per determinar el valor dels coeficients de distribució dels pilars superiors 

també s’han de conèixer els enllaços que aquests tenen amb la resta de l’estructura. 

Aquests enllaços ja s’han descrit anteriorment, per tant, els paràmetres de 
1

η  i 
2

η  

queden de la següent manera: 

 

,

1
1

, ,1 11 12

0

0 0 1,50

y c

c c

y c y bc

c b

EI

k k l

EI EIk k k k

l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

 

 

, ,

2
2

, , ,2 21 22 0 1,50

y c y c

c c c

y c y c y bc

c c b

EI EI

k k l l

EI EI EIk k k k

l l l

η

+
+

= =
+ + +

+ + + ⋅

  

Substituint els valors corresponents en les equacions anteriors, s’obté: 

5 4

1 5 4 5 4

2,1 10 2.492 10

2.500 0,73
2,1 10 2.492 10 2,1 10 1.943 10

1,50
2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ ⋅
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5 4 5 4

2 5 4 5 4 5 4

2,1 10 2.492 10 2,1 10 2.492 10

2.500 2.500 0,65
2,1 10 2.492 10 2,1 10 2.492 10 2,1 10 5.790 10

1,50
2.500 2.500 8.000

η

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ + ⋅

 

Llavors, el valor del coeficient β, seguint l’Equació C.5, és de: 

1 2 1 2

1 2 1 2

1 0,20 ( ) 0,12 ( ) 1 0, 20 (0,73 0,65) 0,12 (0,73 0,65)
1,92

1 0,80 ( ) 0,60 ( ) 1 0,80 (0,73 0,65) 0,60 (0,73 0,65)

η η η η
β

η η η η

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
= = =

− ⋅ + − ⋅ ⋅ − ⋅ + − ⋅ ⋅
 

Per tant, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior esquerra és de: 

 [ ] [ ]L mm l mmβ= ⋅  

 1,92 2.500 4.803,75L mm= ⋅ =  

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret té el mateix valor que la que s’ha trobat pel pilar esquerra. 

Llavors, un cop s’ha trobat la longitud de vinclament dels pilars superiors segons Wood, a 

continuació, es determina el valor d’aquesta longitud segons un anàlisi de vinclament de 

l’estructura amb Ansys©, observant en quin mode comencen a vinclar els pilars 

estudiats.  

Abans però, igual que s’ha fet en els estudis anteriors, és necessari realitzar un anàlisi 

estàtic de l’estructura per tal de determinar el valor de l’esforç de compressió que estan 

treballant els pilars superiors de l’estructura. Llavors, de l’anàlisi estàtic anterior que s’ha 

fet quan s’han estudiat els dintells, s’obté que aquests pilars estan treballant a un esforç 

de compressió de valor 10.480N. 

Llavors, coneixent que amb el quart mode de vinclament es té una freqüència wλ igual a 

226,03 (veure Figura C.64), i és el mode on sembla que vinclen els pilars superiors, i que 

el valor de N és igual a 10.480 N; aplicant l’Equació C.1 es troba el valor de la càrrega 

crítica com: 

cr wN Nλ= ⋅  

226,03 10.480 2.368.794, 40cr crN N N= ⋅ → =  
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Per tant, aplicant l’equació d’Euler presentada anteriorment com a Equació C.3, es troba 

el valor de la longitud de vinclament dels pilars superiors de l’edifici d’oficines com: 

2 2 4 2 4[ / ] [ ] 210.000 2.492 10
4.669,49

[ ] 2.368.794,40

y

cr

E N mm I mm
L mm

N N

π π⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =  

Es pot observar com el valor d’aquesta longitud de vinclament obtinguda amb Ansys©, 

és molt semblat al valor obtingut segons Wood, que era de 4.803,75 mm. Per últim, es 

vol comentar que la longitud de vinclament amb la que es treballarà és la que s’ha 

obtingut mitjançant el mètode de Wood, igual que en la resta d’estudis, donat que al ser 

lleugerament més gran que la d’Ansys©, és més desfavorable de cara a l’estructura. 

Com que l’estructura és simètrica, la longitud de vinclament en el pla del pilar superior 

dret és la mateixa que la que s’ha trobat pel pilar superior esquerra. 

Per últim, falta determinar les longituds de vinclament fora de pla dels pilars, les de 

bolcada lateral i la de torsió. Però, tal i com s’ha dit anteriorment, aquestes romanen 

constants per tots els estudis i són les que es mostren en la següent taula resum. 

Així doncs, s’adjunta una taula resum, la Taula C.13, on es detallen els resultats 

obtinguts sobre longituds de vinclament de tots els elements que integren l’edifici 

d’oficines. 
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DINTELL 

SUPERIOR 

DINTELL 

INFERIOR 

PILARS 

SUPERIORS 

PILARS 

INFERIORS 

L.vinclament pla 

[mm] 
4.589,01 8.000 4.803,75 7.248,50 

L.vinclament fora 

pla [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z>0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vincl.bolcada 

lat.z<0 [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

L.vinclament 

torsional [mm] 
4.000 0 2.500 2.500 

 

C.4.3.3 Resultats  

Seguidament es mostren les verificacions de resistència, vinclament i fletxes que 

proporciona el Power Frame©. Gràcies a aquestes verificacions, serà possible determinar 

si els perfils de l’estudi 3 són els més adequats per l’edifici d’oficines. 

Els resultats obtinguts, en quan a la verificació de resistència de l’estructura, són els que 

es mostren en la Figura C.65.  

Taula C.13: Longituds de vinclament de tots els elements per l’estudi 3 
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En la figura anterior s’observa com tots els elements de l’estructura compleixen la 

verificació de resistència, donat que cap element supera el 100% de resistència. 

Concretament, el valor màxim de resistència és del 61,88% i correspon al dintell inferior. 

La verificació de vinclament és la que es mostra en la Figura C.66, en aquesta s’observa 

que tots els elements de l’estructura compleixen a vinclament. 

 

 

A continuació, s’analitzaran els desplaçaments verticals soferts per l’estructura degut a 

les càrregues aplicades. Tal i com ja s’ha explicat anteriorment i seguint el CTE SE 

(4.3.3), el màxim valor de la fletxa vertical ha de ser més petit o igual que la relació 

Figura C.65: Verificació de resistència de l’estructura en % de l’estudi 3 

Figura C.66: Verificació d’estabilitat de l’estructura en % de l’estudi 3 
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l/300, on l és la distància entre dos suports consecutius d’un dels pòrtics que integren 

l’estructura.  

Els resultats obtinguts amb el programa informàtic són els que es mostren a continuació 

en la Figura C.67 i la Figura C.68. 

 

 

 

 

Segons les figures anteriors, la màxima fletxa vertical dels E.L.S C.R és de 18 mm i 

correspon al dintell inferior. De la mateixa manera, pels E.L.S C.P, la fletxa màxima és de 

11 mm i també correspon al dintell inferior. A continuació es comprova si aquests valors 

compleixen amb el que estableix la normativa. 

Figura C.67: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.R de l’estudi 3 

Figura C.68: Deformacions verticals en mm E.L.S. C.P de l’estudi 3 
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Dels resultats anteriors es pot observar com l’estudi 3 verifica la condició de fletxa 

màxima vertical, donat que els valors obtinguts, tant dels E.L.S C.R com dels E.L.S C.P, 

són inferiors al valor que estableix el CTE. 

Pel que fa als desplaçaments horitzontals, igual que s’ha fet en els estudis anteriors, s’ha 

de verificar tant el desplom total com el desplom local que pateix l’estructura, seguint el 

que marca el CTE SE (4.3.3.2). Aquesta normativa fixa els següents màxims: 

- desplom total: H/500  

- desplom local: H/250  

On H és l’altura total de l’edifici pel desplom total i l’altura entre plantes pel desplom 

local.  

Els resultats obtinguts, pel que fa a les fletxes horitzontals, són els que es mostren en la 

Figura C.69 i la Figura C.70. 

 

 

Figura C.69: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.R de l’estudi 3 
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El desplaçament horitzontal màxim relatiu és de 7 mm pels E.L.S C.R, i correspon al pilar 

inferior esquerra. En canvi, el valor del desplaçament màxim relatiu dels E.L.S C.P és de 

1 mm. Aquests valors de desplaçament han de ser inferiors o iguals a H/250, on H és 

l’altura relativa entre plantes de l’edifici, 2.500 mm. 
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Amb els resultats anteriors, s’observa com la verificació de desplaçament horitzontal 

relatiu soferta per l’estructura també es compleix. 

Respecte al desplaçament horitzontal global que pateix l’estructura, s’observa com el 

valor màxim és de 10 mm pels E.L.S C.R, concretament al pilar superior dret. I pel que 

fa als E.L.S C.P, el màxim desplaçament global és de 1 mm. Aquests dos valors han de 

ser iguals o inferiors a la relació que estableix la norma, H/500, on ara H és l’altura total 

de l’estructura estudiada, 5.000 mm. 

 

5.000
10

500 500

10 10

1 10

H
mm

mm mm

mm mm

= =

≤

≤

 

Amb aquests resultats s’observa com el desplaçament horitzontal global que pateix 

Figura C.70: Desplaçaments horitzontals en mm de l’estructura E.L.S C.P de l’estudi 3 
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l’estructura també es compleix, donat que com a valor màxim es té el màxim admissible 

pel CTE. 

Un altre aspecte important d’aquest anàlisi és determinar el pes total d’un dels pòrtics de 

l’estructura, ja que interessa minimitzar la quantitat d’acer utilitzada per minimitzar 

també es cost. El resultat del pes el calcula de manera automàtica el programa, de 

manera que per aquest estudi, el pes d’un pòrtic és de 8,80 kN. Aquest pes és superior a 

l’obtingut en els estudi anteriors ja que els perfils utilitzats en l’estudi 3 són majors. Per 

tant, tot i que el pes obtingut és el màxim entre tots els estudis realitzats, els perfils de 

l’estudi 3 són els més adequats per la construcció de l’edifici d’oficines segons el cas 

articulat, ja que, com s’acaba de veure, compleixen totes les verificacions que exigeix la 

norma.
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C.5  JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ ÒPTIMA ENTRE EL CAS 

ENCASTAT I EL CAS ARTICULAT 

Un cop realitzats tots els estudis anteriors, com a conclusió es pot dir que les 

combinacions que fan que es compleixin totes les verificacions establertes pel CTE són les 

que corresponen a l’estudi 3 per a cada cas, és a dir, tant pel cas en que l’estructura està 

encastada com pel cas en que l’estructura està articulada al terreny. Ara bé, s’ha 

d’acabar de decidir si el que es construirà és una estructura articulada o encastada amb 

el sòl. 

Fent una recapitulació, es té que la solució vàlida tenint l’estructura encastada amb el 

terreny, és aquella constituïda per pilars que són perfils HEA 160, un dintell inferior de 

perfil IPE 240 i un IPE 200 en el dintell superior. La verificació de resistència assoleix un 

valor màxim del 78,12% i la d’estabilitat o vinclament de l’estructura un valor màxim del 

81,72%. Per últim, pel que fa al pes total d’un dels pòrtics que integren l’edifici 

d’oficines, té un valor de 7,10 kN.  

En canvi, pel que fa a la solució vàlida, tenint l’estructura articulada amb el terreny, els 

perfils que composen un pòrtic d’aquesta són perfils HEB 160 pels pilars, un perfil IPE 

270 pel dintell inferior i un IPE 200 pel dintell superior. En aquest cas l’estructura treballa 

més alleugerada, estant a un valor màxim del 61,88% de resistència i al 74,39% de 

vinclament. El pes d’un dels pòrtics de l’estructura és de 8,80 kN. 

Tal i com es pot observar, la opció encastada compleix totes les verificacions que imposa 

la normativa amb perfils més lleugers que l’opció articulada, per tant és la solució amb 

menys pes de les dues. Així doncs, aquest fet condueix a pensar que la opció encastada 

és la solució més òptima de les dues, ja que és la que produeix major estalvi en acer; 

però, tal i com s’ha comentat al principi del present annex, la opció encastada també 

provoca que es tingui una fonamentació major que en el cas articulat. Per aquest motiu, 

a continuació es realitzarà un comparativa econòmica en quan a la fonamentació que es 

necessita en cada cas i en quan a la quantitat d’acer requerida per a cada opció. 

En el cas de tenir l’estructura encastada amb el terreny la fonamentació utilitzada és del 

tipus sabates rectangulars aïllades, amb unes dimensions de 2,40 m d’amplada, 1,50 m 

de llargada i  0,43 m de profunditat; tenint així un volum de formigó per a cada sabata 

aïllada de valor 1,548 m3. Per tant, si l’estructura està formada per 6 pòrtics, on a cada 

pòrtic són necessàries dos sabates aïllades (una per a cada pilar), el volum total de 
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formigó necessari per tot l’edifici d’oficines és igual a 18,576 m3. 

Per altra banda, en el cas de tenir l’estructura articulada amb el sòl, la fonamentació 

utilitzada és del tipus biga contínua sota pilars. En aquest cas, les dimensions de la biga 

contínua són 0,50 m d’amplada, 15 m de llargada i 0,50 m de profunditat; tenint així un 

volum total de formigó de valor 3,75 m3. Aquest tipus de fonamentació es situa de 

manera longitudinal al llarg de l’estructura, de manera que es tindran dues bigues 

contínues en l’edifici d’oficines, una pel costat dret i una altra pel costat esquerra, tenint 

un volum total de formigó de 7,50 m3. 

Llavors, comparant els dos casos estudiats, l’estalvi de formigó en el cas de triar uns 

enllaços del tipus articulat enlloc d’encastat, és igual a: 

318,576 7,50 11,076m− =  de formigó 

Per tant, sabent que actualment el preu de formigó és d’aproximadament 100 euros el 

metre cúbic, l’estalvi és d’uns 1.107,60 euros. 

Per altra banda, si el que es vol comparar és l’estalvi en acer, és necessari comparar la 

quantitat d’acer utilitzada en cada cas, l’encastat i l’articulat. En el cas de tenir 

l’estructura encastada, el pes total d’un dels pòrtics que formen l’estructura és igual a 

7,10 kN, o el que és el mateix, 710 kg d’acer. En canvi, si l’estructura està articulada 

amb el terreny els perfils utilitzats són més grans que en el cas encastat, tenint un pes 

total per cada pòrtic de 8,80 kN, que és igual a 880 kg d’acer. En aquest cas es veu com 

l’estalvi en acer és significatiu en l’opció encastada, i pren un valor igual a 170 kg per 

pòrtic. Com que l’estructura està formada per 6 pòrtics, l’estalvi total en kg d’acer de la 

opció encastada respecte de l’articulada és igual a 1.020 kg. Si actualment el preu de 

l’acer és de 1 euro el kg, l’estalvi d’acer total és d’uns 1.020 euros aproximadament.  

Un cop dit tot això, es pot comprovar que la millor elecció correspon al cas de tenir 

l’estructura articulada amb el sòl, donat que és amb aquesta opció amb la que es té un 

major estalvi en quan als costos dels materials utilitzats. Encara que l’estalvi econòmic 

de la opció articulada no és molt significatiu, a continuació es citen altres raons que fan 

que la millor elecció sigui aquesta. 

Es vol comentar que en cap moment s’ha parlat del cost de l’excavació de la 

fonamentació, i és que, com que la fonamentació de les dues opcions té una profunditat 

semblant (d’aproximadament mig metre), es creu que aquest cost serà bastant semblant 

en els dos casos, encara que es considera que l’excavació del cas articulat és més 
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senzilla ja que es tracta d’una excavació contínua al llarg de l’estructura. 

Per últim, el disseny de les unions per cadascuna de les dues opcions es pot consultar en 

l’Annex I del present projecte. En aquest annex es pot observar també que les unions de 

l’estructura articulada són més lleugeres que en el cas encastat, fet que també influeix 

en l’elecció del cas articulat davant de l’encastat.  

 


