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RESUM  

Amb l’ajut del programa de càlcul Power Connect©, s’han dimensionat les unions de 

l’estructura de la nau i de l’edifici d’oficines amb el sòl de la manera més acurada 

possible. 

Llavors, la finalitat del present annex és realitzar una sèrie de comprovacions i corroborar 

que les plaques base (que el Power Connect© ha dimensionat) verifiquen el que fixa la 

normativa CTE SE-A. Per dur a terme aquestes comprovacions es parteix de les 

dimensions dels diferents elements que formen cada unió de l’estructura amb el terreny i 

també dels esforços als que estan sotmesos tots aquests elements. Recordar que totes 

aquestes dades les proporciona el programa informàtic. 
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F.1  GLOSSARI 

a :  longitud de la sabata 

b :  amplada de la sabata 

h :  alçada o profunditat de la sabata 

'a :  longitud de la placa base 

'b :  amplada de la placa base 

t :  gruix de la placa base 

Ed :  valor de càlcul (subíndex) 

mín :  valor mínim (subíndex) 

màx :  valor màxim (subíndex) 

ch :  altura de la secció transversal del pilar 

cb :  amplada de la secció transversal del pilar 

wct :  gruix de l’ànima de la secció transversal del pilar 

fct :  gruix de l’ala de la secció transversal del pilar 

yf :  tensió del límit elàstic de l’acer de la placa base 

Mγ :  factor de seguretat de l’acer que determina el valor de ydf  de la placa base 

ydf : quocient entre la resistència de càlcul de l’acer de la placa base i un 

coeficient de seguretat de l’acer 

jdf :  resistència portant de la superfície d’assentament 

jβ :  coeficient auxiliar de la unió estudiada 
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cγ :  coeficient de seguretat del formigó 

cdf :  valor de càlcul de la resistència a compressió del formigó 

jk :  factor de concentració 

1 1,a b :  dimensions de l’àrea portant equivalent de formigó 

,r ra b : distàncies des de l’extrem de la placa base fins a l’extrem de la sabata en 

les dues direccions 

c : distància màxima des de les cares de la secció transversal del pilar que 

delimita l’àrea eficaç de contacte de la placa base 

effA : àrea eficaç de la placa base (també superfície de la placa base sotmesa a 

esforç de compressió 

T : valor de l’esforç de tracció que absorbeixen tots els perns de la unió 

estudiada 

cN :  valor de la resultant de la resistència a compressió del formigó 

yF∑ :  sumatori de forces verticals de la unió estudiada 

( )z AM∑ : sumatori de moments segons l’eix z respecte el punt A de la unió estudiada 

iz : distància auxiliar per plantejar el sistema d’equacions d’equilibri en el cas 

de flexió dominant 

dz : distància auxiliar per plantejar el sistema d’equacions d’equilibri en el cas 

de flexió dominant 

,c RdN :  resistència de disseny a compressió de la placa base  

,p RdM : capacitat resistent de la placa base sotmesa moment flector 
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cσ : valor de l’esforç de compressió superficial al que està sotmesa la placa 

base 

dm :  moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud d’aquesta 

φ :  diàmetre nominal del cargol o pern 

0φ :  diàmetre del forat del cargol o pern 

,y pernf :  límit elàstic de l’acer del pern 

sγ : factor de seguretat de l’acer B-500 S que determina el valor ,yd pernf  dels 

perns,  també anomenat coeficient de minoració de la resistència de l’acer 

,yd pernf :  quocient entre el límit elàstic de l’acer dels perns i un coeficient de 

seguretat 

,u pernf :  límit últim de ruptura de l’acer del pern 

,tot pernA : àrea total de la secció del pern 

,net pernA : àrea neta de la secció del pern, també anomenada àrea resistent a esforç 

de tracció 

n :  nombre de perns treballant a tracció 

Aρ : àrea que ocupen els perns embeguts en la fonamentació segons l’establert 

per la EHE 

U :  capacitat geomètrica mínima 

,v pern RdF − : resistència de disseny a tallant d’un pern d’ancoratge 

2Mγ :  coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material  

p :  nombre de plans de tall en una unió cargolada 
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pernα :  coeficient auxiliar 

,v perns total RdF − − : resistència de disseny a tallant de tots els perns que es tenen en una unió 

,t pern RdF − : resistència de disseny a tracció d’un pern 

,p RdB :  resistència de disseny a punxonament del cap del pern o la femella 

md : menor valor de la distància mitja entre els vèrtexs i les cares del cap del 

pern o la femella 

,t perns total RdF − − : resistència de disseny a tracció de tots els perns que es tenen en la unió 

,v pern EdF − : esforç tallant al que està sotmès un pern d’una unió 

pernT :  esforç de tracció al que està sotmès un pern de la unió 

bIl :  longitud bàsica d’ancoratge d’un pern 

m: coeficient numèric obtingut a partir de resultats experimentals extrets 

d’assajos d’adherència dels rodons 

,b netal :  longitud neta d’ancoratge d’un pern 

β:  factor de reducció en funció de la forma de l’ancoratge 

Aρ,real:  àrea real que ocupen els perns embeguts en la fonamentació 

sabataPp : pes propi de la sabata 

formigóρ : densitat del formigó de la fonamentació 

g:  gravetat 

id : ( 1,2,3,4i = ), distàncies auxiliars que representen trams de succió constant 

en la coberta estudiada 
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succióR :  força resultant de succió en el tram coberta estudiat 

,succió yR : component vertical de la força resultant de succió en el tram de coberta 

estudiat 
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F.2  INTRODUCCIÓ 

Com que la nau industrial i l’edifici d’oficines que s’estudien en el present projecte són 

d’estructura metàl�lica, és necessari disposar plaques base de pilar, també metàl�liques, 

entre els pilars i les sabates. Aquest fet és degut a què els pilars metàl�lics no poden 

assentar-se directament sobre el formigó de la fonamentació, ja que el formigó té menys 

resistència que l’acer i no resistiria les tensions transmeses per l’estructura, provocant 

així que els pilars punxonessin les sabates. Així doncs, la funció principal de les plaques 

base de pilar és la de repartir la càrrega puntual, que suposa el pilar per la sabata, per 

tal que aquesta la pugui absorbir. Gràcies a la placa base, aquesta càrrega puntual es 

transforma en una tensió superficial (repartida per tota la superfície de la placa), de 

manera que la sabata pot absorbir amb més comoditat la càrrega que li transmet el pilar. 

La comprovació de la unió entre un element metàl�lic i un element de formigó, com són 

les plaques base i les sabates respectivament, requereix verificar la existència de 

resistència suficient sota els esforços transmesos en la regió de contacte dels dos 

elements, considerant tant la resistència del formigó de dita regió de contacte, com la 

dels elements metàl�lics. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, les plaques base tenen l’objectiu de disminuir les 

tensions perquè puguin ser admissibles per la fonamentació. Aquestes plaques 

distribuiran els esforços de compressió procedents de l’estructura, concretament del 

pilar, sobre una superfície de formigó per tal que no es superi la resistència de càlcul del 

formigó.  

Normalment la unió entre la placa base i la sabata es realitza mitjançant perns embeguts 

en el formigó, de manera que aquests immobilitzen el pilar de possibles traccions, tal i 

com es mostra en la Figura F.1. 
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Un altre aspecte a comentar fa referència als valors de l’esforç axial, esforç tallant i 

moment flector amb els que es realitzaran les pertinents verificacions. Aquests valors són 

valors de càlcul i han estat calculats amb el programa de càlcul Power Frame©, tant per 

la nau industrial com per l’edifici d’oficines. Cal comentar que el programa calcula, per 

totes les combinacions de càrrega possibles, el valor mínim i el valor màxim (en valor 

absolut) de l’esforç axial, l’esforç tallant i el moment flector.  

Llavors, en funció del valor de l’esforç axial i del moment flector de càlcul, es poden 

distingir dos casos: 

- Si el valor del moment flector aplicat sobre la unió, procedent de l’estructura, és molt 

més gran que el valor de l’esforç axial, s’està en el cas de flexió dominant. En aquest cas, 

la combinació més desfavorable és treballar amb el valor mínim de l’esforç axial i el valor 

màxim del moment flector, donat que la sabata, en aquest cas, tendeix a bolcar. Com 

que l’esforç tallant també provoca moment flector, és a dir, és desfavorable enfront el 

fenomen de bolcada, també es prendrà el valor màxim d’aquest. 

- En canvi, si el valor de l’esforç axial és major que el valor del moment flector, els 

efectes que s’han de comprovar són l’enfonsament de la sabata i el punxonament del 

pilar sobre la placa base, de manera que, en aquest cas, la pitjor combinació és treballar 

amb un valor d’esforç axial màxim, juntament amb un valor de moment flector i esforç 

tallant màxim. 

Per últim, informar al lector que les dimensions dels diferents elements que formen 

cadascuna de les unions de la nau industrial i de l’edifici d’oficines han estat calculades a 

partir del programa informàtic Power Frame© (concretament amb el mòdul Power 

Figura F.1: Elements d’una unió entre una sabata de formigó i un pilar metàl�lic 
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Connect©), a base d’analitzar diferents alternatives i seleccionar aquella que s’ha cregut 

òptima. És per aquest motiu, que en el present annex no es dissenyen els diferents 

elements de la unió, ja que el disseny es duu a terme amb el Power Connect©. Així 

doncs, en aquest annex el que es fa és comprovar si els diferents elements que formen la 

unió (dissenyats pel programa informàtic) compleixen les verificacions establertes en el 

CTE.  
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F.3  COMPROVACIÓ DE LES PLAQUES BASE DE LA NAU 

INDUSTRIAL 

Com ja s’ha comentat a la memòria del present projecte, la nau industrial és una 

estructura metàl�lica formada per 11 pòrtics dobles, on cada pòrtic doble té una llum de 

44 metres. La fonamentació de l’estructura de la nau s’ha dissenyat a base de sabates 

rectangulars aïllades, de manera que per a cada sabata es necessita una placa base com 

a element d’unió entre el pilar metàl�lic i la fonamentació. Llavors, com que cada pòrtic 

de la nau industrial té tres pilars (és a dir, tres unions amb el sòl), s’estudiaran tres 

unions diferents d’un mateix pòrtic. Concretament s’estudiaran les unions d’un pòrtic 

entremig, on dos d’elles corresponen a les sabates dels extrems de la nau i l’altra unió 

correspon a la sabata del mig de la nau industrial.  

Les principals verificacions que es realitzaran per a cada unió es basen en comprovar que 

la placa base té una resistència de disseny i un gruix adequat per suportar la sol�licitació 

de càrrega que es té, de manera que aquesta no pateixi abonyegament. També es 

comprovarà la resistència a esforç tallant i/o a esforç de tracció dels perns. I finalment, 

es duran a terme les verificacions en quan a l’acció del vent, comprovant que el pes de la 

fonamentació i la tracció absorbida pels perns sigui suficient com per suportar la succió 

provocada per la càrrega de vent. 

Per últim, es vol recordar al lector que quan es fa referència a la unió del costat dret o 

esquerra de la nau, es fa considerant que l’observador es troba situat dins la nau 

industrial i orientat cap a la sortida. 

F.3.1  Unió de l’extrem dret de la nau industrial 

Primerament es descriuen les dimensions dels elements que formen la unió del pilar dret 

amb la fonamentació (obtingudes a partir del disseny de la unió amb el Power 

Connect©), així com també els esforços de càlcul als que aquesta unió està sotmesa. 

Dimensions de la sabata dreta: 

4.000

2.000

800

a mm

b mm

h mm

=

=

=

 

Dimensions de la placa base: 

' 680

' 420

20

a mm

b mm

t mm

=

=

=
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Esforços de càlcul sobre la unió: 

,

,

, ,

,

37,82

78,12

53,59

158,54

Ed mín

Ed màx

v Ed màx

Ed màx

N kN

N kN

F kN

M kNm

=

= −

=

= −

 

Dimensions de la secció transversal del pilar 

(IPE 400) 

400

180

8,60

13,50

c

c

wc

fc

h mm

b mm

t mm

t mm

=

=

=

=

 

Destacar que, amb l’ajut del programa informàtic, s’ha obtingut que calen sis perns 

d’ancoratge perquè la unió suporti correctament l’estat de càrrega al que està sotmès. 

Les característiques d’aquests perns i la manera en què han estat distribuïts es 

presentarà més endavant quan sigui necessari. 

Observant els esforços de càlcul anteriors, es pot comprovar fàcilment com el cas que 

s’estudia correspon a un cas de flexió dominant, ja que el moment flector (en valor 

absolut) és molt més gran que els valors dels esforços normals (també en valor absolut). 

Per tant, es treballarà amb el valor de l’esforç axial mínim i moment flector màxim, ja 

que amb aquests valors, tot i ser una combinació de càrrega que no succeeix mai, el risc 

de bolcada de la sabata és més elevat. 

F.3.1.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Per poder determinar la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

primerament cal determinar l’àrea eficaç de la placa base. 

L’àrea eficaç de contacte de la placa base es defineix com la superfície comprimida 

definida per les seccions d’acer corresponents als perns d’ancoratge destinats a treballar 

a tracció o tallant, i a la dels elements a tallant si existeixen. A la pràctica, segons el CTE 

SE-A (8.8.1 (5)), aquesta àrea eficaç és una regió de contacte a compressió que depèn 

del gruix de la placa base. Aquesta àrea està formada per segments de recta paral�lels a 

les cares de la secció transversal del pilar a una distància màxima c de dites cares, i es 

determina segons l’Equació F.1: 

 
2

2

[ / ]
[ ] [ ]

3 [ / ]

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm
≤ ⋅

⋅
                     (Eq.F.1) 
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On: 

-    t, és el gruix de la placa base 

- ydf , és el quocient entre la resistència de càlcul de l’acer de la placa base i un 

coeficient de seguretat de l’acer. El valor de la resistència de càlcul de l’acer de la placa 

base depèn del gruix, de manera que per un element de gruix 20 mm com és el cas de la 

placa base, si es consulta la Taula F.1 (que s’adjunta a continuació), s’obté que per un 

acer S 275 JR com és en aquest cas, la tensió del límit elàstic yf  és igual a 265 N/mm2. 

Llavors, el valor de ydf  es calcula segons l’Equació F.2 següent: 

 
2

2
[ / ]

[ / ]
y

yd

M

f N mm
f N mm

γ
=                        (Eq.F.2) 

 

 

Llavors, coneixent que el valor del factor de seguretat Mγ  és igual a 1,10, s’obté un valor 

de ydf  igual a: 

 2265
240,91 /

1,10
ydf N mm= =  

- jdf , és la resistència portant de la superfície d’assentament. Pel cas de suports sobre 

massissos, que garanteixen un confinament del formigó, dita resistència es calcula 

segons l’Equació F.3: 

Taula F.1: Valors de les característiques mecàniques mínimes dels acers 
(Correspon a la Taula 4.1 del CTE SE-A) 



22  Annex F 
 

 

  2 2 2[ / ] [ / ] 3,30 /jd j j cd cdf N mm k f N mm f N mmβ  = ⋅ ⋅ ≤ ⋅           (Eq.F.3) 

 

On:  

- jβ , és el coeficient de la unió. Aquest coeficient sol prendre un valor igual a 2/3 

- cdf , és el valor de càlcul de la resistència a compressió del formigó. Aquest valor es 

calcula com el quocient entre la resistència característica del formigó de la fonamentació 

( ckf ) i un coeficient de seguretat del formigó ( cγ , igual a 1,50), tal i com es mostra en 

l’Equació F.4 següent: 

 
2

2 [ / ]
[ / ] ck

cd

c

f N mm
f N mm

γ
=                     (Eq.F.4) 

Si es substitueixen els valors pertinents a l’equació anterior, s’obté que: 

 225
16,67 /

1,50
cdf N mm= =  

- jk , és el factor de concentració, i depèn de l’àrea portant equivalent de formigó. Aquest 

factor es calcula amb la següent expressió: 

 1 1[ ] [ ]
5

'[ ] '[ ]
j

a mm b mm
k

a mm b mm

⋅
= ≤

⋅
                    (Eq.F.5) 

- ', 'a b  són les dimensions de la placa base 

- 1 1,a b   són les dimensions de l’àrea portant equivalent de formigó 

Així doncs, primerament es determinen els valors de 1 1,a b  com el mínim obtingut de les 

següents expressions, extretes de la Taula F.2 que es mostra a continuació: 

 1 ' 2 ra a a= + ⋅   (Eq.F.6)   1 ' 2 rb b b= + ⋅   (Eq.F.10) 

 1 5 'a a= ⋅   (Eq.F.7)   1 5 'b b= ⋅   (Eq.F.11) 
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 1 'a a h= +   (Eq.F.8)   1 'b b h= +   (Eq.F.12) 

 1 15a b= ⋅   (Eq.F.9)   1 15b a= ⋅   (Eq.F.13) 

 

 

On els valors de ,r ra b  representen les distàncies des de l’extrem de la placa base fins a 

l’extrem de la sabata en les dues direccions, tal i com es mostren en la Figura F.2: 

 

 

Llavors, observant la figura anterior, els valors de ,r ra b  es calculen com: 

 
' 4.000 680

1.660
2 2

r

a a
a mm

− −
= = =   

' 2.000 420
790

2 2
r

b b
b mm

− −
= = =  

Per tant, si es substitueixen tots els valors en les Equacions F.6, F.7, F.8 i F.9 s’obtenen 

els possibles valors de 1a : 

Figura F.2: Representació dels paràmetres ,a br r  de la placa base 

Taula F.2: Dimensions de l’àrea portant equivalent 
(Correspon a la Taula 8.2 del CTE SE-A) 
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1

1

1

1 1

' 2 680 2 1.660 4.000

5 ' 5 680 3.400

' 680 800 1.480

5

ra a a mm

a a mm

a a h mm

a b

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅

 

Cal esmentar que per determinar el valor de 1a  segons l’Equació F.9 és necessari 

conèixer el valor de 1b , però de moment, el valor mínim obtingut de 1a  és igual a 1.480 

mm. 

De la mateixa manera, si es substitueixen tots els paràmetres en les Equacions F.10, 

F.11, F.12 i F.13, es troben els possibles valors de 1b : 

  

1

1

1

1 1

' 2 420 2 790 2.000

5 ' 5 420 2.100

' 420 800 1.220

5 5 1.480 7.400

rb b b mm

b b mm

b b h mm

b a mm

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅ = ⋅ =

 

S’observa com el valor mínim obtingut d’aquestes expressions és igual a 1.220 mm. Si es 

substitueix aquest valor de 1b  en l’Equació F.9 s’obté un possible valor de 1a  igual a 

6.100 mm, que és superior al mínim valor trobat anteriorment de 1a  (que era de 1.480 

mm). Llavors, els valors finals de 1a  i 1b  són 1.480 mm i 1.220 mm respectivament. 

Un cop trobats els valors de 1a  i 1b , ja es pot determinar el valor del factor de 

concentració jk  que depèn de l’àrea portant equivalent de formigó, i es calcula segons 

l’Equació F.5 anterior:  

 1 1 1.480 1.220
2,51 5

' ' 680 420
j

a b
k

a b

⋅ ⋅
= = = ≤

⋅ ⋅
    

Llavors, aplicant l’Equació F.3 anterior, s’obté que la resistència portant de la superfície 

d’assentament jdf  val: 

 22
2,51 16,67 27,89 /

3
jd j j cdf k f N mmβ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  
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Tal i com s’ha mostrat anteriorment, aquest valor de resistència ha de ser inferior a 3,30 

vegades el valor cdf ; 

 
2 2

3,30

27,89 3,30 16,67 27,89 / 55,01 /

jd cdf f

N mm N mm

≤ ⋅

≤ ⋅ → ≤
 

Observant la desigualtat anterior, es pot comprovar com aquesta relació es compleix. 

Arribats en aquet punt, ja es pot determinar el valor del paràmetre c segons l’Equació F.1 

anterior: 

 

2

2

[ / ]
[ ] [ ]

3 [ / ]

240,91
20 33,94

3 27,89

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm

c c mm

≤ ⋅
⋅

≤ ⋅ → ≤
⋅

 

Així doncs, el valor de c amb el que es treballarà és igual a 33,94 mm.  

Tal i com s’ha comentat al principi del present capítol, l’estudi de la unió de l’extrem dret 

de la nau es troba dins el cas de flexió dominant, de manera que no es té una 

compressió uniforme en tota la placa base. Així doncs, en la placa base es distingeixen 

dues zones que treballen de manera diferenciada, una treballa a esforç de tracció (part 

esquerra de la placa ratllada de color verd) i l’altra treballa a esforç de compressió, on 

aquesta última correspon a l’àrea eficaç de la placa base, (zona ratllada de color blau de 

la Figura F.3). En aquesta mateixa figura es pot observar la distribució dels perns per la 

unió d’estudi. 

Esmentar que, en els estudis de flexió dominant, el signe del moment flector de càlcul és 

qui determina quina zona de la placa base treballa a tracció i quina a compressió. 

 

 

Figura F.3: Representació de l’àrea eficaç de la placa base 
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Observant la figura anterior, es pot deduir fàcilment el valor d’aquesta àrea eficaç com: 

 ( ) ( )2 2 2eff c fcA mm b c t c  = + ⋅ ⋅ + ⋅   

On cb  és l’amplada de la secció transversal del pilar i fct  és el gruix de l’ala del pilar 

(perfil IPE 400). 

Per tant, si es substitueixen els valors corresponents, s’obté una àrea eficaç de valor: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 22 2 180 2 33,94 13,50 2 33,94 20.172,47eff c fcA b c t c mm= + ⋅ ⋅ + ⋅ = + ⋅ ⋅ + ⋅ =  

Cal esmentar que el valor d’aquesta àrea eficaç determinarà la resistència de disseny a 

compressió de la placa base. 

Llavors, com que s’està en el cas de flexió dominant, cal determinar el valor de l’esforç 

de tracció T que han d’absorbir els perns i el valor de la resultant de la resistència a 

compressió del formigó cN . Per això és necessari plantejar un sistema d’equacions amb 

l’ajut de la Figura F.4 i amb els esforços que es tenen sobre la placa base corresponents 

a la unió de l’extrem dret de la nau mostrats anteriorment. 

 

 
Figura F.4: Sistema d’equacions d’equilibri i esforços 

de càlcul sobre la placa base 
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Segons la figura anterior, si es plantegen les equacions d’equilibri per la unió d’estudi, és 

a dir, sumatori de forces verticals (en direcció y) i sumatori de moments en la direcció z, 

respecte el punt A, igual a zero, s’obté que: 

 [ ] 0yF kN =∑              (Eq.F.14) 

 ( )[ ] 0z AM kNmm =∑             (Eq.F.15) 

Si es substitueixen els valors en les equacions d’equilibri anteriors, es té: 

 ∑ =+→= TNNF cEdy 0  

 ∑ ⋅+⋅=→= dciEdAz zNzTMM 0)(  

 
Abans de tot però, és necessari conèixer els valors de iz  i dz . La distància iz  correspon a 

la compresa entre els perns treballant a tracció (perns de l’esquerra de la unió) i l’eix 

central del pilar; en canvi, la distància dz  correspon a la compresa entre l’eix central del 

pilar i el punt on es té aplicada la resultant de compressió del formigó. Aquestes 

distàncies s’obtenen directament amb l’ajut de la Figura F.5 següent.  

 

 

 

 

400 13,50
193,25

2 2 2 2

' 680
104,50 104,50 235,50

2 2

fcc
d

i

th
z mm

a
z mm

= − = − =

= − = − =

 

 

       Figura F.5 Posició dels perns en la placa per determinar zi i zd 
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Així doncs, coneixent que el valor de l’esforç normal és igual a 37,82 kN, el moment 

flector és igual a 158,54 kNm i que les distàncies zi i zd són 235,50 mm i 193,25 mm 

respectivament segons la figura anterior (Figura F.5), s’obtenen uns valors de T i Nc de: 

 

 3

37,82
349 ; 386,82

158,54 10 235,50 193,25

c

c

c

N T
T kN N kN

T N

+ = 
→ = =

⋅ = ⋅ + ⋅   

Es vol comentar que el signe dels esforços ja es té en compte a l’hora de plantejar el 

sistema d’equacions anterior, de manera que per la resta de càlculs es treballa amb valor 

absolut. 

Un cop determinats tots aquests valors, ja es pot calcular la resistència de disseny a 

esforç de compressió de la placa base, que es calcula segons l’Equació F.16 següent: 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅            (Eq.F.16) 

Llavors, substituint els valors corresponents s’obté que: 

 , ,27,89 20.172, 47 562.610,19 562,61c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que si es compara el valor obtingut de la resistència de disseny a compressió 

de la placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, es té que: 

 , 562,61 386,82c Rd cN kN N kN= ≥ =  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es té un 

bon disseny de la placa base, ja que aquesta suporta correctament els esforços que li 

transmet l’estructura. Ara bé, a continuació cal comprovar que el gruix de la placa sigui 

l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 

F.3.1.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (7)), la capacitat resistent de la placa base sotmesa a 

moment flector per unitat de longitud, ,p RdM , es determina segons l’Equació F.17 

següent: 
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2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=            (Eq.F.17) 

Llavors, per comprovar la secció neta de la placa base, s’ha de comparar el valor del 

moment màxim aplicat per unitat de longitud de la placa amb el valor calculat segons 

l’Equació F.17.  

Primerament es determina el valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , al que està 

sotmès la placa base. Aquest valor s’obté fent el quocient entre el valor de cN  (obtingut 

anteriorment, i que correspon a la resultant de la resistència a compressió del formigó) i 

l’àrea eficaç de la placa base, effA , ja que és aquesta àrea la que està sotmesa a esforç 

de compressió. 

 2 2

2

[ ]
[ / ] [ / ]

[ ]

c
c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ = ≤          (Eq.F.18) 

Si es substitueixen els valors pertinents s’obté: 

 
3

2 2386,82 10
19,18 / 27,89 /

20.172,47
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina segons l’Equació F.19 següent: 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅         (Eq.F.19) 

Substituint valors, s’obté un valor igual a: 

 21
19,18 33,94 11.046,95 11,05

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base sota moment flector, es 

determina segons l’expressió anterior (Equació F.17) com: 

2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  



30  Annex F 
 

 

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 11,05dm kN= , la placa base té un gruix adequat (20 mm) per la 

sol�licitació de càrrega que es té. 

F.3.1.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els elements de les diferents unions de la nau ja han 

estat calculats amb el programa Power Connect©, de manera que en aquest apartat 

només es comprovarà si els perns d’ancoratge (dimensionats segons el programa 

informàtic) suporten correctament la sol�licitació de càrrega i són adequats per la unió 

estudiada. A continuació es mostren les característiques dels perns obtingudes segons el 

programa informàtic: 

  

0

2

,

2

,

2

,

2

,

,

30

33

500 /

550 /

707

561

680

y pern

u pern

tot pern

net pern

b neta

mm

mm

f N mm

f N mm

A mm

A mm

l mm

φ

φ

=

=

=

=

=

=

=

 

Esmentar també que en la unió d’estudi s’han necessitat 6 perns, distribuïts segons les 

Figures F.4 i F.5 presentades anteriorment (tres perns al costat de cada ala del pilar). 

Els perns es dimensionen segons el valor de l’esforç de tracció obtingut anteriorment, T, i 

amb la capacitat geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les 

d’una biga de formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. 

Dels sis perns que es tenen en la unió d’estudi, tres estan treballant a esforç de tracció i 

tres estan treballant a esforç de compressió, ja que s’està en el cas de flexió dominant. 

Un cop dit això, ja es pot determinar el diàmetre mínim dels perns segons l’Equació F.20 

que es presenta a continuació: 

 
, 2

4 [ ]

[ / ]
y pern

s

T N

f
n N mm

φ

π
γ

⋅
≥

⋅ ⋅

            (Eq.F.20) 
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On n és el nombre de perns treballant a tracció i sγ  és el coeficient de seguretat de l’acer 

B-500 S (ja que els perns són d’aquesta classe) i val 1,15. Llavors, si es substitueixen els 

valors en l’expressió anterior s’obté que: 

 
34 349 10
18,46 20

500
3

1,15

mm mmφ φ
π

⋅ ⋅
≥ = → =

⋅ ⋅

 

Per tant, segons l’esforç de tracció al que estan sotmesos els perns de la unió, la mètrica 

mínima d’aquests és de 20 mm. Ara bé, cal determinar si per la capacitat geomètrica 

mínima s’obté una mètrica superior a aquesta i per tant, més restrictiva. 

Per capacitat geomètrica mínima, l’àrea dels perns Aρ  ha de ser el 2,80 per mil de la 

secció total de formigó (acer B-500 S) segons la Taula F.3 que s’adjunta a continuació:  

 

 

Taula F.3: Taula de valors de capacitat geomètrica mínima 
(Correspon a la Taula 43.3.5 de l’Article 42 de la EHE) 
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Tal i com s’ha comentat anteriorment, la secció total de formigó s’assimila a la secció en 

planta de la placa base. Llavors, segons l’Equació F.21, l’àrea dels perns que s’obté és 

de: 

 2 2,80
[ ] '[ ] '[ ]

1.000
A mm a mm b mmρ = ⋅ ⋅           (Eq.F.21) 

Substituint els valors pertinents es té un valor de Aρ  igual a: 

 22,80
680 420 799,68

1.000
A mmρ = ⋅ ⋅ =  

Cal comentar que el motiu de calcular segons la capacitat geomètrica mínima és per les 

possibles retraccions i variacions tèrmiques del formigó. 

A continuació es determina la capacitat geomètrica mínima U segons l’Equació F.22. 

Aquest valor determina el nombre de perns necessaris a tracció i la seva mètrica segons 

la Figura F.6 adjuntada al final del present annex. Esmentar que s’ha cregut oportú 

adjuntar la Figura F.6  al final de l’annex donat que es consultarà en diverses ocasions. 

 [ ] 2 2

,[ ] [ / ]yd pernU N A mm f N mmρ= ⋅           (Eq.F.22) 

Tenint en compte que el valor de ,yd pernf  es determina com el quocient entre el límit 

elàstic de l’acer del pern (B-500 S), que és igual a 500 N/mm2, i un coeficient de 

seguretat ja presentat anteriorment com sγ , que pren el valor de 1,15; s’obté una 

capacitat geomètrica mínima de: 

 
500

799,68 347.686,96 347,69
1,15

U N U kN= ⋅ = → =   

Amb aquest valor de capacitat geomètrica s’entra a la taula de la Figura F.6 amb un 

diàmetre del pern prefixat (per exemple mètrica 20, que és el diàmetre que s’ha obtingut 

amb el valor de l’esforç de tracció T aplicat sobre els perns) i s’obté que són necessaris 

tres perns; 

 3 20 409,80 347,69mm U kN kNφ → = ≥  
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Recordar que els nombre de perns obtingut correspon només als perns que treballen a 

tracció. 

Com que el valor de la capacitat màxima que poden suportar tres perns treballant a 

tracció (409,80 kN) és superior a la capacitat geomètrica mínima, aquesta mètrica dels 

perns és adequada per la unió.  

Es vol comentar que la mètrica obtinguda amb el programa informàtic ha estat de 30 

mm, per tant, com que al fer el dimensionament dels perns s’ha obtingut un diàmetre de 

20 mm i s’ha vist que suportava correctament la sol�licitació de càrregues, amb una 

mètrica de 30 mm, també es té un bon disseny de la unió. Es recorda que l’objectiu 

d’aquest annex és verificar que les dimensions obtingudes amb Power Connect© són 

adequades, i no trobar el valor d’aquestes. 

F.3.1.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant 

Abans de realitzar la pertinent verificació, es vol comentar que, com que la mètrica dels 

perns de la unió d’estudi segons el Power Connect© és de 30 mm, és amb aquest valor 

amb el que es faran les verificacions a esforç tallant i a esforç de tracció, ja que es vol 

comparar el valor de la resistència de disseny utilitzant aquesta mètrica amb el valor de 

càlcul obtingut amb el programa.  

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (6)), en el cas d’existir elements a tallant, la resistència de 

càlcul a esforç tallant és l’aportada per aquests elements. Llavors, la resistència a tallant 

d’un pern d’ancoratge, definida com ,v pern RdF − , es determina com el menor dels valors 

donats per: 

- La resistència del pern. Aquest valor es determina segons l’Equació F.23 següent: 

  
2 2

, ,

,

2

0,50 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N p

γ
−

⋅ ⋅
= ⋅        (Eq.F.23) 

On p és el nombre de plans de tall, que en el cas de cargols o perns roscats com 

 és en aquest cas, aquest valor és igual a 2; 2Mγ  és un coeficient parcial de 

seguretat i val 1,25; i ,net pernA  és igual a l’àrea neta del pern, és a dir, l’àrea del 

pern resistent a tracció. Llavors, substituint els valors corresponents, s’obté: 
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  , ,

0,50 550 561
2 246.840 246,84

1,25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= ⋅ = → =  

- El valor obtingut segons l’expressió següent (Equació F.24): 

  
2 2

, ,

,

2

[ / ] [ ]
[ ]

pern u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N

α

γ
−

⋅ ⋅
=        (Eq.F.24) 

 On el valor de pernα  es calcula segons l’Equació F.25: 

  2

,0,44 0,0003 [ / ]pern y pernf N mmα = − ⋅         (Eq.F.25) 

 Que substituint els valors corresponents s’obté 0,29pernα = . Per tant; 

  , ,

0,29 550 561
71.583,60 71,58

1,25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

Així doncs, la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge ,v pern RdF −  és igual a 71,58 kN, ja 

que és el mínim valor obtingut de les dues expressions anteriors. 

Llavors, com que es té un total de sis perns en la unió entre el pilar dret i la 

fonamentació (i els sis perns absorbeixen tallant), la resistència total de disseny a tallant 

dels perns és igual a: 

 , ,6 429,48v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ =  

Per verificar que aquests perns resisteixen correctament l’esforç tallant, es compararà el 

valor de disseny obtingut anteriorment amb el valor màxim de càlcul trobat amb el 

programa Power Connect©. Aquest valor de càlcul és igual a 53,59 kN i, com que és 

menor que el valor de disseny, els perns suporten correctament aquest esforç tallant 

aplicat. 

F.3.1.5  Determinació de la resistència dels perns a esforç de tracció 

El valor de la resistència de disseny a tracció d’un pern ,t pern RdF − , segons el CTE SE-A 

(8.5.2 (3)), es determina segons el mínim valor de: 
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- La resistència a esforç de tracció d’un pern. Aquest valor es calcula segons l’Equació 

F.26 següent: 

 
2 2

, ,

,

2

0,90 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

t pern Rd

M

f N mm A mm
F N

γ
−

⋅ ⋅
=          (Eq.F.26) 

 Que si es substitueixen els valors pertinents, s’obté un valor de ,t pern RdF − : 

 , ,

0,90 550 561
222.156 222,16

1,25
t pern Rd t pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

- La resistència de disseny a punxonament del cap del pern o la femella, donada per 

l’expressió següent: 

 
2

,

,

2

0,60 [ ] [ ] [ / ]
[ ]

m u pern

p Rd

M

d mm t mm f N mm
B N

π

γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=         (Eq.F.27) 

On md  és el menor valor de la distància mitja entre vèrtexs i cares del cap del pern o la 

femella, normalment aquest valor s’aproxima a la mètrica del pern; i t és el gruix de la 

placa base. Llavors, substituint els valors en l’expressió anterior, s’obté: 

 , ,

0,60 30 20 550
497.628, 28 497,63

1, 25
p Rd p RdB N B kN

π⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = → =  

Un cop obtinguts aquests valors, la resistència de disseny a tracció d’un pern, ,t pern RdF − , 

és igual a 222,16 kN, ja que és el mínim dels dos valors trobats. Llavors, com que en la 

unió d’estudi es tenen tres perns treballant a compressió, el valor total de disseny 

,t perns total RdF − −  és igual a 666,48kN. 

Per últim, cal comprovar si el valor de la resistència de disseny total a tracció dels perns 

(666,48 kN) és superior al valor de tracció al que estan sotmesos els tres perns de la 

unió, que és de T=349 kN. Tal i com s’observa sí que es compleix. 
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F.3.1.6  Comprovació dels perns a esforç de tracció i esforç tallant 

combinats 

Segons el CTE SE-A (8.5.2 (4)), quan un pern està treballant simultàniament a esforç de 

tracció i esforç tallant, a més a més de complir les pertinents verificacions de tracció i 

tallant per separat, també ha de verificar la condició d’interacció següent, Equació F.28: 

,

, ,

[ ] [ ]
1

[ ] 1, 40 [ ]

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F kN T kN

F kN F kN

−

− −

+ ≤
⋅

         (Eq.F.28) 

On ,v pern EdF −  i ,v pern RdF −  són la resistència de càlcul i de disseny respectivament a esforç 

tallant d’un pern, i pernT  i ,t pern RdF −  són la resistència de càlcul i de disseny respectivament 

a tracció d’un pern.  

Sabent que amb el programa informàtic s’ha obtingut una resultant d’esforç tallant sobre 

la placa base de 53,59 kN, i que aquest esforç es transmet directament sobre els sis 

perns de la unió (ja que tots els perns absorbeixen esforç tallant), cada pern està sotmès 

a un esforç tallant de valor igual a: 

,

53,59
8,93

6
v pern Ed

kN
F kN− = =  

Per altra banda, abans s’ha obtingut que, dels sis perns que es tenen en la unió, només 

tres d’aquests estan treballant a esforç de tracció (amb un valor total de T=349 kN), de 

manera que cada pern està sotmès a un esforç de tracció de valor igual a: 

 
349

116,33
3

pern

kN
T kN= =  

I per últim, els valors de ,v pern RdF −  i ,t pern RdF −  són 71,58 kN i 222,16 kN respectivament, 

tal i com es pot comprovar en els dos apartats anteriors. 

Per tant, substituint tots aquests valors en l’Equació F.28, es té que: 

,

, ,

1
1,40

8,93 116,33
0,50 1

71,58 1, 40 222,16

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F T

F F

−

− −

+ ≤
⋅

+ = ≤
⋅
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Amb la desigualtat anterior es comprova com els perns de la unió d’estudi suporten 

també la sol�licitació combinada de l’esforç de tracció i l’esforç tallant. 

F.3.1.7  Càlcul de la longitud d’ancoratge dels perns 

Una característica important dels perns és la seva longitud d’ancoratge, és a dir, la 

profunditat que aquests estan embeguts en la fonamentació. Aquesta longitud es 

determina seguint la normativa establerta per la EHE (Article 66.5), tal i com es mostra a 

continuació. 

Considerant que l’armadura, en aquest cas els perns, està en posició de bona adherència 

(posició I segons la Taula F.4 adjuntada al final del present annex), la longitud bàsica 

d’ancoratge es calcula com: 

 [ ] ,2

20

y pern

bI

f
l cm m= ⋅∅ ≥ ⋅∅            (Eq.F.29) 

Esmentar que en la fórmula anterior ∅  (diàmetre dels perns) va amb cm i ,y pernf  amb 

N/mm2.  

Per altra banda, el paràmetre m és un coeficient numèric obtingut a partir de resultats 

experimentals extrets d’assajos d’adherència dels rodons. El seu valor s’obté de la Taula 

F.5 que es mostra a continuació: 

 

 

En el cas que s’estudia, aquest paràmetre m pren el valor de 15, ja que es treballa amb 

acer B-500 S i la resistència característica del formigó és de 25 N/mm2. 

Es vol comentar que aquest càlcul es realitzarà amb els valors obtinguts en l’apartat del 

dimensionament dels perns, ja que així no es barrejaran els resultats obtinguts amb el 

programa de càlcul i els que s’estan obtenint a mà. 

Taula F.5: Valors del paràmetre m segons la resistència característica del formigó i tipus d’acer 
(Correspon a la Taula 66.5.2.a de l’Article 66 de la EHE) 
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Així doncs, substituint tots aquests valors en l’Equació F.29, la longitud bàsica 

d’ancoratge és igual a: 

 ,2 2 500
15 2 2 60 50

20 20

y pern

bI

f
l m cm cm= ⋅∅ ≥ ⋅∅ → ⋅ ≥ ⋅ → ≥  

La desigualtat anterior es compleix, per tant, la longitud bàsica d’ancoratge és igual a 60 

cm. 

A continuació es determinarà el valor de la longitud neta d’ancoratge a partir de la 

longitud bàsica segons l’Equació F.30 següent: 

[ ]
2

, 2

,

[ ]
[ ]

[ ]
b neta bI

real

A mm
l cm l cm

A mm

ρ

ρ

β= ⋅ ⋅               (Eq.F.30) 

El paràmetre β és un factor de reducció en funció de la forma de l’ancoratge. En aquest 

cas pren el valor de 1 ja que els perns es volen en prolongació recta, observar Taula F.6 

següent:  

 

 

El valor de Aρ és l’àrea amb la que s’ha trobat la capacitat mecànica dels perns, i és igual 

a 799,68 mm2, i Aρ,real és l’àrea real que ocupen els perns d’acer escollits, i es calcula 

mitjançant la següent expressió: 

 
2 2

2

,

[ ]
[ ]

4
s real

mm
A mm n

π ⋅∅
= ⋅               (Eq.F.31) 

Llavors, considerant que es tenen tres dels sis perns treballant a tracció, i que aquests 

tenen un diàmetre de 20 mm, el valor de Aρ,real que s’obté és igual a: 

 
2

2 2

,

20
[ ] 3 942,48

4
s realA mm mm

π ⋅
= ⋅ =  

Taula F.6: Taula amb els valors del paràmetre β segons el tipus d’ancoratge 
(Correspon a la Taula 66.5.2.b de l’Article 66 de la EHE) 



Plaques base de la nau industrial i de l’edifici d’oficines 39 

 

Llavors, la longitud neta d’ancoratge és igual a: 

 , ,

799,68
60 1 50,91 510

942,48
b neta b netal cm l mm= ⋅ ⋅ = → =  

Existeixen unes restriccions sobre la longitud neta d’ancoratge tal i com marca la EHE 

(Article 66.5.1). Aquestes restriccions es mostren a continuació: 

 ( ), 10 51 10 2 20b netal cm≥ ⋅∅ → ≥ ⋅ =  

 , 15 51 15b netal cm cm≥ → ≥  

 ,

60
51 20

3 3

bI
b neta

l
l cm≥ → ≥ =  

Com que totes les restriccions es compleixen, la longitud neta d’ancoratge pels perns de 

mètrica 20 és igual a 510 mm. Cal comentar que amb el programa de càlcul la mètrica 

obtinguda era de 30 mm, amb una longitud d’ancoratge de 680 mm, per tant, tot i que 

està una mica sobredimensionat, el disseny dels perns és correcte. 

F.3.1.8  Comprovacions addicionals  

Les últimes verificacions que es duran a terme fan referència al pes propi de la 

fonamentació i a la tracció dels perns. Concretament es comprovarà que la succió que 

pugui produir la càrrega de vent no sigui superior a la que pot suportar l’estructura. 

Primerament es comprova que el pes propi de la sabata estudiada sigui superior a la 

succió produïda pel vent. El pes propi de la sabata es calcula segons l’Equació F.32 

següent: 

( ) 3 2
[ ] [ ] [ ] [ ]sabata formigó

kg m
Pp N a m b m h m g

m s
ρ

   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

   
        (Eq.F.32) 

On a, b i h corresponen a les dimensions de la sabata, formigóρ  és la densitat del formigó 

(que val 2.500 kg/m3) i g és la gravetat. Per tant, si es substitueixen aquets valors en 

l’equació anterior, s’obté que: 

( )4 2 0,80 2.500 9,81 156.960 156,96sabata sabataPp N Pp kN= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = → =  
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Per altra banda, cal determinar el valor màxim de succió que es produeix en l’àrea 

tributària de la coberta que correspon a la sabata estudiada.  

Si es consulta l’Annex A (on es detallen les accions que afecten a l’estructura de la nau 

industrial), es pot comprovar com hi ha tres tipus de vent que actuen sobre l’edifici de la 

nau, dos vents transversals i un vent longitudinal. Cal comentar que aquests vents són 

incompatibles entre ells, de manera que s’escollirà el més desfavorable en quan a la 

succió produïda pel vent sobre la coberta de la nau. El cas més desfavorable és el que es 

mostra a continuació, Figura F.7, i representa la succió produïda en la coberta segons un 

dels dos vents transversals que actua sobre la nau industrial (combinació 1 de l’Annex 

A). 

 

 

Llavors, el primer que es determinarà és el valor de la força resultant de succió del tram 

de coberta que afecta a la sabata estudiada amb l’ajut de la Figura F.8. 

 

Figura F.7: Succions produïdes pel vent transversal en la coberta de la nau (combinació 1) 

Figura F.8: Representació de la força resultant de succió en el tram de coberta estudiat 
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On les distàncies d1 i d2 corresponen al tram de coberta on es té una succió de 5,62 kN/m 

i 2,81 kN/m respectivament.  

Segons la Figura A.6 de l’Annex A, la projecció horitzontal de la distància d1 és igual a 

e/10. El valor de e ha estat determinat en l’Annex A (pàg.16) i val 20 m, de manera que 

la distància d1 en projecció horitzontal és igual a 20/10, és a dir, 2 metres. Per tant, com 

que el pendent de la coberta és de 5º, la distància d1 és igual a: 

1 1

2
2,008

cos5º

m
d d m= → =  

Per altra banda, sabent que la longitud d’una vessant de la coberta de la nau és igual a 

11,042 m, la distància d2 serà: 

 2 11,042 2,008 9,034d m= − =  

Per tant, la resultant de la força de succió és de: 

5,62 2,008 2,81 9,034 36,67succió succió

kN kN
R m m R kN

m m
= ⋅ + ⋅ → =  

Per tal de comparar aquest valor obtingut amb el pes propi de la fonamentació, s’ha 

d’obtenir la component vertical de la resultant de la força de succió, de manera que: 

 , ,36,67 cos(5º ) 36,53succió y succió yR kN R kN= ⋅ → =  

Llavors, com que el valor del pes propi de la sabata (156,96 kN) és major que la succió 

produïda en el tram de coberta que afecta la sabata estudiada (36,53 kN), són correctes 

les dimensions de la fonamentació. 

L’altra verificació addicional que cal fer és la que fa referència a la tracció dels perns. 

Concretament s’ha de comprovar que la tracció dels perns sigui prou elevada com per 

resistir la succió produïda pel vent en el tram de coberta que correspon a la unió d’estudi. 

Com ja s’ha vist abans, la resistència de disseny a tracció d’un sol pern és de 222,16 kN. 

Llavors, com que dels sis perns que es tenen a la unió, tres estan treballant a esforç de 

tracció i tres a esforç de compressió, la resistència de disseny a tracció de la unió 

d’estudi és igual a tres vegades la resistència de disseny a tracció d’un pern, és a dir 

3 222,16 666,48kN⋅ = .  
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Per altra banda, s’acaba de veure que el màxim valor de la força de succió sobre la 

coberta de la nau, en el tram que correspon a la unió de la sabata dreta, és de 36,53 kN. 

Així doncs, com que el valor de la resistència de disseny a tracció de la unió (666,48 kN) 

és superior a la succió produïda pel vent (36,53 kN), és correcte el disseny que s’ha fet 

de la unió. 

Tal i com s’acaba de veure, la unió amb placa base corresponent a l’extrem dret de la 

nau està ben dimensionada segons el programa Power Connect©, ja que compleix totes 

les verificacions anteriors. 

F.3.2   Unió de l’extrem esquerra de la nau industrial 

A continuació s’adjunten les dimensions de la fonamentació, de la placa base, del pilar 

metàl�lic de l’estructura i també els esforços obtinguts amb el programa de càlcul per 

aquesta unió. 

Dimensions de la sabata esquerra: 

4.000

2.000

800

a mm

b mm

h mm

=

=

=

 

Dimensions de la placa base: 

' 680

' 420

20

a mm

b mm

t mm

=

=

=

 

Esforços de càlcul sobre la unió: 

,

,

, ,

,

30,29

77,98

44,78

165,49

Ed mín

Ed màx

v Ed màx

Ed màx

N kN

N kN

F kN

M kNm

=

= −

=

= −

 

Dimensions de la secció transversal del pilar 

(IPE 400): 

400

180

8,60

13,50

c

c

wc

fc

h mm

b mm

t mm

t mm

=

=

=

=

 

Amb les dades anteriors es pot comprovar com les dimensions de la sabata i de la placa 

base són les mateixes que per la unió de l’extrem dret, ja que s’ha intentat dissenyar una 

estructura simètrica per tal d’aconseguir una distribució uniforme dels esforços sobre 

aquesta.  

Observant els esforços de càlcul, es pot comprovar com en aquest cas també es té flexió 

dominant, ja que el valor del moment flector (en valor absolut) és notablement més gran 

que els dos valors d’esforç normal (també en valor absolut). Així doncs, les 
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comprovacions que es faran per aquesta unió seguiran la mateixa estructura que en el 

cas de la unió de l’extrem dret estudiat anteriorment, treballant amb el valor mínim de 

l’esforç axial i el valor màxim del moment flector, ja que aquests valors són els més 

desfavorables davant en fenomen de bolcada de la sabata. 

F.3.2.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

A continuació es determina l’àrea eficaç de la placa base, ja que és una dada necessària 

per poder obtenir el valor de la resistència de disseny a compressió de la placa base. 

Per determinar l’àrea eficaç de contacte de la placa base, alhora cal conèixer el valor del 

paràmetre c, presentat anteriorment segons l’Equació F.1. Recordar que el valor de c 

depèn del gruix de la placa base (20 mm), del valor de ydf  (que és una constant) i del 

paràmetre jdf  (que és la capacitat portant de la superfície d’assentament que s’estudia).  

Aquest paràmetre jdf  és funció del factor de concentració jk , i aquest últim depèn de 

les dimensions de la placa base i dels valors de 1 1,a b . Tal i com s’ha vist en la unió 

anterior, els paràmetres 1 1,a b  depenen dels valors de ,r ra b , i aquests últims són funció 

de les dimensions de la sabata i de la placa base.  

Llavors, com que l’estructura de la nau industrial és simètrica, les dimensions de la 

sabata i de la placa base de les dues unions dels extrems són iguals, així doncs, el 

paràmetre jk  (per la unió de l’extrem esquerra) prendrà el mateix valor que el que s’ha 

trobat anteriorment per l’extrem dret, de manera que el valor de c també és igual; i val 

c=33,94 mm (consultar pàgina 25). 

De la mateixa manera, com que el valor del paràmetre c és igual que per la unió anterior 

i també s’està en el cas de flexió dominant (fet que implica que només un costat de la 

placa base treballa a compressió), el valor de l’àrea eficaç és el mateix que per la unió 

anterior, de manera que 220.172,47effA mm= (consultar pàgina 26). 

Cal recordar que el valor d’aquesta àrea eficaç és el que determina la resistència de 

disseny a compressió de la placa base. 

Com que s’estudia el cas de flexió dominant (igual que en l’extrem dret de la nau) s’ha 

d’obtenir també el valor de l’esforç de tracció T que han d’absorbir els perns i el valor de 
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la resultant de la resistència a compressió del formigó cN , de manera que és necessari 

plantejar un sistema d’equacions amb l’ajut de la Figura F.4 (mostrada anteriorment), 

però ara, amb els esforços que es tenen en la unió de l’extrem esquerra. 

Si es plantegen les equacions d’equilibri, és a dir, sumatori de forces verticals (en 

direcció y) i sumatori de moments en direcció z respecte el punt A igual a zero, 

(Equacions F.14 i F.15 respectivament) s’obté que: 

 ∑ =+→= TNNF cEdy 0  

 ∑ ⋅+⋅=→= dciEdAz zNzTMM 0)(  

Llavors, coneixent que el valor de l’esforç normal mínim és igual a 30,29 kN, que el valor 

del moment flector màxim és igual a 165,49 kNm i que les distàncies zi i zd són 235,50 

mm i 193,25 mm respectivament (extretes de la Figura F.5 anterior), s’obtenen uns 

valors de T i Nc de: 

 

 3

30,29
399,64 ; 369,35

165,49 10 235,50 193,25

c

c

c

N T
T kN N kN

T N

+ = 
→ = =

⋅ = ⋅ + ⋅   

Recordar que el signe dels esforços ja s’ha tingut en compte a l’hora de plantejar les 

equacions d’equilibri, és per aquest motiu que ara es treballa amb valors absoluts. 

A continuació es determina la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

corresponent a la unió de l’extrem esquerra, segons l’Equació F.16 presentada 

anteriorment. 

2 2

, ,[ / ] [ ] 27,89 20.172,47 562.610,19 562,61c Rd jd eff c RdN f N mm A mm N N kN= ⋅ = ⋅ = → =  

Observar que el valor obtingut de la resistència de disseny a compressió de la placa base 

és el mateix que el que s’ha trobat per la unió de l’extrem dret, ja que aquest valor 

només depèn de l’àrea eficaç de la placa base i de la resistència portant de la superfície 

d’assentament jdf ; valors idèntics als obtinguts en la unió de l’extrem dret. 

Si es compara el valor de la resistència de disseny a compressió de la placa base amb 

l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, es té que: 
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 , 562,61 369,35c Rd cN kN N kN= ≥ =  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es té un 

bon disseny de la placa base, donat que aquesta suporta correctament els esforços que li 

transmet l’estructura.  

F.3.2.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Tal i com s’ha realitzat per la unió de l’extrem dret de la nau industrial, per dur a terme 

la verificació referent al gruix de la placa base, primer s’ha de determinar la capacitat 

resistent de la placa base a moment flector per unitat de longitud de la placa, ,p RdM , 

(segons l’Equació F.17), i comparar-lo amb el valor del moment màxim aplicat per unitat 

de longitud de la placa, dm , (que es determina segons l’Equació F.19). 

Inicialment es determina el valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , al que està 

sotmès la placa base. Aquest valor s’obté mitjançant l’Equació F.18 anterior, fent el 

quocient entre el valor de cN  i l’àrea eficaç de la placa base, effA , ja que és aquesta àrea 

la que està sotmesa a esforç de compressió. 

 2 2

2

[ ]
[ / ] [ / ]

[ ]

c
c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ = ≤           

Si es substitueixen els valors corresponents en l’Equació F.18 s’obté que: 

3
2 2369,35 10

18,31 / 27,89 /
20.172,47

c N mm N mmσ
⋅

= = ≤  

Per altra banda, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de 

longitud d’aquesta, es determina segons l’Equació F.19 tal i com s’ha comentat 

anteriorment. 

 2 2 2 21 1
18,31 33,94 10.545,86 / 10,55

2 2
d cm c Nmm mm kNσ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = →   

       

Pel que referència al valor de la capacitat resistent de la placa base a moment flector, es 

determina com (Equació F.17): 
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2 2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4 4

yd

p Rd p Rd

t f
M N M kN

⋅ ⋅
= = = → =  

Llavors, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, que 

és igual a 10,55dm kN= , la placa base té un gruix adequat (20 mm) per la sol�licitació de 

càrrega que es té. 

F.3.2.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els elements de les diferents unions de la nau ja han 

estat calculats amb el programa Power Connect©, de manera que en aquest apartat 

només es comprovarà si els perns d’ancoratge (dimensionats segons el programa 

informàtic) suporten correctament la sol�licitació de càrrega i són adequats per la unió 

estudiada. 

Els perns que el programa de càlcul ha assignat a la unió d’estudi són exactament els 

mateixos que els que ha assignat a la unió de l’extrem dret de la nau. Així doncs, en la 

unió de l’extrem esquerra també hi ha 6 perns de mètrica 30. Les característiques 

mecàniques d’aquests són les següents:   

  

0

2

,

2

,

2

,

2

,

,

30

33

500 /

550 /

707

561

680

y pern

u pern

tot pern

net pern

b neta

mm

mm

f N mm

f N mm

A mm

A mm

l mm

φ

φ

=

=

=

=

=

=

=

 

Esmentar que la distribució d’aquests sis perns és exactament la mateixa que la que es 

tenia en la unió de l’extrem dret de la nau (tres perns al costat de cada ala del pilar), 

observar Figures F.4 i F.5 anteriors. 

Els perns es dimensionen segons el valor de l’esforç de tracció obtingut anteriorment, T, i 

amb la capacitat geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les 

d’una biga de formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. 
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Cal recordar que com que s’estudia un cas de flexió dominant, dels sis perns de la unió, 

tres treballen a esforç de tracció i tres treballen a esforç de compressió. Un cop dit això, 

ja es pot determinar el diàmetre mínim dels perns segons l’Equació F.20 presentada 

anteriorment. 

 
, 2

4 [ ]

[ / ]
y pern

s

T N

f
n N mm

φ

π
γ

⋅
≥

⋅ ⋅

             

Si es substitueixen els valors en l’expressió anterior s’obté que: 

 
34 399,64 10
19,75 20

500
3

1,15

mm mmφ φ
π

⋅ ⋅
≥ = → =

⋅ ⋅

 

Per tant, segons l’esforç de tracció al que estan sotmesos els perns de la unió, la mètrica 

mínima d’aquests és de 20 mm. Ara bé, cal determinar si per la capacitat geomètrica 

mínima s’obté una mètrica superior que 20 mm. 

Per capacitat geomètrica mínima, l’àrea dels perns Aρ  ha de ser el 2,80 per mil de la 

secció total de formigó (acer B-500 S) segons la Taula F.3 presentada anteriorment. Tal i 

com s’ha comentat anteriorment, la secció total de formigó en aquest cas s’assimila a la 

secció en planta de la placa base. Llavors, segons l’Equació F.21, l’àrea dels perns que 

s’obté és de: 

 2 22,80 2,80
'[ ] '[ ] 680 420 799,68

1.000 1.000
A mm a mm b mm mmρ
  = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =   

A continuació es determina la capacitat geomètrica mínima U segons l’Equació F.22. 

Aquest valor determina el nombre de perns necessaris a tracció i la seva mètrica segons 

la Figura F.6 (adjuntada al final del present annex).  

 [ ] 2 2

,[ ] [ / ]yd pernU N A mm f N mmρ= ⋅            

 
500

799,68 347.686,96 347,69
1,15

U N U kN= ⋅ = → =  

Amb aquest valor de capacitat geomètrica s’entra a la taula de la Figura F.6 amb el 

diàmetre del pern escollit (per exemple mètrica 20, que és el diàmetre que s’ha obtingut 
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amb el valor de l’esforç de tracció T aplicat sobre els perns) i s’obté que són necessaris 

tres perns; 

 3 20 409,80 347,69mm U kN kNφ → = ≥  

Recordar que el nombre de perns obtingut correspon només als perns que treballen a 

tracció. 

Com que el valor de la capacitat màxima que poden suportar tres perns treballant a 

tracció (409,80 kN) és superior a la capacitat geomètrica mínima, la mètrica de 20 mm 

és adequada per la unió de l’extrem esquerra de la nau.  

Es vol comentar que la mètrica obtinguda amb el programa informàtic ha estat de 30 

mm, per tant, com que al fer el dimensionament dels perns s’ha obtingut un diàmetre de 

20 mm i s’ha vist que suportava correctament la sol�licitació de càrregues, amb una 

mètrica de 30 mm, també es té un bon disseny de la unió. Es recorda que l’objectiu 

d’aquest annex és verificar que les dimensions obtingudes amb Power Connect© són 

adequades, i no trobar el valor d’aquestes. 

F.3.2.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Igual que en la unió anterior, aquest apartat es comprova amb una mètrica de 30 mm, 

perquè és la mètrica que ha assignat el programa Power Connect© als perns de la unió 

del pilar esquerra amb el sòl. 

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (6)), en el cas d’existir elements a tallant, la resistència de 

càlcul a esforç tallant és l’aportada per aquests elements. Així doncs, la resistència a 

tallant d’un pern d’ancoratge, definida com ,v pern RdF − , es determina com el mínim valor 

obtingut entre la resistència del pern (Equació F.23) i el valor donat per l’Equació F.24.  

Cal comentar que aquests dos valors només depenen de les característiques mecàniques 

dels perns, de manera que (com que els perns de la unió d’estudi són exactament iguals 

que els de la unió de l’extrem dret) aquests dos valors prenen els mateixos valors que els 

calculats per la unió anterior (consultar pàg.34). Així doncs es té que ,v pern RdF −  és 

directament igual a 71,58 kN. 

Llavors, com que es té un total de sis perns en la unió entre el pilar esquerra i la 

fonamentació (i els sis perns absorbeixen tallant), la resistència total de disseny a tallant 

dels perns és igual a: 
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 , ,6 429,48v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ =  

Ara bé, per comprovar que aquests perns són capaços de resistir correctament l’esforç 

tallant aplicat, es compara aquest valor de disseny amb el valor màxim de càlcul obtingut 

amb el programa informàtic, que és de 44,78 kN. Es pot comprovar com els perns 

suporten perfectament l’esforç aplicat ja que el valor de disseny és molt superior al de 

càlcul. 

F.3.2.5  Determinació de la resistència dels perns a esforç de tracció 

El valor de la resistència de disseny a tracció d’un pern ,t pern RdF − , segons el CTE SE-A 

(8.5.2 (3)), es determina com el mínim valor obtingut entre la resistència a esforç de 

tracció d’un pern (Equació F.26) i la resistència de disseny a punxonament del cap del 

pern o la femella (Equació F.27).  

Com que aquests dos valors depenen únicament de les característiques mecàniques dels 

perns, i els perns de la unió d’estudi són exactament iguals que els de la unió de l’extrem 

dret de la nau, el valor obtingut de ,t pern RdF −  és directament 222,16 kN. De la mateixa 

manera, com que només tres dels sis perns treballen a tracció (degut a que s’estudia el 

cas de flexió dominant), el valor total de disseny ,t perns total RdF − −  és igual a 666,48 kN 

(consultar pàgina 35). 

Finalment cal comprovar que aquest valor de disseny és superior al valor real de l’esforç 

de tracció al que estan sotmesos els perns, que és igual a T=399,64 kN. Tal i com es pot 

comprovar és compleix la condició. 

F.3.2.6  Comprovació dels perns a esforç de tracció i esforç tallant 

combinats 

Segons el CTE SE-A (8.5.2 (4)), quan un pern està treballant simultàniament a esforç de 

tracció i esforç tallant, a més a més de complir les pertinents verificacions de tracció i 

tallant per separat, també ha de verificar la condició d’interacció següent, (Equació F.28): 

,

, ,

[ ] [ ]
1

[ ] 1, 40 [ ]

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F kN T kN

F kN F kN

−

− −

+ ≤
⋅

           

Llavors, sabent que amb el programa Power Connect© s’ha obtingut una resultant 

d’esforç tallant sobre la placa base de 44,78 kN, i que aquest esforç es transmet 
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directament sobre els sis perns de la unió (ja que tots els perns absorbeixen esforç 

tallant), cada pern està sotmès a un esforç tallant de valor igual a: 

,

44,78
7,46

6
v pern Ed

kN
F kN− = =  

Per altra banda, anteriorment s’ha obtingut que, dels sis perns que es tenen en la unió, 

només tres d’aquests estan treballant a esforç de tracció (amb un valor total de 

T=399,64 kN), de manera que cada pern està sotmès a un esforç de tracció de valor 

igual a: 

 
399,64

133,21
3

pern

kN
T kN= =  

I per últim, els valors de ,v pern RdF −  i ,t pern RdF −  són 71,58 kN i 222,16 kN respectivament, 

tal i com es pot comprovar en els dos apartats anteriors. 

Per tant, substituint tots aquests valors en l’Equació F.28, es té que: 

,

, ,

1
1,40

7, 46 133,21
0,53 1

71,58 1, 40 222,16

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F T

F F

−

− −

+ ≤
⋅

+ = ≤
⋅

 

Amb la desigualtat anterior es comprova com els perns de la unió d’estudi suporten 

també la sol�licitació combinada de l’esforç de tracció i l’esforç tallant. 

F.3.2.7  Càlcul de la longitud d’ancoratge dels perns 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, una característica important dels perns és la seva 

longitud d’ancoratge, és a dir, la profunditat que aquests estan embeguts en la 

fonamentació. Aquesta longitud es determina seguint la normativa establerta per la EHE 

(Article 66.5). 

Es recorda que la longitud bàsica d’ancoratge dels perns de la unió de l’extrem esquerra 

es calcula mitjançant l’Equació F.29 presentada anteriorment. De fet, la longitud bàsica 

d’ancoratge pels perns de la unió d’estudi és la mateixa que la que s’ha calculat 

anteriorment pels perns de la unió de l’extrem dret, ja que només depèn del diàmetre del 
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pern. Destacar que el coeficient m (que es pot consultar en la Taula F.5) i el límit elàstic 

de l’acer de la placa base són constants, per tant, bIl  és igual a 60 cm. 

El segon pas és determinar el valor de la longitud neta d’ancoratge a partir de la longitud 

bàsica segons l’Equació F.30 presentada anteriorment. Cal comentar que aquesta 

magnitud és funció del paràmetre β (que es pot consultar en la Taula F.6 anterior) i dels 

valors Aρ  i ,realAρ . Com que aquests tres valors són iguals que els obtinguts per la unió 

de l’extrem dret de la nau (perquè es té el mateix nombre de perns i de les mateixes 

característiques), el valor de la longitud neta d’ancoratge també és el mateix, de manera 

que ,b netal  és igual a 510 mm (consultar pàgina 39). 

De la mateixa manera, les restriccions que ha de complir la longitud neta d’ancoratge, 

presentades anteriorment, també es verifiquen per la unió d’estudi (consultar pàgina 39). 

Així doncs, la longitud neta d’ancoratge pels perns de mètrica 20 és igual a 510 mm. Cal 

comentar que amb el programa de càlcul la mètrica obtinguda era de 30 mm amb una 

longitud d’ancoratge de 680 mm, per tant, tot i que la unió està una mica 

sobredimensionada, es té un bon disseny dels perns. 

F.3.2.8 Comprovacions addicionals 

Les últimes verificacions que es duran a terme fan referència al pes propi de la 

fonamentació i a la tracció dels perns. Igual que s’ha fet per l’extrem dret de la nau, es 

comprovarà que la succió que pugui produir la càrrega de vent no sigui superior a la que 

pot suportar l’estructura. 

Primerament es comprova que el pes propi de la sabata sigui superior a la succió 

produïda pel vent. El pes propi de la sabata es calcula segons l’Equació F.32, ja 

presentada anteriorment. 

( ) 3 2
[ ] [ ] [ ] [ ]sabata formigó

kg m
Pp N a m b m h m g

m s
ρ

   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

   
     

Com que les dimensions de la sabata de l’extrem esquerra de la nau són les mateixes 

que les de l’extrem dret, el pes propi de la sabata és el mateix. Així doncs, el pes propi 

de la sabata és directament 156,96 kN (consultar pàgina 39).  
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Per altra banda, cal determinar el valor màxim de succió que es produeix en l’àrea 

tributària de la coberta que correspon a la sabata estudiada.  

Tal i com ja s’ha comentat en l’estudi de la unió de l’extrem dret de la nau, si es consulta 

l’Annex A es pot comprovar com existeixen tres tipus de vent que actuen sobre l’edifici 

de la nau, dos vents en la direcció transversal i un vent en la direcció longitudinal de la 

nau. Aquests vents són incompatibles entre ells, de manera que s’escollirà el més 

desfavorable en quan a la succió produïda pel vent sobre la coberta de la nau. El cas més 

desfavorable és el que s’ha mostrat en la Figura F.7 anterior, i representa la succió 

produïda en la coberta segons un dels dos vents transversals que actua sobre la nau 

industrial (combinació 1 de l’Annex A). 

Llavors, el primer que cal determinar és el valor de la força resultant de succió del tram 

de coberta que afecta a la sabata estudiada amb l’ajut de la Figura F.9 següent. 

 

 

On, en aquest cas, les distàncies d1 i d2 corresponen al tram de coberta on es té una 

succió de 3,66 kN/m i 2,25 kN/m respectivament.  

Segons la Figura A.6 de l’Annex A, la projecció horitzontal de la distància d1 és igual a 

e/10. El valor de e ja ha estat determinat en l’Annex A (pàg.16) i val 20 m, de manera 

que la distància d1 en projecció horitzontal és igual a 20/10, és a dir, 2 metres. Per tant, 

com que el pendent de la coberta és de 5 º, la distància d1 és igual a: 

1 1

2
2,008

cos5º

m
d d m= → =  

Figura F.9: Representació de la força resultant de succió en el tram de coberta estudiat 
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Per altra banda, sabent que la longitud d’una vessant de la coberta de la nau és igual a 

11,042 m, la distància d2 serà: 

 2 11,042 2,008 9,034d m= − =  

Per tant, la resultant de la força de succió és de: 

3,66 2,008 2,25 9,034 27,68succió succió

kN kN
R m m R kN

m m
= ⋅ + ⋅ → =  

D’aquesta resultant de la força de succió, interessa determinar la component vertical, ja 

que així es podrà comparar amb el pes propi de la sabata, de manera que: 

 , ,27,68 cos(5º ) 27,57succió y succió yR kN R kN= ⋅ → =  

Llavors, com que el valor del pes propi de la sabata (156,96 kN) és major que la succió 

produïda en el tram de coberta que afecta la sabata estudiada (27,57 kN), són correctes 

les dimensions de la fonamentació. 

L’altra verificació addicional que cal fer és la que fa referència a la tracció dels perns. 

Concretament s’ha de comprovar que la tracció dels perns sigui prou elevada com per 

resistir la succió produïda pel vent en el tram de coberta que correspon a la unió d’estudi. 

Com ja s’ha vist anteriorment, la resistència de disseny a tracció d’un sol pern és de 

222,16 kN. Llavors, com que dels sis perns que es tenen a la unió, tres estan treballant a 

esforç de tracció i tres a esforç de compressió, la resistència de disseny a tracció de la 

unió d’estudi és igual a tres vegades la resistència de disseny a tracció d’un pern, és a 

dir, 3 222,16 666,48kN⋅ = .  

Per altra banda, s’acaba de veure que el màxim valor de la força de succió sobre la 

coberta, en el tram que correspon a la unió de la sabata esquerra, és de 27,57 kN.  

Així doncs, com que el valor de la resistència de disseny a tracció de la unió (666,48 kN) 

és superior a la succió produïda pel vent (27,57 kN), és correcte el disseny que s’ha fet 

de la unió. 

Així doncs, la unió amb placa base corresponent a l’extrem esquerra de la nau està ben 

dimensionada segons el programa Power Connect©, ja que compleix totes les 

verificacions anteriors. 
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F.3.3  Unió del mig de la nau industrial. Esforç normal 

dominant 

A continuació es descriuen les característiques dels elements que formen la unió del pilar 

mig (metàl�lic) i la fonamentació mitjançant la placa base, així com també els esforços de 

càlcul als que aquesta unió està sotmesa. 

Dimensions de la sabata del mig: 

3.500

1.750

750

a mm

b mm

h mm

=

=

=

 

Dimensions de la placa base: 

' 380

' 260

20

a mm

b mm

t mm

=

=

=

 

Esforços de càlcul sobre la unió: 

,

,

, ,

,

85,99

169,91

1,82

12,50

Ed mín

Ed màx

v Ed màx

Ed màx

N kN

N kN

F kN

M kNm

=

= −

=

= −

 

Dimensions de la secció transversal del pilar 

(HEB 180) 

180

180

8,50

14

c

c

wc

fc

h mm

b mm

t mm

t mm

=

=

=

=

 

Observant els esforços de càlcul anteriors, es pot comprovar com el valor de l’esforç 

normal màxim en valor absolut (169,91 kN i que correspon a un esforç de compressió) és 

major que el valor del moment flector màxim (també en valor absolut, 12,50 kN). Així 

doncs, aquesta unió s’estudiarà com una cas d’esforç normal dominant. De totes 

maneres, com que la sabata pot bolcar degut al moment flector, també s’estudiarà el cas 

de moment flector dominant en el següent apartat. En aquest cas es prendrà el valor de 

l’esforç normal mínim, juntament amb el valor del moment flector màxim, ja que són els 

més desfavorables enfront la bolcada. 

Es vol destacar també que, amb l’ajut del programa informàtic, s’ha obtingut que calen 

quatre perns d’ancoratge perquè la unió suporti correctament l’estat de càrrega al que 

està sotmès. Les característiques d’aquests perns i la manera en què han estat distribuïts 

es presentarà més endavant quan sigui necessari. 

Seguidament es duen a terme les verificacions corresponents al cas d’esforç normal 

dominant, és a dir, verificacions referents al punxonament i/o enfonsament de la unió, és 

per això que, en aquest cas, es treballa amb el valor de l’esforç normal màxim.   
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F.3.3.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

De la mateixa manera que s’ha fet en els casos de flexió dominant, a continuació es 

determina l’àrea eficaç de la placa base, per poder determinar després la resistència de 

disseny a compressió d’aquesta. El procediment per determinar l’àrea eficaç en el cas 

d’esforç normal dominant és exactament el mateix que l’utilitzat en els dos casos 

anteriors, però amb la diferència de que ara es té una compressió uniforme al llarg de 

tota la placa. Així doncs, en el cas que s’estudia tots els perns de la placa estan sotmesos 

a esforç de compressió. Llavors l’àrea eficaç serà la que es mostra en la Figura F.10 

següent. 

 

 

Per poder calcular l’àrea eficaç de la placa base cal determinar primer el valor del 

paràmetre c segons l’Equació F.1 presentada anteriorment. 

 
2

2

[ / ]
[ ] [ ]

3 [ / ]

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm
≤ ⋅

⋅
      

On en aquest cas es té: 

-   t, és el gruix de la placa base i és igual a 20 mm 

- ydf , es calcula segons l’Equació F.2 (ja presentada anteriorment) com: 

2

2
[ / ]

[ / ]
y

yd

M

f N mm
f N mm

γ
=        

Figura F.10: Representació de l’àrea eficaç de la placa base 
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Es recorda que yf  depèn del gruix de l’element, de manera que consultant la Taula F.1 

anterior per un gruix de 20 mm (acer S 275 JR), s’obté que yf  pren el valor de 265 

N/mm2. Per tant, substituint aquests valors en l’expressió anterior s’obté un valor de ydf  

igual a 240,91 N/mm2. 

- jdf , és la resistència portant de la superfície d’assentament. Aquest valor es determina 

segons l’Equació F.3 presentada anteriorment. 

 2 2 2[ / ] [ / ] 3,30 /jd j j cd cdf N mm k f N mm f N mmβ  = ⋅ ⋅ ≤ ⋅     

On:          

- jβ , és el coeficient de la unió i es sol prendre un valor igual a 2/3 

- cdf , es determina mitjançant l’Equació F.4 següent 

 
2

2 [ / ]
[ / ] ck

cd

c

f N mm
f N mm

γ
=               

Si es substitueixen els valors pertinents, s’obté que cdf  és igual a 16,67 N/mm2 

- jk , és el factor de concentració, i es calcula segons l’Equació F.5. 

  1 1[ ] [ ]
5

'[ ] '[ ]
j

a mm b mm
k

a mm b mm

⋅
= ≤

⋅
         

On 1 1,a b  són les dimensions de l’àrea portant equivalent de formigó, i es determinen com 

el mínim valor obtingut de les següents expressions (Eq. F.6, F.7, F.8, F.9, F.10, F.11, 

F.12 i F.13) extretes de ta Taula F.2 anterior. 

  1 ' 2 ra a a= + ⋅      1 ' 2 rb b b= + ⋅    

  1 5 'a a= ⋅      1 5 'b b= ⋅    

  1 'a a h= +      1 'b b h= +   



Plaques base de la nau industrial i de l’edifici d’oficines 57 

 

  1 15a b= ⋅      1 15b a= ⋅    

Recordar que els valors de ,r ra b  representen les distàncies des de l’extrem de la placa 

base fins a l’extrem de la sabata, tal i com s’han mostrat en Figura F.2. 

Llavors, segons la Figura F.2 i les dimensions de la sabata i de la placa base d’estudi, els 

valors de ,r ra b  es calculen com: 

 
' 3.500 380

1.560
2 2

r

a a
a mm

− −
= = =   

' 1.750 260
745

2 2
r

b b
b mm

− −
= = =  

Per tant, si es substitueixen tots els valors en les Equacions F.6, F.7, F.8 i F.9 s’obtenen 

els possibles valors de 1a : 

  

1

1

1

1 1

' 2 380 2 1.560 3.500

5 ' 5 380 1.900

' 380 750 1.130

5

ra a a mm

a a mm

a a h mm

a b

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅

 

Cal esmentar que per determinar el valor de 1a  segons l’Equació F.9 és necessari 

conèixer el valor de 1b , però de moment, el valor mínim obtingut de 1a  és igual a 1.130 

mm. 

De la mateixa manera, si es substitueixen tots els paràmetres en les Equacions F.10, 

F.11, F.12 i F.13, es troben els possibles valors de 1b : 

  

1

1

1

1 1

' 2 260 2 745 1.750

5 ' 5 260 1.300

' 260 750 1.010

5 5 1.130 5.650

rb b b mm

b b mm

b b h mm

b a mm

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅ = ⋅ =

 

S’observa com el valor mínim obtingut d’aquestes expressions és igual a 1.010 mm. Si es 

substitueix aquest valor de 1b  en l’Equació F.9 s’obté un possible valor de 1a  igual a 

5.050 mm, que és superior al mínim valor robat anteriorment de 1a  (que era de 1.130 

mm). Llavors, els valors finals de 1a  i 1b  són 1.130 mm i 1.010 mm respectivament. 
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Un cop trobats els valors de 1a  i 1b , ja es pot determinar el valor del factor de 

concentració jk  com:  

 1 1 1.130 1.010
3,40 5

' ' 380 260
j

a b
k

a b

⋅ ⋅
= = = ≤

⋅ ⋅
    

Llavors, el valor de la resistència portant de la superfície d’assentament ( jdf ) és de: 

 22
3,40 16,67 37,79 /

3
jd j j cdf k f N mmβ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

I aquest valor de resistència ha de ser inferior a 3,30 vegades el valor cdf ; 

 
2 2

3,30

37,79 3,30 16,67 37,79 / 55,01 /

jd cdf f

N mm N mm

≤ ⋅

≤ ⋅ → ≤
 

Observant la desigualtat anterior, es pot comprovar com aquesta relació es compleix. 

Arribats en aquest punt, ja es pot determinar el valor del paràmetre c segons l’Equació 

F.1 anterior. 

 

2

2

[ / ]
[ ] [ ]

3 [ / ]

240,91
20 29,15

3 37,79

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm

c c mm

≤ ⋅
⋅

≤ ⋅ → ≤
⋅

 

Així doncs, el valor de c amb el que es treballarà és igual a 29,15 mm.  

Tal i com s’ha comentat al principi del present capítol, l’estudi de la unió del mig de la 

nau es troba dins el cas d’esforç normal dominant, de manera que es té una compressió 

uniforme en tota la placa base. Llavors, segons la Figura F.10 anterior, el valor de l’àrea 

eficaç de la placa base es calcula com: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2eff c fc wc c fcA mm b c t c t c h t c   = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅     

Si es substitueixen els valors corresponents, s’obté una àrea eficaç de: 
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( ) ( ) ( ) ( )

2

2 180 2 29,15 14 2 29,15 8,50 2 29,15 180 2 14 2 29,15

40.717,34

eff

eff

A

A mm

= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅  

=
 

Cal esmentar que el valor d’aquesta àrea eficaç determinarà la resistència de disseny a 

compressió de la placa base.  

Llavors, com que s’està en el cas d’esforç normal dominant, el valor de la resistència de 

disseny a compressió de la placa base es calcula directament segons l’Equació F.16 

(mostrada anteriorment), i es compara aquest valor amb l’esforç normal de càlcul que es 

té en la unió. 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅             

Substituint els valors corresponents s’obté que: 

 , ,37,79 40.717,34 1.538.708, 28 1.538,71c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que si es compara aquest valor de la resistència de disseny a compressió de 

la placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, on ara aquest valor és 

directament el valor que li transmet l’estructura, es té que: 

 kNNkNN EdRdc 91,16971,538.1, =≥=  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es té un 

bon disseny de la placa base, ja que aquesta suporta correctament els esforços que li 

transmet l’estructura. Ara bé, a continuació cal comprovar que el gruix de la placa sigui 

l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 

F.3.3.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (7)), la capacitat resistent de la placa base sotmesa a 

moment flector per unitat de longitud, ,p RdM , es determina segons l’Equació F.17. 

 
2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=             



60  Annex F 
 

 

Llavors, per comprovar la secció neta de la placa base, s’ha de comparar el valor del 

moment màxim aplicat per unitat de longitud de la placa amb el valor calculat segons 

l’Equació F.17.  

Primerament es determina el valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , al que està 

sotmesa la placa base. Aquest valor (al tenir tota la placa base sotmesa a esforç de 

compressió) s’obté fent el quocient entre el valor de compressió transmès per 

l’estructura, EdN , i l’àrea eficaç de la placa base, effA , ja que és aquesta àrea la que està 

sotmesa a esforç de compressió. 

 
[ ]2 2

2
[ / ] /

Ed

c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ  = ≤    

   

Si es substitueixen els valors corresponents, s’obté: 

 
3

2 2169,91 10
4,17 / 37,79 /

40.717,34
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina mitjançant l’Equació F.19. 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅   

Substituint valors, es té:        

 21
4,17 29,15 1.771,67 1,77

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base sota moment flector, es 

determina segons l’Equació F.17 mostrada anteriorment. 

2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 1,77dm kN= , la placa base té un gruix adequat (20 mm) per la sol�licitació 

de càrrega que es té. 
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F.3.3.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Abans de realitzar qualsevol comprovació, es vol comentar que els perns es dimensionen 

segons el valor de l’esforç de tracció al que aquests estan sotmesos i amb la capacitat 

geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les d’una biga de 

formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. En el cas que s’estudia (que correspon a 

un cas d’esforç normal dominant), tots els perns de la unió estan treballant a esforç de 

compressió, de manera que no hi ha cap pern treballant a tracció. És per aquest motiu 

que, en el cas d’esforç normal dominant, no es realitzarà el dimensionament dels perns, 

ni tampoc la verificació de la resistència a tracció d’un pern, ni la comprovació de la 

resistència a la sol�licitació combinada d’esforç tallant i esforç de tracció, donat que no té 

sentit perquè no hi ha cap pern treballant a tracció. De la mateixa manera, tampoc es 

determinarà el valor de la longitud d’ancoratge dels perns, donat que pel seu càlcul es 

necessita el valor de l’esforç de tracció al què estan sotmesos els perns.   

De tota manera, a continuació es mostren les característiques mecàniques dels perns de 

la unió del mig (que ha determinat el programa Power Connect©), per si es necessiten 

en alguna de les comprovacions que encara resten per determinar. 

  

0

2

,

2

,

2

,

2

,

,

22

24

500 /

550 /

380

303

630

y pern

u pern

tot pern

net pern

b neta

mm

mm

f N mm

f N mm

A mm

A mm

l mm

φ

φ

=

=

=

=

=

=

=

 

Per últim, només comentar que, tal i com s’ha pogut veure en la Figura F.10 anterior, 

són necessaris quatre perns (dos a cada costat de les ales del pilar del mig) per tal que la 

unió suporti correctament els esforços transmesos de l’estructura. 

F.3.3.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Com ja s’ha comentat anteriorment, els elements de les diferents unions de la nau ja han 

estat calculats amb el programa Power Connect©, de manera que en aquest apartat 

només es comprovarà si els perns d’ancoratge (dimensionats segons el programa 

informàtic) suporten correctament la sol�licitació de càrrega i són adequats per la unió 

estudiada.  
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Segons el CTE SE-A (8.8.1 (6)), en el cas d’existir elements a tallant, la resistència de 

càlcul a esforç tallant és l’aportada per aquests elements. Llavors, la resistència a tallant 

d’un pern d’ancoratge, definida com ,v pern RdF − , serà el menor dels valors donats per: 

- La resistència del pern. Aquest valor es determina segons l’Equació F.23. 

  
2 2

, ,

,

2

0,50 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N p

γ
−

⋅ ⋅
= ⋅         

 Substituint els valors corresponents s’obté: 

  , ,

0,50 550 303
2 133.320 133,32

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= ⋅ = → =  

- El valor obtingut segons l’expressió següent (Equació F.24): 

  
2 2

, ,

,

2

[ / ] [ ]
[ ]

pern u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N

α

γ
−

⋅ ⋅
=         

On el valor de pernα  es calcula com ,0,44 0,0003pern y pernfα = − ⋅ . Si es substitueix el 

límit elàstic del pern (que val 500 N/mm2) s’obté un valor de 0,29pernα = . Per 

tant; 

  , ,

0,29 550 303
38.662,80 38,66

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

Per tant, la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge ,v pern RdF −  és igual a 38,66 kN, ja 

que és el mínim valor obtingut de les dues expressions anteriors. 

Llavors, com que es té un total de quatre perns en la unió entre el pilar del mig i la 

fonamentació (i els quatre absorbeixen esforç tallant), la resistència total de disseny a 

tallant dels perns és igual a: 

 , ,4 154,64v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ =  

Ara cal comparar aquest valor de disseny que s’acaba de determinar amb l’esforç tallant 

màxim de càlcul aplicat sobre els perns, que és igual a 1,82 kN. Com que aquest valor de 
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càlcul és molt més petit que el de disseny, els perns suporten perfectament l’esforç de 

tallant aplicat. 

Esmentar que la següent comprovació que es realitzarà ja fa referència al pes propi de la 

sabata, ja que com s’ha comentat anteriorment, no té sentit ni la comprovació de la 

resistència a esforç de tracció del pern, ni la verificació a esforç de tracció i esforç tallant 

combinats, ni tampoc el càlcul de la longitud d’ancoratge del pern; donat que totes elles 

depenen del valor de l’esforç de tracció al que estan sotmesos els perns de la unió. 

F.3.3.5  Comprovació addicional 

La última verificació que es durà a terme consisteix en comprovar si la sabata té un pes 

propi suficient com per resistir les possibles succions produïdes per l’acció del vent.  

El pes propi de la sabata de la unió del mig es calcula mitjançant l’Equació F.32 anterior. 

( ) 3 2
[ ] [ ] [ ] [ ]sabata formigó

kg m
Pp N a m b m h m g

m s
ρ

   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

   
         

On a, b i h corresponen a les dimensions de la sabata, formigóρ  és la densitat del formigó 

(2.500 kg/m3) i g és la gravetat. Per tant, si es substitueixen els valors en l’equació 

anterior, s’obté: 

( )3,50 1,75 0,75 2.500 9,81 112.661,72 112,66sabata sabataPp N Pp kN= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, cal determinar el valor màxim de succió que es produeix en l’àrea 

tributària de la coberta que correspon a la sabata estudiada.  

De la mateixa manera que s’ha fet per les unions anteriors, si es consulta l’Annex A, es 

pot comprovar com hi ha tres tipus de vent que actuen sobre l’edifici de la nau, dos vents 

transversals i un vent longitudinal. Recordar que aquests vents són incompatibles entre 

ells, de manera que s’escull el més desfavorable en quan a la succió produïda pel vent 

sobre la coberta de la nau. El cas més desfavorable és el que s’ha mostrat en la Figura 

F.7 anterior, i representa la succió produïda en la coberta segons un dels dos vents 

transversals que actua sobre la nau industrial (combinació 1 de l’Annex A). 

A continuació es determina el valor de la força resultant de succió del tram de coberta 

que afecta a la sabata estudiada amb l’ajut de la Figura F.11. 
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Les distàncies d1, d2, d3 i d4 corresponen al tram de coberta on es té una succió de 6,09 

kN/m, 3,75 kN/m, 5,62 kN/m i 2,81 kN/m respectivament.  

Llavors, segons la Figura A.6 de l’Annex A, la projecció horitzontal de la distància d1 és 

igual a e/10. El valor de e ja ha estat determinat en l’Annex A  (pàg.16) i val 20 m, de 

manera que la distància d1 en projecció horitzontal és igual a 20/10, és a dir, 2 metres. 

Per tant, com que el pendent de la coberta és de 5º, la distància d1 és igual a: 

1 1

2
2,008

cos5º

m
d d m= → =  

Per altra banda, sabent que la longitud d’una vessant d’una coberta de la nau és igual a 

11,042 m, la distància d2 serà: 

 2 11,042 2,008 9,034d m= − =  

Com que l’estructura de la nau és simètrica i totes les vessants són iguals, les distàncies 

d3 i d4 són directament 2,008 m i 9,034 m respectivament, de manera que el valor de la 

força resultant de succió per a cada vessant és de: 

,1 2 ,1 26,09 2,008 3,75 9,034 46,11succió succió

kN kN
R m m R kN

m m
− −= ⋅ + ⋅ → =  

,3 4 5,62 2,008 2,81 9,034 36,67succió succió

kN kN
R m m R kN

m m
− = ⋅ + ⋅ → =  

Figura F.11: Representació de la força resultant de succió en el tram de coberta estudiat 
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Seguidament es calcula el valor de la component vertical dels dos valors anteriors per tal 

de poder-los comparar amb el valor del pes propi de la sabata. Per tant, coneixent que la 

coberta té un pendent de 5 graus, s’obté una força resultant de succió de valor igual a: 

 , ,46,11 cos(5º ) 36,67 cos(5º ) 82,46succió y succió yR kN kN R kN= ⋅ + ⋅ → =  

Com que el valor del pes propi de la sabata (112,66 kN) és major que la succió produïda 

en el tram de coberta que afecta la sabata del mig de la nau (82,46 kN), són correctes 

les dimensions de la fonamentació. 

En el següent apartat s’estudiarà la mateixa unió de la nau industrial, però ara, realitzant 

les pertinents verificacions considerant que s’està en el cas de flexió dominant. 

F.3.4 Unió del mig de la nau industrial. Flexió dominant 

A continuació es faran les comprovacions i els càlculs corresponents a la placa base de la 

unió del mig de la nau, però ara considerant que s’està en el cas de flexió dominant. Així 

doncs, els esforços amb els que es treballarà són l’esforç normal mínim, de valor 85,99 

kN, el moment flector màxim, de valor 12,50 kNm i l’esforç tallant màxim , de valor 1,82 

kN (ja que facilita la bolcada de la sabata, i servirà per fer la comprovació a tallant dels 

perns). 

F.3.4.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Per poder determinar la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

primerament cal determinar l’àrea eficaç de la placa base. 

Per determinar el valor de l’àrea eficaç de la placa base per aquesta unió, es seguirà la 

mateixa metodologia que s’ha fet servir per les unions dels extrems de la nau, ja que en 

aquestes també es tenia flexió dominant. Llavors, el primer que cal calcular són les 

dimensions de 1 1,a b  (que determinen l’àrea portant equivalent de formigó) per després 

trobar el valor del factor de concentració segons l’Equació F.5 presentada anteriorment.  

Els valors dels paràmetres 1 1,a b  depenen de les dimensions de la placa base i del valor 

de rr ba , , on aquests últims es determinen de la següent manera: 
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mm
aa

ar 560.1
2

380500.3

2

'
=

−
=

−
=  

mm
aa

ar 745
2

260750.1

2

'
=

−
=

−
=  

Per tant, els possibles valors de 1a  són els que es mostren a continuació, aplicant les 

Equacions F.6, F.7, F.8, F.9 extretes de la Taula F.2 anterior: 

11

1

1

1

5

130.1750380'

900.13805'5

500.3560.123802'

ba

mmhaa

mmaa

mmaaa r

⋅=

=+=+=

=⋅=⋅=

=⋅+=⋅+=

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, si es vol determinar el valor de 1a  segons l’Equació 

F.9 cal tenir el valor de 1b , on aquest encara no ha estat calculat. Així doncs, de moment 

el paràmetre 1a  és igual a 1.130 mm, ja que és el menor dels valors anteriors. 

Segons les Equacions F.10, F.11, F.12 i F.13, extretes de la Taula F.2, es té que el valor 

del paràmetre 1b  es determina com el mínim de: 

mmab

mmhbb

mmbb

mmbbb r

650.5130.155

010.1750260'

300.12605'5

750.174522602'

11

1

1

1

=⋅=⋅=

=+=+=

=⋅=⋅=

=⋅+=⋅+=

 

Per tant, observant els valors obtinguts, el paràmetre 1b  és igual a 1.010 mm. Amb 

aquest valor de 1b  ja es pot determinar l’últim possible valor de 1a , que és igual a 5.050 

mm. Aquest valor, tal i com s’observa, és superior al valor de 1.130 abans obtingut, per 

tant, els valors definitius de 1a  i 1b  són 1.130 mm i 1.010 mm respectivament.  

Un cop determinats aquests paràmetres, ja es pot calcular el valor del factor de 

concentració jk  segons l’Equació F.5. 

540,3
260380

010.1130.1

''

11 ≤=
⋅

⋅
=

⋅

⋅
=

ba

ba
k j  
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A continuació es determina el valor de la resistència portant de la superfície 

d’assentament, jdf , mitjançant l’Equació F.3. 

2 2/ /jd j j cdf N mm k f N mmβ   = ⋅ ⋅     

On el valor de jβ  és igual a 2/3 i el valor de cdf  és igual a 16,67 N/mm2, tal i com s’ha 

vist anteriorment. Per tant, substituint tots aquests valors en l’equació anterior, s’obté un 

valor de jdf  igual a: 

2/79,3767,1640,3
3

2
mmNfkf cdjjjd =⋅⋅=⋅⋅= β  

Aquest valor de resistència ha de ser inferior a 3,30 vegades el valor cdf ; 

 
22 /01,55/79,3767,1630,379,37

30,3

mmNmmN

ff cdjd

≤→⋅≤

⋅≤
 

Arribats en aquest punt, ja es pot determinar el valor del paràmetre c mitjançant 

l’Equació F.1. 

[ ] [ ]
2

2

/

3 /

240,91
20 29,15

3 37,79

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm

c c mm

  ≤ ⋅
 ⋅  

≤ ⋅ → ≤
⋅

  

Així doncs, el valor de c amb el que es treballarà és igual a 29,15 mm.  

En el present apartat s’estudia la unió del mig de la nau com un cas de flexió dominant, 

de manera que no es té una compressió uniforme en tota la placa base. Així doncs, en la 

placa base es distingeixen dues zones que treballen de manera diferenciada, una treballa 

a esforç de tracció (part esquerra de la placa) i l’altra a esforç de compressió (part dreta 

de la placa), on aquesta última correspon a l’àrea eficaç de la placa base. A continuació 

s’adjunta la Figura F.12 on es pot observar la zona traccionada i la zona comprimida de 

la placa base, i la distribució dels perns en la unió del mig de la nau. 

Esmentar també que, en els estudis de flexió dominant, el signe del moment flector és 

qui determina quina zona de la placa base treballa a tracció i quina a compressió. 
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Observant la figura anterior, es pot deduir fàcilment el valor de l’àrea eficaç. 

 ( ) ( )2 2 2eff c fcA mm b c t c  = + ⋅ ⋅ + ⋅   

On cb  és l’amplada de la secció transversal del pilar i fct  és el gruix de l’ala del pilar. Per 

tant, si es substitueixen tots aquests valors, s’obté una àrea eficaç de valor: 

 209,229.17)15,29214()15,292180()2()2( mmctcbA fcceff =⋅+⋅⋅+=⋅+⋅⋅+=  

Cal esmentar que el valor d’aquesta àrea eficaç determinarà la resistència de disseny a 

compressió de la placa base. 

Llavors, com que s’està en el cas de flexió dominant, cal determinar el valor de l’esforç 

de tracció T que han d’absorbir els perns i el valor de la resultant de la resistència a 

compressió del formigó cN . Per això és necessari plantejar un sistema d’equacions 

d’equilibri amb els esforços que es tenen sobre la placa base. En aquest cas, el valor de 

l’esforç normal mínim sobre la placa base és igual a 85,99 kN, i el valor del moment 

flector màxim és de 12,50 kNm. La representació d’aquests esforços es pot entendre 

millor consultant la Figura F.4 adjuntada anteriorment. Ja s’ha comentat abans que per 

plantejar aquest sistema d’equacions es té en compte el signe dels esforços, en canvi, 

per la resta de càlculs es treballa amb el valor absolut d’aquests. 

Plantejant les equacions d’equilibri (Equacions F.14 i F.15), s’obté: 

∑ =+→= TNNF cEdy 0  

∑ ⋅+⋅=→= dciEdAz zNzTMM 0)(  

 

Figura F.12: Representació de l’àrea eficaç de la placa base 
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Abans de tot però, és necessari conèixer els valors de iz  i dz . La distància iz  correspon a 

la compresa entre els perns treballant a tracció (perns de l’esquerra de la unió) i l’eix 

central del pilar; en canvi, la distància dz  correspon a la compresa entre l’eix central del 

pilar i el punt on es té aplicada la resultant de compressió del formigó. Aquestes 

distàncies s’obtenen directament amb l’ajut de la Figura F.13 següent. 

 

 

 

 

'

180 14
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2 2 2 2

380
71,50 71,50 118,50

2 2

fcc
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Així doncs, coneixent que el valor de l’esforç normal és igual a 85,99 kN, el moment 

flector és igual a 12,50 kNm i que les distàncies iz  i dz  són 118,50 mm i 83 mm 

respectivament, s’obtenen uns valors de T i cN  de: 

 

kNNkNT
NT

TN
c

c

c
47,11;46,97

8350,1181050,12

99,85

3
==→





⋅+⋅=⋅

=+
 

 

Un cop determinats aquests valors, ja es pot calcular la resistència de disseny a esforç de 

compressió de la placa base, que es calcula segons l’Equació F.16 presentada 

anteriorment. 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅             

Llavors, substituint els valors corresponents s’obté: 

       Figura F.13 Posició dels perns en la placa per determinar zi i zd 
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 , ,37,79 17.229,09 651.087,31 651,09c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que si es compara el valor obtingut de la resistència de disseny a compressió 

de la placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, es té que: 

 kNNkNN cRdc 47,1109,651, =≥=  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es té un 

bon disseny de la placa base, ja que aquesta suporta correctament els esforços que li 

transmet l’estructura. Ara bé, a continuació cal comprovar que el gruix de la placa sigui 

l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 

F.3.4.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Per dur a terme la comprovació del gruix de la placa base, es segueix l’establert pel CTE 

SE-A (8.8.1 (7)). Aquest diu que la capacitat resistent de la placa base sotmesa a 

moment flector per unitat de longitud, ,p RdM , es determina segons l’Equació F.17 

presentada anteriorment. 

 
2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=             

Llavors, per comprovar la secció neta de la placa base, s’ha de comparar el valor del 

moment màxim aplicat per unitat de longitud de la placa amb el valor calculat segons 

l’equació anterior.  

Primerament es determina el valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , al que està 

sotmès la placa base. Aquest valor s’obté fent el quocient entre el valor de cN  (obtingut 

anteriorment, i que correspon a la resultant de la resistència a compressió del formigó) i 

l’àrea eficaç de la placa base, ja que és aquesta àrea la que està sotmesa a esforç de 

compressió. 

 2 2

2

[ ]
[ / ] [ / ]

[ ]

c
c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ = ≤           

Si es substitueixen els valors pertinents s’obté: 
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3

2 211,47 10
0,67 / 37,79 /

17.229,09
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina segons l’expressió següent (Equació F.19): 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅          

Substituint valors, s’obté un valor igual a: 

 21
0,67 29,15 284,66 0, 28

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base sota moment flector, es 

determina segons l’expressió anterior (Equació F.17) com: 

2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 0,28dm kN= , la placa base té un gruix adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té. 

F.3.4.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Es recorda que els elements que integren la unió del mig de la nau ja han estat calculats 

amb el programa Power Connect©, de manera que en aquest apartat només es 

comprova si els perns d’ancoratge (dimensionats segons el programa informàtic) 

suporten correctament la sol�licitació de càrrega i són adequats per la unió estudiada.  

A continuació es mostren les característiques dels perns obtingudes segons el programa 

informàtic: 
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Esmentar també que en la unió d’estudi s’han necessitat 4 perns, distribuïts segons les 

Figures F.12 i F.13 anteriors. 

Els perns es dimensionen segons el valor de l’esforç de tracció obtingut anteriorment, T, i 

amb la capacitat geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les 

d’una biga de formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. 

Dels quatre perns que es tenen en la unió d’estudi, dos estan treballant a esforç de 

tracció i dos estan treballant a esforç de compressió, ja que s’està en el cas de flexió 

dominant. Sabent això, ja es pot determinar el diàmetre mínim dels perns segons 

l’Equació F.20, tal i com es mostra a continuació. 

 
, 2

4 [ ]

[ / ]
y pern

s

T N

f
n N mm

φ

π
γ

⋅
≥

⋅ ⋅

             

Es recorda que n és el nombre de perns treballant a tracció (en aquest cas dos) i sγ  és el 

coeficient de seguretat de l’acer B-500 S, i val 1,15. Si es substitueixen els valors en 

l’expressió anterior s’obté: 

 
34 97,46 10
11,95 14

500
2

1,15

mm mmφ φ
π

⋅ ⋅
≥ = → =

⋅ ⋅

 

Cal comentar que amb perns de diàmetre 12 mm ja n’hi hauria suficient, però com que 

s’ha obtingut un valor de diàmetre mínim del pern molt pròxim a 12 mm, es prefereix 

utilitzar el següent valor de mètrica nominal, que és igual a 14 mm. 

Per altra banda, cal determinar si per la capacitat geomètrica mínima s’obté una mètrica 

superior a 14 mm. 
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Per capacitat geomètrica mínima, l’àrea dels perns Aρ  ha de ser el 2,80 per mil de la 

secció total de formigó (acer B-500 S) segons la Taula F.3 adjuntada anteriorment. Tal i 

com s’ha comentat anteriorment, la secció total de formigó s’assimila a la secció en 

planta de la placa base. Llavors, segons l’Equació F.21, l’àrea dels perns que s’obté és 

de: 

 2 2,80
[ ] '[ ] '[ ]

1.000
A mm a mm b mmρ = ⋅ ⋅            

Substituint els valors pertinents es té un valor de Aρ  igual a: 

 22,80
380 260 276,64

1.000
A mmρ = ⋅ ⋅ =  

Es recorda que el motiu de calcular segons la capacitat geomètrica mínima és per les 

possibles retraccions i variacions tèrmiques del formigó. 

A continuació es determina la capacitat geomètrica mínima U segons l’Equació F.22. 

Aquest valor determina el nombre de perns a tracció necessaris i la seva mètrica segons 

la Figura F.6 adjuntada al final del present annex. 

 [ ] 2 2

,[ ] [ / ]yd pernU N A mm f N mmρ= ⋅        

Si es substitueixen els valors, s’obté una capacitat geomètrica mínima de: 

 
500

276,64 159.068 159,07
1,15

U N U kN= ⋅ = → =  

Amb aquest valor s’entra a la taula de la Figura F.6 amb un diàmetre del pern prefixat 

(per exemple 14 mm, que és el diàmetre que s’ha obtingut amb el valor de l’esforç de 

tracció, T, aplicat sobre els perns) i s’obté que són necessaris tres perns de mètrica 14. 

 3 14 200,80 159,07mm U kN kNφ → = ≥   

Recordar que el nombre de perns obtingut correspon només als perns que treballen a 

tracció. Així doncs, segons el dimensionament que s’acaba de fer, en la unió es 

necessitarien 6 perns de mètrica 14 mm. 
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Per altra banda cal esmentar que amb el programa informàtic s’ha obtingut que eren 

necessaris quatre perns de diàmetre 22 mm. Recordar que d’aquests quatre perns, dos 

estan treballant a esforç de tracció i els altres dos a esforç de compressió. Amb això es 

vol comentar que, com que al fer el dimensionament de forma manual s’ha obtingut que 

com a mínim eren necessaris tres perns de mètrica 14 treballant a tracció, si es consulta 

la Figura F.6 es pot observar com amb dos perns de mètrica 20 treballant a tracció la 

unió també aguanta (ja que s’obté una capacitat mecànica de 273,20 kN) per tant, amb 

dos perns de mètrica 22 treballant a tracció, la unió encara és capaç de suportar més 

càrrega, llavors, es té un bon disseny de la unió. 

F.3.4.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Abans de realitzar cap càlcul, es vol comentar que el valor de la resistència dels perns a 

esforç tallant és funció de la mètrica d’aquests. Llavors, com que la mètrica dels perns és 

la mateixa que en el cas d’esforç normal dominant, el valor que s’obtindrà pel cas de 

flexió dominant és exactament el mateix; per tant, el valor de ,v pern RdF −  és igual a 38,66 

kN (consultar pàgina 62). 

Com que es té un total de quatre perns treballant a esforç tallant, el valor total de la 

resistència de disseny a tallant és igual a quatre vegades el valor de disseny d’un pern, 

és a dir, 154,64 kN. 

Llavors, per comprovar que els perns suporten correctament l’esforç tallant aplicat, 

només cal comparar el valor de l’esforç tallant màxim de càlcul (que és de 1,82 kN) amb 

el valor de disseny obtingut (que és igual a 154,64 kN). S’observa com el valor de 

disseny és superior al de càlcul i per tant es compleix la verificació. 

F.3.4.5  Determinació de la resistència dels perns a esforç de tracció 

Es vol recordar al lector que les característiques mecàniques dels perns, utilitzades en 

aquesta comprovació, són les corresponents als perns de mètrica 22 mm, ja que són els 

que s’han obtingut amb el programa informàtic.  

El valor de la resistència de disseny a tracció d’un pern ,t pern RdF − , segons el CTE SE-A 

(8.5.2 (3)), es determina segons el mínim valor entre: 

- La resistència a esforç de tracció d’un pern. Aquest valor es calcula segons l’Equació 

F.26. 
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2

0,90 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

t pern Rd

M

f N mm A mm
F N

γ
−

⋅ ⋅
=           

 , ,

0,90 550 303
119.988 119,99

1, 25
t pern Rd t pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

- La resistència de disseny a punxonament del cap del pern o la femella, donada per 

l’Equació F.27 següent: 

 
2

,

,

2

0,60 [ ] [ ] [ / ]
[ ]

m u pern

p Rd

M

d mm t mm f N mm
B N

π

γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=          

 , ,

0,60 22 20 550
364.927, 40 364,93

1,25
p Rd p RdB N B kN

π⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = → =  

Un cop obtinguts aquests valors, la resistència de disseny a tracció d’un pern, ,t pern RdF − , 

és igual a 119,99 kN, ja que és el mínim dels dos valors trobats. Llavors, com que en la 

unió d’estudi es tenen dos dels quatre perns treballant a esforç de tracció, el valor total 

de disseny ,t perns total RdF − −  és igual a dos vegades el valor obtingut per un pern, és a dir, 

239,98 kN. 

Per últim, cal comparar aquest valor de disseny amb el valor de tracció (T) al que estan 

sotmesos els dos perns de la unió (97,48 kN). Com que el valor de disseny és superior al 

de càlcul, els perns treballen correctament sota l’esforç de tracció aplicat. 

F.3.4.6  Comprovació dels perns a esforç de tracció i esforç tallant 

combinats 

El CTE SE-A (8.5.2 (4)) estableix que, quan un pern està sotmès simultàniament a esforç 

de tracció i esforç tallant, a més a més de complir les pertinents verificacions de tracció i 

tallant per separat, també ha de verificar la condició d’interacció següent (Equació F.28). 

,

, ,

[ ] [ ]
1

[ ] 1, 40 [ ]

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F kN T kN

F kN F kN

−

− −

+ ≤
⋅

           

Llavors, sabent que amb el programa informàtic s’ha obtingut una resultant d’esforç 

tallant sobre la placa base de 1,82 kN, i que aquest esforç es transmet directament sobre 
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els quatre perns de la unió (ja que tots els perns de la unió absorbeixen tallant), cada 

pern està sotmès a un esforç tallant de valor igual a: 

,

1,82
0, 46

4
v pern Ed

kN
F kN− = =  

Per altra banda, abans s’ha obtingut que, dels quatre perns que es tenen en la unió, 

només dos d’aquests estan treballant a esforç de tracció (amb un valor total de T=97,46 

kN), de manera que cada pern està sotmès a un esforç de tracció de valor igual a: 

 
97,46

48,73
2

pern

kN
T kN= =  

Per últim, els valors de ,v pern RdF −  i ,t pern RdF −  són 38,66 kN i 119,99 kN respectivament, tal 

i com es pot comprovar en els dos apartats anteriors. 

Per tant, substituint tots aquests valors en l’Equació F.28, es té: 

,

, ,

1
1,40

0, 46 48,73
0,30 1

38,66 1,40 119,99

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F T

F F

−

− −

+ ≤
⋅

+ = ≤
⋅

 

Amb la desigualtat anterior es comprova com els perns de la unió d’estudi suporten 

també la sol�licitació combinada de l’esforç de tracció i l’esforç tallant. 

F.3.4.7  Càlcul de la longitud d’ancoratge dels perns 

Com ja s’ha pogut veure al llarg del present annex, una característica important dels 

perns és la seva longitud d’ancoratge, és a dir, la profunditat que aquests estan 

embeguts en la fonamentació. Aquesta longitud es determina seguint la normativa 

establerta per la EHE (Article 66.5), tal i com s’ha fet fins ara. 

Considerant que l’armadura, en aquest cas els perns, està en posició de bona adherència 

(posició I segons la Taula F.4 adjuntada al final de l’annex), la longitud bàsica 

d’ancoratge es calcula com (Equació F.29): 

 [ ] ,2

20

y pern

bI

f
l cm m= ⋅∅ ≥ ⋅∅    
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Esmentar que en la fórmula anterior ∅  va amb cm i ,y pernf  amb N/mm2.   

El paràmetre m es pot consultar en la Taula F.5 adjuntada anteriorment, i val 15. 

Es vol comentar que aquest càlcul es realitzarà amb els valors obtinguts en l’apartat del 

dimensionament manual dels perns, ja que així no es barrejaran els resultats obtinguts 

amb el programa informàtic i els que s’estan obtenint a mà. 

Així doncs, substituint tots aquests valors en l’expressió anterior, la longitud bàsica 

d’ancoratge és igual a: 

 ,2 2 500
15 1,40 1,40 29,40 35

20 20

y pern

bI

f
l m cm cm= ⋅∅ ≥ ⋅∅ → ⋅ ≥ ⋅ → ≥  

La desigualtat anterior no es compleix, per tant, es pren com a longitud bàsica 

d’ancoratge dels perns  el valor màxim de la desigualtat anterior, és a dir, 35 cm. 

A continuació es determina el valor de la longitud neta d’ancoratge a partir de la longitud 

bàsica aplicant l’Equació F.30. 

[ ]
2

, 2

,

[ ]
[ ]

[ ]
b neta bI

real

A mm
l cm l cm

A mm

ρ

ρ

β= ⋅ ⋅    

El paràmetre β es determina consultant la Taula F.6 anterior i aquest és igual a 1, donat 

que la terminació de l’ancoratge és en forma recta.       

El valor de Aρ és l’àrea amb la que s’ha trobat la capacitat mecànica dels perns (i és igual 

a 276,64 mm2) i Aρ,real és l’àrea real que ocupen els perns d’acer escollits, i es calcula 

mitjançant la següent expressió (Equació F.31): 

 
2 2

2

,

[ ]
[ ]

4
s real

mm
A mm n

π ⋅∅
= ⋅                

En aquest cas, s’havia trobat que eren necessaris tres perns de diàmetre 14 mm per 

suportar correctament les càrregues de tracció aplicades, de manera que el valor de 

Aρ,real que s’obté és igual a: 

 
2

2 2

,

14
[ ] 3 461,81

4
s realA mm mm

π ⋅
= ⋅ =  
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Llavors, la longitud neta d’ancoratge és igual a: 

 , ,

276,64
35 1 20,97 210

461,81
b neta b netal cm l mm= ⋅ ⋅ = → =  

Existeixen unes restriccions sobre la longitud neta d’ancoratge tal i com marca la EHE 

(Article 66.5.1). Aquestes restriccions són: 

 ( ), 10 21 10 1,4 14b netal cm≥ ⋅∅ → ≥ ⋅ =  

 , 15 21 15b netal cm cm≥ → ≥  

 ,

35
21 11,67

3 3

bI
b neta

l
l cm≥ → ≥ =  

Com que totes les restriccions es compleixen, la longitud neta d’ancoratge pels tres perns 

de mètrica 14 que treballen a tracció és igual a 210 mm.  

Cal comentar que amb el programa de càlcul, la mètrica obtinguda dels dos perns 

treballant a tracció era de 22 mm, amb una longitud d’ancoratge de 630 mm, per tant, el 

disseny dels perns és correcte. 

F.3.4.8  Comprovacions addicionals 

Les últimes verificacions que es duen a terme fan referència al pes propi de la 

fonamentació i a la tracció dels perns. Concretament es comprova que la succió que 

pugui produir la càrrega de vent no sigui superior a la que pot suportar l’estructura. 

Cal comentar que la primera de les verificacions (la comprovació de que el pes propi de 

la fonamentació sigui superior a la succió del vent), és exactament igual que la realitzada 

per la unió del mig estudiant el cas d’esforç normal dominant. Per aquest motiu, no es 

repeteixen els càlculs i es convida al lector a consultar dit apartat. 

Ara bé, l’altra verificació (comprovació de que la tracció del perns és superior a la càrrega 

de succió produïda pel vent) sí que cal efectuar-la de nou perquè, tot i tenir els mateixos 

perns que en el cas d’esforç normal dominant, ara no treballen tots a tracció sinó que 

només en treballen dos. 

Com ja s’ha vist anteriorment, un pern de mètrica 22 mm (perns que es tenen en la unió 

del pilar mig amb el sòl) té una resistència de disseny a tracció de valor igual a 119,99 
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kN. Llavors, com que dels quatre perns que es tenen a la unió, només dos estan 

treballant a esforç de tracció, es té un valor total de resistència de disseny a esforç de 

tracció igual a dues vegades la resistència a tracció d’un sol pern, és a dir, 

2 119,99 239,98kN⋅ = .  

Per altra banda, tal i com s’ha estudiat en el cas d’esforç normal dominant, quan actua 

un dels dos vents transversals sobre la nau és quan es té una major succió en la coberta 

en el tram que afecta a la sabata del mig. Concretament el valor de resultant de la força 

se succió és de 82,46 kN (consultar pàgina 65). Així doncs, com que el valor de 

resistència de disseny a tracció de la unió (239,98 kN) és superior a la succió produïda 

pel vent (82,46 kN), és correcte el disseny que s’ha fet de la unió. 

Amb aquesta última unió finalitzen les verificacions de les plaques base de la nau 

industrial, per tant, a continuació es realitzen les mateixes comprovacions però amb les 

plaques base de l’edifici d’oficines, distingint el cas encastat del cas articulat. 
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F.4 COMPROVACIÓ DE LES PLAQUES BASE DE L’EDIFICI 

D’OFICINES. CAS ENCASTAT 

En aquest capítol es duran a terme els càlculs i les verificacions de les plaques base 

existents entre els pilars metàl�lics i la fonamentació de l’edifici d’oficines, considerant 

que els pilars estan encastats amb el terreny.  

Recordar que l’edifici d’oficines és una estructura metàl�lica formada per sis pòrtics 

separats una distància de 2,50 metres entre ells. Cada pòrtic té una llum de vuit metres 

amb un pilar a cada extrem, de manera que es tenen dos unions a estudiar, l’extrem 

esquerra i l’extrem dret.  

F.4.1 Unió de l’extrem dret de l’edifici d’oficines. Esforç 

normal dominant. 

Primerament es descriuen les dimensions dels elements que formen la unió del pilar dret 

amb la fonamentació (obtingudes a partir del disseny de la unió amb el Power 

Connect©), així com també els esforços de càlcul als que aquesta unió està sotmesa. 

Dimensions de la sabata dreta: 

2.400

1.500

430

a mm

b mm

h mm

=

=

=

 

Dimensions de la placa base: 

' 270

' 250

20

a mm

b mm

t mm

=

=

=

 

Esforços de càlcul sobre la unió: 

,

,

, ,

,

11,50

78,25

25,40

20,34

Ed mín

Ed màx

v Ed màx

Ed màx

N kN

N kN

F kN

M kNm

= −

= −

= −

=

 

Dimensions de la secció transversal del pilar 

(HEA 160) 

152

160

6

9

c

c

wc

fc

h mm

b mm

t mm

t mm

=

=

=

=

 

Observant els esforços de càlcul anteriors, es pot comprovar com el mòdul de l’esforç 

normal màxim a compressió és significativament major que el mòdul del moment flector 

màxim, de manera que s’haurà d’estudiar el cas d’esforç normal dominant per tal de 

comprovar que la sabata no s’enfonsa. Per altra banda, al tenir un moment flector aplicat 



82  Annex F 
 

 

en la sabata, cal comprovar la bolcada d’aquesta, treballant amb el valor del moment 

flector màxim i l’esforç normal mínim. En aquest apartat, tal i com indica el títol, 

s’estudiarà el cas d’esforç normal dominant. 

Destacar també que, amb l’ajut del programa informàtic, s’ha obtingut que calen sis 

perns d’ancoratge perquè la unió d’estudi suporti correctament l’estat de càrrega al que 

està sotmès. Les característiques d’aquests perns i la manera en que han estat distribuïts 

es presentarà més endavant quan sigui necessari. 

F.4.1.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Per poder determinar la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

primerament cal determinar l’àrea eficaç d’aquesta. 

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (5)), l’àrea eficaç és una regió de contacte a compressió que 

depèn del gruix de la placa base. Aquesta àrea està formada per segments de recta 

paral�lels a les cares de la secció transversal del pilar a una distància màxima c de dites 

cares.  

El procediment per determinar aquesta àrea consta d’un primer pas, que consisteix en 

calcular els paràmetres ,r ra b . Aquests paràmetres depenen de les mides de la 

fonamentació i de la placa base.  

Així doncs, segons la Figura F.2 anterior, aquests valors són igual a: 

' 2.400 270
1.065

2 2
r

a a
a mm

− −
= = =   

' 1.500 250
625

2 2
r

b b
b mm

− −
= = =  

Un cop determinats aquests valors, el següent pas és calcular els paràmetres 1 1,a b . 

Aquests dos valors es troben com el mínim valor obtingut mitjançant les Equacions F.6, 

F.7, F.8 i F.9 pel paràmetre 1a , i com el mínim valor obtingut de les expressions F.10, 

F.11, F.12 i F.13 pel paràmetre 1b .  

A continuació es mostra el procediment per determinar aquests dos valors: 



Plaques base de la nau industrial i de l’edifici d’oficines 83 

 

1

1

1

1 1

' 2 270 2 1.065 2.400

5 ' 5 270 1.350

' 270 430 700

5

ra a a mm

a a mm

a a h mm

a b

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅

 

Observant els resultats obtinguts, un possible candidat per ser 1a  és 700 mm. A 

continuació es determina el valor de 1b  com el mínim de: 

1

1

1

1 1

' 2 250 2 625 1.500

5 ' 5 250 1.250

' 250 430 680

5 5 700 3.500

rb b b mm

b b mm

b b h mm

b a mm

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅ = ⋅ =

 

Per tant, observant els valors obtinguts, el paràmetre 1b  és igual a 680 mm. Amb aquest 

valor de 1b  es pot trobar l’últim possible valor de 1a  (cinc vegades el valor de 1b ), de 

manera que s’obté 3.400 mm. Aquest valor és molt més gran que el que ja s’havia 

trobat, de manera que els valors definitius de 1a  i 1b  són 700 mm i 680 mm 

respectivament. 

Un cop es tenen aquests valors, ja es pot determinar el factor de concentració, jk , 

mitjançant l’Equació F.5. 

1 1[ ] [ ]
5

'[ ] '[ ]
j

a mm b mm
k

a mm b mm

⋅
= ≤

⋅
 

Si es substitueixen els valors trobats, s’obté que: 

 
700 680

2,66 5
270 250

jk
⋅

= = ≤
⋅

 

Llavors, el valor de la resistència portant de la superfície d’assentament, jdf , es calcula 

segons l’Equació F.3. 

 2 2 2[ / ] [ / ] 3,30 /jd j j cd cdf N mm k f N mm f N mmβ  = ⋅ ⋅ ≤ ⋅    
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Recordar que jβ  és un paràmetre que depèn de la unió (que normalment adopta un 

valor igual a 2/3) i cdf  és el valor de càlcul de la resistència a compressió del formigó, i 

val 16,67 N/mm2. Llavors, substituint tots aquests valors en l’expressió anterior, es té 

que: 

 2 2 22
2,66 16,67 29,56 / 29,56 / 55,01 /

3
jdf N mm N mm N mm= ⋅ ⋅ = → ≤  

Observant la desigualtat anterior, es pot comprovar com aquesta relació es compleix. 

Finalment, l’últim pas per poder determinar el valor de l’àrea eficaç de la placa base, és 

calcular el paràmetre c. Aquest paràmetre es calcula segons l’Equació F.1 següent. 

 
2

2

[ / ]
[ ] [ ]

3 [ / ]

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm
≤ ⋅

⋅
      

On t és el gruix de la placa base (20 mm) i ydf  és el quocient entre el límit elàstic de 

l’acer (en funció del gruix) i un coeficient de seguretat (igual a 1,10), de manera que 

s’obté un valor de ydf  igual a 240,91 N/mm2. Llavors, si es substitueixen tots els valors 

trobats, es té que: 

  
240,91

20 32,96 32,96
3 29,56

c c mm c mm≤ ⋅ → ≤ → =
⋅

 

Com que s’estudia el cas d’esforç normal dominant, es té una zona de compressió 

uniforme en tota la placa base, tal i com s’observa en la Figura F.14 següent. 

 

 
Figura 14: Representació de l’àrea eficaç de la placa base 



Plaques base de la nau industrial i de l’edifici d’oficines 85 

 

Per tant, segons la figura anterior, es pot determinar fàcilment el valor de l’àrea eficaç 

com: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2eff c fc c fc wcA mm b c t c h t c t c   = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅     

Si es substitueixen els valors en aquesta expressió, s’obté: 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2 160 2 32,96 9 2 32,96 152 2 9 2 32,96 6 2 32,96

38.748,17

eff

eff

A

A mm

= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅  

=
 

Cal esmentar que el valor d’aquesta àrea eficaç determina la resistència de disseny a 

compressió de la placa base.  

Llavors, com que s’està en el cas d’esforç normal dominant, el valor de la resistència de 

disseny a compressió de la placa base es calcula directament segons l’Equació F.16 

presentada anteriorment. 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅             

Llavors, substituint els valors corresponents s’obté que: 

 , ,29,56 38.748,17 1.145.395,91 1.145, 40c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que si es compara el valor obtingut de la resistència de disseny a compressió 

de la placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, on ara aquest valor és 

directament el valor que li transmet l’estructura, es té que: 

 , 1.145,40 78,25c Rd EdN kN N kN= ≥ =  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior que el valor de càlcul, es té 

un bon disseny de la placa base, ja que aquesta suporta correctament els esforços que li 

transmet l’estructura. Ara bé, a continuació cal comprovar que el gruix de la placa sigui 

l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 

F.4.1.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Per tal de comprovar que el gruix de la placa base sigui l’adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té, es seguirà l’establer pel CTE SE-A (8.8.1 (7)). Segons aquesta 
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normativa, la capacitat resistent de la placa base sotmesa moment flector per unitat de 

longitud, ,p RdM , es determina mitjançant l’Equació F.17. 

 
2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=             

Llavors, per comprovar la secció neta de la placa base, s’ha de comparar el valor del 

moment màxim aplicat per unitat de longitud de la placa amb el valor obtingut de 

l’expressió anterior (Equació F.17).  

Primerament es determina el valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , al que està 

sotmès la placa base. Aquest valor, pel fet de tenir tota la placa base sotmesa a esforç 

de compressió, s’obté fent el quocient entre el valor de l’esforç de compressió transmès 

per l’estructura, EdN , i l’àrea eficaç de la placa base ( effA ), ja que és aquesta àrea la que 

està sotmesa a esforç de compressió. 

    2 2

2

[ ]
[ / ] /

[ ]

Ed
c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ  = ≤    

Si es substitueixen els valors pertinents, s’obté: 

 
3

2 278,25 10
2,02 / 29,56 /

38.748,17
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina segons l’Equació F.19 següent: 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅          

Substituint valors, s’obté: 

 21
2,02 32,96 1.097, 23 1,10

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base a moment flector, es 

determina segons l’expressió anterior (Equació F.17). 
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2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul 

que es té, que és igual a 1,10dm kN= , la placa base té un gruix adequat per la 

sol�licitació de càrrega que es té. 

F.4.1.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Abans de realitzar qualsevol comprovació, es vol comentar que els perns es dimensionen 

segons el valor de l’esforç de tracció al que aquests estan sotmesos i amb la capacitat 

geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les d’una biga de 

formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. En el cas que s’estudia (que correspon a 

un cas d’esforç normal dominant), tots els perns de la unió estan treballant a esforç de 

compressió, de manera que no hi ha cap pern treballant a tracció. És per aquest motiu 

que, en el cas d’esforç normal dominant, no es realitzarà el dimensionament dels perns, 

ni tampoc la verificació de la resistència a tracció d’un pern, ni la comprovació de la 

resistència a la sol�licitació combinada d’esforç tallant i esforç de tracció, donat que no té 

sentit perquè no hi ha cap pern treballant a tracció. De la mateixa manera, tampoc es 

determinarà el valor de la longitud d’ancoratge dels perns, donat que pel seu càlcul es 

necessita el valor de l’esforç de tracció al què estan sotmesos els perns.   

De tota manera, a continuació es mostren les característiques mecàniques dels perns de 

la unió de l’extrem dret de l’edifici d’oficines (que ha determinat el programa Power 

Connect©), per si es necessiten en alguna de les comprovacions que encara resten per 

determinar. 

  

0

2

,

2

,

2

,

2

,

,

22

24

500 /

550 /

380

303

310

y pern

u pern

tot pern

net pern

b neta

mm

mm

f N mm

f N mm

A mm

A mm

l mm

φ

φ

=

=

=

=

=

=

=
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Per últim, només comentar que, tal i com s’ha pogut veure en la Figura F.14 anterior, 

són necessaris sis perns per tal que la unió d’estudi suporti correctament els esforços que 

li transmet l’estructura. 

F.4.1.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Com ja s’ha comentat quan s’ha estudiat la nau industrial, els elements de les diferents 

unions de l’edifici d’oficines ja han estat calculats amb el programa Power Connect©, de 

manera que en aquest apartat només es comprova si els perns d’ancoratge 

(dimensionats segons el programa informàtic) suporten correctament la sol�licitació de 

càrrega i són adequats per la unió estudiada.  

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (6)), en el cas d’existir elements a tallant, la resistència de 

càlcul a esforç tallant és l’aportada per aquests elements. Llavors, la resistència a tallant 

d’un pern d’ancoratge, definida com ,v pern RdF − , es determina com el mínim dels dos valors 

següents: 

- La resistència del pern. Aquest valor es determina segons l’Equació F.23. 

  
2 2

, ,

,

2

0,50 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N p

γ
−

⋅ ⋅
= ⋅         

On p és el nombre de plans de tall (que en els cas de cargols o perns roscats, 

pren per valor 2), 2Mγ  és un coeficient parcial de seguretat (1,25) i ,net pernA  és 

l’àrea neta del pern. 

Llavors, substituint els valors corresponents, s’obté: 

  , ,

0,50 550 303
2 133.320 133,32

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= ⋅ = → =  

- El valor obtingut segons l’expressió següent (Equació F.24): 

  
2 2

, ,

,

2

[ / ] [ ]
[ ]

pern u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N

α

γ
−

⋅ ⋅
=         
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On el valor de pernα  es calcula com ,0,44 0,0003pern y pernfα = − ⋅ . Si es substitueix el 

límit elàstic del pern, que és de 500 N/mm2, s’obté un valor de 0,29pernα = . Per 

tant: 

  , ,

0,29 550 303
38.662,80 38,66

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

Així doncs, el valor de la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge, ,v pern RdF − , és igual a 

38,66 kN, ja que és el mínim valor obtingut de les dues expressions anteriors. 

Recordar que es té un total de sis perns en la unió d’estudi (i tots absorbeixen esforç 

tallant), per tant, la resistència total de disseny a tallant dels perns és igual a: 

 , ,6 231,96v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ =  

A continuació es compara aquest valor de la resistència total de disseny a tallant dels 

perns (231,96 kN) amb el valor màxim de l’esforç tallant aplicat en la unió (que és igual 

a 25,40 kN). Com que el valor de càlcul és inferior al de disseny, els perns suporten 

correctament l’esforç tallant aplicat. 

Per últim, només comentar que no es realitza la comprovació dels perns a esforç de 

tracció ni tampoc a la combinació de l’esforç de tracció i esforç tallant combinats, ja que 

no té sentit, donat que en el cas de esforç normal dominant no existeix cap esforç de 

tracció sobre la placa base. 

F.4.1.5  Comprovació addicional 

La última verificació que es durà a terme, consisteix en comprovar si la sabata té un pes 

propi suficient com per resistir la possible succió produïda per l’acció del vent.  

Així doncs, cal calcular el pes propi de la fonamentació segons l’Equació F.32. 

( ) 3 2
[ ] [ ] [ ] [ ]sabata formigó

kg m
Pp N a m b m h m g

m s
ρ

   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

   
         

Si es substitueixen els valors en l’equació anterior, s’obté: 

( )2,40 1,50 0,43 2.500 9,81 37.964,70 37,96sabata sabataPp N Pp kN= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = → =  
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Per altra banda, cal determinar el valor màxim de succió que es produeix en l’àrea 

tributària de la coberta que correspon a la sabata estudiada. 

Si es consulta l’Annex A (on es detallen les accions que afecten a l’estructura de l’edifici 

d’oficines), es pot comprovar com existeixen quatre tipus de vent que actuen sobre 

l’edifici de les oficines, dos vents en la direcció transversal i dos vents en la direcció 

longitudinal de l’estructura. Cal comentar que aquests vents són incompatibles entre ells, 

de manera que s’escollirà el més desfavorable en quan a la succió produïda pel vent 

sobre la coberta de la nau. El cas més desfavorable és el que es mostra en la Figura F.15 

següent, i representa la succió produïda al llarg de la coberta segons un dels dos vents 

transversals que actua sobre la l’edifici d’oficines (combinació 1 de l’Annex A). 

 

 

Llavors, el primer que es determinarà és el valor de la força resultant de succió del tram 

de coberta que afecta a la sabata estudiada amb l’ajut de la Figura F.16 següent. 

 

Figura F.15: Succió produïda pel vent en la coberta de l’edifici d’oficines (combinació 1) 

Figura F.16: Representació de la força resultant de succió en el 
tram de coberta estudiat 
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On les distàncies d1 i d2 corresponen al tram de coberta on es té una succió de 2,11 

kN/m i 1,23 kN/m respectivament.  

Segons la Figura A.15 de l’Annex A, la distància d1 és igual a e/10. El valor de e ja ha 

estat determinat en l’Annex A (pàg.36) i val 10 m, de manera que la distància horitzontal 

d1 és igual a 10/10, és a dir, 1 metre. Aleshores, segons la Figura A.15 de l’Annex A, la 

distància d2 es determina com: 

m
ee

4
10

10

2

10

102
=−=−  

Per tant, es té una succió uniforme de valor 1,23 kN/m des d’on s’acaba el primer tram 

de succió de valor 2,11 kN/m, fins a la meitat de la llum del pòrtic (3 m), ja que aquest 

té una llum de vuit metres.  

Llavors, un cop trobades aquestes distàncies, ja es pot determinar la força resultant de 

succió per aquest tram de coberta. 

2,11 1 1,23 3 5,80succió succió

kN kN
R m m R kN

m m
= ⋅ + ⋅ → =  

Llavors, com que el valor del pes propi de la sabata (37,96 kN) és major que la succió 

produïda pel vent en el tram de coberta que afecta la sabata dreta (5,80 kN), són 

correctes les dimensions de la fonamentació. 

En el següent apartat, s’estudia la mateixa unió de l’edifici d’oficines (la de l’extrem 

dret), però ara, realitzant les pertinents verificacions considerant que s’està en el cas de 

flexió dominant. 

F.4.2 Unió de l’extrem dret de l’edifici d’oficines. Flexió 

dominant 

A continuació es faran les comprovacions i els càlculs corresponents a la placa base de 

l’extrem dret de l’edifici d’oficines, però ara considerant que s’està en el cas de flexió 

dominant, de manera que ara, els esforços amb els que es treballarà són l’esforç normal 

mínim, de valor 11,50 kN, el moment flector màxim, igual a 20,34 kNm, i l’esforç tallant 

màxim, igual a 25,40 kN; ja que amb aquests valors es té la combinació més 

desfavorable en quan a la bolcada de la sabata.  
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F.4.2.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Per poder determinar la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

primerament cal determinar l’àrea eficaç d’aquesta. Per determinar el valor de l’àrea 

eficaç de la placa base per aquesta unió, es seguirà el mateix procediment que s’ha 

utilitzat fins ara. 

Recordar que l’àrea eficaç de la placa base depèn del paràmetre c, així doncs cal 

començar per determinar aquest valor. Aquest paràmetre, tal i com s’ha vist al llarg del 

present annex, és funció del gruix de la placa base, del paràmetre ydf  i del valor de jdf .  

El paràmetre ydf  és una constant i val 240,91 N/mm2 (com ja s’ha calculat anteriorment) 

i jdf  és un paràmetre que alhora depèn de jβ , cdf  i jk . Els dos primers valors són 

constants, i valen 2/3 i 16,67 N/mm2 respectivament, i jk  és funció de les dimensions de 

la fonamentació, és a dir, de la sabata i de la placa base. Com que les mides de la sabata 

i de la placa base són exactament iguals que en l’apartat anterior (ja que s’està estudiant 

la mateixa unió) aquests valors són iguals, de manera que el paràmetre c també és el 

mateix i val 32,96 mm (consultar pàgina 84). 

El que sí varia respecte el cas anterior (esforç normal dominant) és que ara no es té una 

compressió uniforme en tota la placa base, sinó que es té una zona treballant a esforç de 

tracció i una altra zona treballant a esforç de compressió, tal i com s’observa en la Figura 

F.17 següent. 

 

 

Esmentar que el signe del moment flector de càlcul és qui determina quina zona de la 

placa base treballa a tracció i quina treballa a compressió. En aquest cas, el màxim 

moment flector de càlcul és positiu, de manera que la zona traccionada és a la dreta de 

Figura F.17: Representació de l’àrea eficaz de la placa base 
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la placa base (zona ratllada de color blau a la Figura F.17) i la zona comprimida és a 

l’esquerra (zona ratllada de color verd). 

En aquet estudi, la fórmula per obtenir l’àrea eficaç de la placa base és diferent de la 

utilitzada en l’estudi anterior, degut a que ara la zona traccionada és més petita. Així 

doncs, observant la figura anterior, es pot deduir fàcilment que el valor d’aquesta àrea 

eficaç és de: 

 ( ) ( )2 2 2eff c fcA mm b c t c  = + ⋅ ⋅ + ⋅   

Si es substitueixen els valors corresponents, s’obté una àrea eficaç de: 

 2( 2 ) ( 2 ) (160 2 32,96) (9 2 32,96) 16.925,93eff c fcA b c t c mm= + ⋅ ⋅ + ⋅ = + ⋅ ⋅ + ⋅ =  

Llavors, com que s’està en el cas de flexió dominant, cal determinar el valor de l’esforç 

de tracció T que han d’absorbir els perns i el valor de la resultant de la resistència a 

compressió del formigó cN . Per això és necessari plantejar un sistema d’equacions 

d’equilibri amb els esforços de càlcul que es tenen sobre la placa base. En aquest cas, el 

valor de l’esforç normal mínim sobre la placa base és igual a 11,50 kN i el moment 

flector màxim val 20,34 kNm. La representació d’aquests esforços es pot entendre millor 

amb l’ajut de la Figura F.18 següent. Ja s’ha comentat anteriorment que per plantejar 

aquest sistema d’equacions es té en compte el signe de l’esforç a considerar, per la resta 

de càlculs, es treballa amb el valor absolut d’aquests.  

 

 
Figura F.18: Equacions d’equilibri de la unió estudiada de 

l’edifici d’oficines (cas flexió dominant) 
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Llavors, plantejant les equacions d’equilibri (Equació F.14 i F.15), s’obté: 

0y Ed cF N T N= → + =∑  

( ) 0z A Ed d c iM M T z N z= → = ⋅ + ⋅∑  

 

Abans de tot però, és necessari conèixer els valors de iz  i dz . La distància iz , en aquest 

cas, correspon a la compresa entre el punt on es té aplicada la resultant de compressió 

del formigó i l’eix central del pilar; en canvi, la distància dz  correspon a la compresa 

entre l’eix central del pilar i els perns de la unió que treballen a tracció. Aquestes 

distàncies s’obtenen directament de la Figura F.19 següent. 

 

 

 

 

'

152 9
71,50

2 2 2 2

270
30,50 30,50 104,50

2 2

fcc
i

d

th
z mm

a
z mm

= − = − =

= − = − =

 

 

Així doncs, coneixent que el valor de l’esforç normal és igual a 11,50 kN, el moment 

flector és igual a 20,34 kNm i que les distàncies iz  i dz  són 71,50 mm i 104,50 mm 

respectivament, s’obtenen uns valors de T i cN  de: 

 

3

11,50
110,90 ; 122, 40

20,34 10 104,50 71,50

c

c

c

T N
T kN N kN

T N

+ = 
→ = =

⋅ = ⋅ + ⋅ 
 

 

       Figura F.19 Posició dels perns en la placa per determinar zi i zd 
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Un cop obtinguts aquests valors, ja es pot determinar la resistència de disseny a 

compressió de la placa base, que es calcula segons l’Equació F.16 presentada 

anteriorment. 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅             

Llavors, substituint els valors corresponents s’obté: 

 , ,29,56 16.925,93 500.330, 49 500,33c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que si es compara el valor obtingut de la resistència de disseny a compressió 

de la placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, es té que: 

 , 500,33 122,40c Rd cN kN N kN= ≥ =  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior que al valor de càlcul, es té 

un bon disseny de la placa base, donat que aquesta suporta correctament els esforços 

que li transmet l’estructura. Ara bé, a continuació cal comprovar que el gruix de la placa 

base sigui l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 

F.4.2.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (7)), la capacitat resistent de la placa base sotmesa a 

moment flector per unitat de longitud de la placa, ,p RdM , es determina segons l’Equació 

F.17 presentada anteriorment. 

 
2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=             

Un cop obtingut el valor de la capacitat resistent, es compara amb el valor del moment 

màxim aplicat per unitat de longitud de la placa. 

Per calcular el moment màxim aplicat per unitat de longitud, primer cal determinar el 

valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , al que està sotmès la placa base. Aquest 

valor, donat que s’està en el cas de flexió dominant, s’obté fent el quocient entre el valor 

de cN  (obtingut anteriorment, i que correspon a la resultant de la resistència a 

compressió del formigó) i l’àrea eficaç de la placa base effA , ja que és aquesta àrea la 

que està sotmesa a esforç de compressió. 
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 2 2

2

[ ]
[ / ] [ / ]

[ ]

c
c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ = ≤           

Si es substitueixen els valors pertinents, s’obté: 

 
3

2 2122,40 10
7,23 / 29,56 /

16.925,93
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina segons l’expressió següent (Equació F.19): 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅          

I substituint els valors, s’obté: 

 21
7,23 32,96 3.927, 20 3,93

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base a moment flector, es 

determina segons l’expressió anterior (Equació F.17), com: 

2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 3,93dm kN= , la placa base té un gruix adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té. 

F.4.2.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Es recorda que els elements de les diferents unions de l’edifici d’oficines ja han estat 

calculats amb el programa Power Connect©, de manera que en aquest apartat només es 

comprovarà si els perns d’ancoratge (dimensionats segons el programa informàtic) 

suporten correctament la sol�licitació de càrrega i són adequats per la unió estudiada.  

A continuació es mostren les característiques dels perns obtingudes amb el programa 

informàtic: 
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Tal i com s’ha pogut veure en la Figura F.19 anterior, en la unió de l’extrem dret de 

l’edifici d’oficines han estat necessaris sis perns, distribuïts tres a cada costat de cada ala 

del pilar. 

Els perns es dimensionen segons el valor de l’esforç de tracció obtingut anteriorment, T, i 

amb la capacitat geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les 

d’una biga de formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. 

Com que s’estudia un cas de moment flector dominant, només tres dels sis perns que es 

tenen en la unió treballen a esforç de tracció. Un cop dit això, ja es pot determinar el 

diàmetre mínim dels perns segons l’Equació F.20, tal i com es mostra a continuació. 

 
, 2

4 [ ]

[ / ]
y pern

s

T N

f
n N mm

φ

π
γ

⋅
≥

⋅ ⋅

             

Es recorda que n és el nombre de perns treballant a tracció i sγ  és el coeficient de 

seguretat de l’acer B-500 S (i val 1,15). Llavors, si es substitueixen els valors en 

l’expressió anterior s’obté que: 

 
34 110,90 10
10,40 12

500
3

1,15

mm mmφ φ
π

⋅ ⋅
≥ = → =

⋅ ⋅

 

Per altra banda, cal determinar si per la capacitat geomètrica mínima s’obté una mètrica 

més restrictiva. 

Per capacitat geomètrica mínima, l’àrea dels perns Aρ  ha de ser el 2,80 per mil de la 

secció total de formigó (acer B-500 S) segons la Taula F.3 presentada anteriorment. Tal i 
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com ja s’ha comentat anteriorment, la secció total de formigó en aquest cas s’assimila a 

la secció en planta de la placa base. Llavors, segons l’Equació F.21 l’àrea dels perns que 

s’obté és de: 

 2 2,80
[ ] '[ ] '[ ]

1.000
A mm a mm b mmρ = ⋅ ⋅            

Substituint els valors pertinents es té un valor de Aρ  igual a: 

 22,80
270 250 189

1.000
A mmρ = ⋅ ⋅ =  

Es recorda que el motiu de calcular segons la capacitat geomètrica mínima és per les 

possibles retraccions i variacions tèrmiques del formigó. 

A continuació es determina la capacitat geomètrica mínima U segons l’Equació F.22. 

Aquest valor determina el nombre de perns a tracció necessaris i la seva mètrica segons 

la Figura F.6 (adjuntada al final del present annex). 

 [ ] 2 2

,[ ] [ / ]yd pernU N A mm f N mmρ= ⋅        

 
500

189 82.173,91 82,17
1,15

U N U kN= ⋅ = → =  

Amb aquest valor de capacitat geomètrica s’entra a la taula de la Figura F.6 amb un 

diàmetre del pern prefixat (per exemple mètrica 12, que és el diàmetre que s’ha obtingut 

amb el valor de l’esforç de tracció T aplicat sobre els perns), i s’obté que són necessaris 

dos perns. 

 2 12 98,30 82,17mm U kN kNφ → = ≥  

Com que el valor de la capacitat màxima que poden suportar dos perns treballant a 

tracció (98,30 kN) és superior a la capacitat geomètrica mínima, aquesta mètrica dels 

perns és adequada per la unió.  

Destacar que amb el programa informàtic s’ha obtingut que eren necessaris tres perns de 

diàmetre 22 mm treballant a esforç de tracció. Amb això es vol comentar que, com que 

al fer el dimensionament dels perns s’ha obtingut que eren necessaris dos perns de 

mètrica 12 mm treballant a tracció, es pot garantir que amb tres perns de mètrica 22, la 
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unió també aguanta, ja que s’obtindrà una capacitat mecànica superior. Llavors, es té un 

bon disseny dels perns.  

Es recorda que l’objectiu d’aquest annex és verificar que les dimensions obtingudes amb 

Power Connect© són adequades, i no trobar el valor d’aquestes. 

F.4.2.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Abans de realitzar cap càlcul, es vol comentar que el valor de la resistència dels perns a 

esforç tallant és funció de la mètrica d’aquests. Llavors, com que la mètrica dels perns és 

la mateixa que el cas d’esforç normal dominant, el valor que s’obtindrà pel cas de flexió 

dominant de ,v pern RdF − , és exactament el mateix; per tant, ,v pern RdF −  és igual a 38,66 kN 

(consultar pàgina 89). 

A més a més, com que es té un total de sis perns treballant a esforç tallant, el valor total 

de la resistència de disseny a tracció és sis vegades el valor de disseny d’un pern, és a 

dir , ,6 231,96v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ = . 

Per verificar que els perns de la unió resisteixen correctament l’esforç tallant aplicat, es 

compara el valor de disseny (231,96 kN) amb el valor de l’esforç tallant de càlcul (25,40 

kN). Com que el valor de disseny és superior al de càlcul, els perns estan ben 

dimensionats. 

F.4.2.5  Determinació de la resistència dels perns a esforç de tracció 

Es vol recordar al lector que les característiques mecàniques dels perns utilitzades en 

aquesta comprovació són les obtingudes amb el programa informàtic, ja que es vol 

comprovar si els perns utilitzats en la unió compleixen totes les verificacions i són 

adequats per la unió d’estudi. 

El valor de la resistència de disseny a tracció d’un pern, ,t pern RdF − , segons el CTE SE-A 

(8.5.2 (3)), es determina segons el mínim valor entre: 

- La resistència a esforç de tracció d’un pern. Aquest valor es calcula segons l’Equació 

F.26 següent. 

 
2 2

, ,

,

2

0,90 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

t pern Rd

M

f N mm A mm
F N

γ
−

⋅ ⋅
=           
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 , ,

0,90 550 303
119.988 119,99

1, 25
t pern Rd t pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

- La resistència de disseny a punxonament del cap del pern o la femella, donada per 

l’expressió següent: 

 
2

,

,

2

0,60 [ ] [ ] [ / ]
[ ]

m u pern

p Rd

M

d mm t mm f N mm
B N

π

γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=          

 , ,

0,60 22 20 550
364.927, 40 364,93

1,25
p Rd p RdB N B kN

π⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = → =  

Un cop obtinguts aquests valors, s’obté que la resistència de disseny a tracció d’un pern, 

,t pern RdF − , és igual a 119,99 kN, ja que és el mínim entre els dos valors anteriors. Així 

doncs, com que en l’estudi de moment flector dominant, només tres dels sis perns estan 

treballant a esforç de tracció, el valor total de disseny ,t perns total RdF − −  és igual a 359,97 kN. 

Per últim, només resta comparar aquest valor de disseny (359,97 kN) amb el valor de la  

tracció a la que estan sotmesos els perns de la unió (que és T=110,90 kN). Com que el 

valor de T és inferior al valor de disseny, els perns treballen correctament a tracció. 

F.4.2.6  Comprovació dels perns a esforç de tracció i esforç tallant 

combinats 

Quan un pern està sotmès a esforç de tracció i esforç tallant simultàniament, segons el 

CTE SE-A (8.5.2 (4)), a més a més de complir les pertinents verificacions de tracció i 

tallant per separat, també ha de verificar la condició d’interacció següent (Equació F.28). 

,

, ,

[ ] [ ]
1

[ ] 1, 40 [ ]

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F kN T kN

F kN F kN

−

− −

+ ≤
⋅

           

Llavors, sabent que amb el programa informàtic s’ha obtingut una resultant d’esforç 

tallant sobre la placa base de 25,40 kN, i que aquest esforç es transmet directament 

sobre els sis perns de la unió (ja que tots el perns absorbeixen esforç tallant), cada pern 

està sotmès a un esforç tallant de valor igual a: 

,

25,40
4, 23

6
v pern Ed

kN
F kN− = =  
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Per altra banda, abans s’ha obtingut que, dels sis perns que es tenen en la unió, només 

la meitat estan treballant a esforç de tracció (amb un valor total de T=110,90 kN), de 

manera que cada pern està sotmès a un esforç de tracció de valor igual a: 

 
110,90

36,97
3

pern

kN
T kN= =  

I per últim, els valors de ,v pern RdF −  i ,t pern RdF −  són 38,66 kN i 119,99 kN respectivament, 

tal i com s’acaba d’obtenir en els dos apartats anteriors. 

Per tant, substituint tots aquests valors en l’Equació F.28, es té: 

,

, ,

1
1,40

4,23 36,97
0,33 1

38,66 1, 40 119,99

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F T

F F

−

− −

+ ≤
⋅

+ = ≤
⋅

 

Amb la desigualtat anterior es comprova com els perns de la unió d’estudi suporten 

correctament la sol�licitació combinada de l’esforç de tracció i l’esforç tallant. 

F.4.2.7  Càlcul de la longitud d’ancoratge dels perns 

Com ja s’ha pogut veure al llarg del present annex, una característica important dels 

perns és la seva longitud d’ancoratge. Aquesta longitud es determina seguint la 

normativa establerta per la EHE (Article 66.5). 

Considerant que l’armadura, en aquest cas els perns, estan en posició de bona 

adherència (posició I, segons la Taula F.4 adjuntada al final del present annex), la 

longitud bàsica d’ancoratge es calcula segons l’Equació F.29. 

 [ ] ,2

20

y pern

bI

f
l cm m= ⋅∅ ≥ ⋅∅    

Recordar que en la fórmula anterior ∅  va en cm i ,y pernf  en N/mm2.     

Es vol comentar que aquest càlcul es realitzarà amb els valors obtinguts en l’apartat del 

dimensionament dels perns, ja que així no es barrejaran els resultats obtinguts amb el 

programa informàtic i els que s’estan obtenint a mà. 
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El paràmetre m es pot consular a la Taula F.5, i aquest pren un valor igual a 15. 

Així doncs, substituint tots aquests valors en l’expressió anterior, la longitud bàsica 

d’ancoratge és igual a: 

 ,2 2 500
15 1,20 1,20 21,60 30

20 20

y pern

bI

f
l m cm cm= ⋅∅ ≥ ⋅∅ → ⋅ ≥ ⋅ → ≥  

S’observa com la desigualtat anterior no es compleix, per tant, es pren com a longitud 

bàsica d’ancoratge dels perns el valor màxim de la desigualtat anterior, és a dir, 30 cm. 

A continuació es determina el valor de la longitud neta d’ancoratge a partir de la longitud 

bàsica aplicant l’Equació F.30. 

[ ]
2

, 2

,

[ ]
[ ]

[ ]
b neta bI

real

A mm
l cm l cm

A mm

ρ

ρ

β= ⋅ ⋅                

El paràmetre β és igual a 1, ja que l’ancoratge és en terminació recta (aquest valor es 

pot consultar a la Taula F.6). El valor de Aρ és l’àrea amb la que s’ha trobat la capacitat 

mecànica dels perns, que és igual a 189 mm2, i Aρ,real és l’àrea real que ocupen els perns 

d’acer escollits, i es calcula mitjançant la següent expressió: 

 
2 2

2

,

[ ]
[ ]

4
s real

mm
A mm n

π ⋅∅
= ⋅                

En aquest cas, s’havia trobat que eren necessaris dos perns de diàmetre 12 mm per 

suportar correctament les càrregues aplicades, de manera que el valor de Aρ,real que 

s’obté és igual a: 

 
2

2 2

,

12
[ ] 2 226,19

4
s realA mm mm

π ⋅
= ⋅ =  

Llavors, la longitud neta d’ancoratge és igual a: 

 , ,

189
30 1 25,07 255

226,19
b neta b netal cm l mm= ⋅ ⋅ = → =  

Existeixen unes restriccions sobre la longitud neta d’ancoratge tal i com marca la EHE 

(Article 66.5.1): 



Plaques base de la nau industrial i de l’edifici d’oficines 103 

 

 ( ), 10 25,5 10 1,2 12b netal cm≥ ⋅∅ → ≥ ⋅ =  

 , 15 25,5 15b netal cm cm≥ → ≥  

 ,

30
25,5 10

3 3

bI
b neta

l
l cm≥ → ≥ =  

Com que totes les restriccions es compleixen, la longitud neta d’ancoratge pels perns de 

mètrica 12 que treballen a tracció és igual a 255 mm.  

Cal comentar que amb el programa de càlcul, la mètrica obtinguda dels tres perns 

treballant a tracció era de 22 mm amb una longitud d’ancoratge de 310 mm, per tant, el 

disseny dels perns és correcte, ja que és capaç de suportar més càrrega. 

F.4.2.8 Comprovacions addicionals 

Cal comentar que la primera de les verificacions (la comprovació de que el pes propi de 

la fonamentació sigui superior a la succió del vent), és exactament igual que la realitzada 

pel cas d’esforç normal dominant. Per aquest motiu, no es repeteixen els càlculs i es 

convida al lector a consultar dit apartat.  

Ara bé, l’altra verificació (comprovació de que la tracció del perns és superior a la càrrega 

de succió produïda pel vent) sí que cal efectuar-la de nou perquè, tot i tenir els mateixos 

perns que en el cas d’esforç normal dominant, ara no treballen tots a tracció sinó que 

només en treballen tres. 

Com ja s’ha vist anteriorment, un pern de mètrica 22 mm (perns que es tenen en la unió 

del pilar dret amb el sòl) té una resistència de disseny a tracció de valor igual a 119,99 

kN (pàgina 100). Llavors, com que dels sis perns que es tenen a la unió, només tres 

estan treballant a esforç de tracció, es té un valor total de resistència de disseny a esforç 

de tracció igual a tres vegades la resistència a tracció d’un sol pern, és a dir, 

3 119,99 359,97kN⋅ = .  

Per altra banda, tal i com s’ha estudiat en el cas d’esforç normal dominant, quan actua 

un dels dos vents transversals sobre l’edifici d’oficines és quan es té una major succió en 

la coberta en el tram que afecta a la sabata de la dreta. Concretament el valor de 

resultant de la força se succió és de 5,80 kN (consultar pàgina 91). Així doncs, com que 

el valor de resistència de disseny a tracció de la unió (359,97 kN) és superior a la succió 

produïda pel vent (5,80 kN), és correcte el disseny que s’ha fet de la unió. 



104  Annex F 
 

 

A continuació es duran a terme les verificacions de la placa base estudiant la unió de 

l’esquerra de l’edifici d’oficines. 

F.4.3 Unió de l’extrem esquerra de l’edifici d’oficines. 

Esforç normal dominant 

A continuació es descriuen les dimensions dels elements que formen la unió del pilar 

esquerra amb la fonamentació (obtingudes a partir del disseny de la unió amb el Power 

Connect©), així com també els esforços de càlcul als que aquesta unió està sotmesa. 

Dimensions de la sabata esquerra: 

mmh

mmb

mma

430

500.1

400.2

=

=

=

 

Dimensions de la placa base: 

' 270

' 250

20

a mm

b mm

t mm

=

=

=

 

Esforços de càlcul sobre la unió: 

kNmM

kNF

kNN

kNN

màxEd

màxEdv

màxEd

mínEd

39,26

67,28

40,78

90,18

,

,,

,

,

−=

=

−=

−=

 

Dimensions de la secció transversal del pilar 

(HEA 160) 

152

160

6

9

c

c

wc

fc

h mm

b mm

t mm

t mm

=

=

=

=

 

Observant els esforços de càlcul obtinguts, es pot comprovar com el mòdul de l’esforç 

normal màxim a compressió és significativament major que el valor del moment flector 

màxim (també en valor absolut), de manera que s’haurà d’estudiar el cas d’esforç normal 

dominant per tal de comprovar l’enfonsament de la sabata. Per altra banda, pel sol fet de 

tenir un moment flector sobre la unió, cal comprovar la bolcada de la sabata. Recordar 

que per comprovar que la sabata no bolca es treballa amb l’esforç normal mínim, l’esforç 

tallant màxim i el moment flector màxim (tots en valor absolut).  

Cal esmentar també que, amb l’ajut del programa informàtic, s’ha obtingut que per la 

unió del pilar esquerra amb el sòl calen sis perns d’ancoratge perquè la unió suporti 

correctament l’estat de càrrega al que està sotmès. Les característiques d’aquests perns i 

la manera com han estat distribuïts es mostra més endavant quan sigui necessari. 

Destacar  però que, com que s’ha intentat que l’estructura de l’edifici d’oficines sigui el 
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més simètrica possible, la mètrica i la distribució dels perns és la mateixa que per la unió 

de l’extrem dret de l’edifici d’oficines. 

F.4.3.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Per poder trobar el valor de la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

primerament cal determinar l’àrea eficaç d’aquesta. 

Es recorda que el valor de l’àrea eficaç de la placa base depèn del paràmetre c. Alhora 

aquest paràmetre és funció del gruix de la placa base i dels paràmetres ydf  i de jdf . 

Concretament ydf  és una constant (i val 240,91 N/mm2) i jdf  és un paràmetre que 

depèn de jβ , cdf  i jk . Els dos primers valors són constants, i valen 2/3 i 16,67 N/mm2 

respectivament, i jk  és funció de les dimensions de la fonamentació, és a dir, de la 

sabata i de la placa base. Com que les mides de la sabata i de la placa base són 

exactament iguals que en la unió anterior (donat que l’estructura és simètrica) aquests 

valors són iguals, de manera que el paràmetre c també és el mateix i val 32,96 mm 

(consultar pàgina 84). 

En aquest cas, com que s’estudia en el cas d’esforç normal dominant, es té una zona de 

compressió uniforme en tota la placa base (igual com succeïa en la Figura F.14 anterior), 

de manera que l’àrea eficaç es calcula com: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2eff c fc c fc wcA mm b c t c h t c t c   = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅     

Com que el perfil del pilar esquerra és el mateix que el del pilar dret i el valor de c  

també és igual, el valor de l’àrea eficaç també és el mateix que pel cas d’esforç normal 

dominant i per l’extrem dret. Així doncs, l’àrea eficaç de la unió de l’extrem esquerra, pel 

cas d’esforç normal dominant, és de 38.748,17 mm2 (consultar pàgina 85). 

Tal i com ja s’ha vist en ocasions anteriors, el valor d’aquesta àrea eficaç és qui 

determina la resistència de disseny a compressió de la placa base.  

Concretament, com que s’està en el cas d’esforç normal dominant, el valor de la 

resistència de disseny a compressió de la placa base es calcula directament segons 

l’Equació F.16 presentada anteriorment, i es compara el valor que s’obté amb l’esforç 

normal màxim de càlcul en valor absolut. 
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 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅             

Llavors, substituint els valors corresponents s’obté que: 

 , ,29,56 38.748,17 1.145.395,91 1.145, 40c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que si es compara el valor de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, on ara aquest valor és 

directament el valor que li transmet l’estructura, es té: 

 , 1.145,40 78,40c Rd EdN kN N kN= ≥ =  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es té un 

bon disseny de la placa base, ja que aquesta suporta correctament els esforços que li 

transmet l’estructura. Ara bé, a continuació cal comprovar que el gruix de la placa base 

sigui l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 

F.4.3.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Per tal de comprovar que el gruix de la placa base sigui l’adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té, es seguirà l’establert pel CTE SE-A (8.8.1 (7)) tal i com s’ha fet fins 

ara per a cada unió estudiada.  

Segons aquesta normativa, la capacitat resistent de la placa base sotmesa a moment 

flector per unitat de longitud, ,p RdM , es determina mitjançant l’Equació F.17. 

 
2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=             

Llavors, per comprovar la secció neta de la placa base, s’ha de comparar el valor del 

moment màxim aplicat per unitat de longitud de la placa amb el valor obtingut de 

l’expressió anterior. 

Primerament es determina el valor de l’esforç compressió superficial, cσ , al que està 

sotmès la placa base. Aquest valor s’obté fent el quocient entre el valor màxim de 

compressió transmès per l’estructura, EdN , i l’àrea eficaç de la placa base, effA . 
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    2 2

2

[ ]
[ / ] /

[ ]

Ed
c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ  = ≤    

Si es substitueixen els valors pertinents, s’obté: 

 
3

2 278,40 10
2,02 / 29,56 /

38.748,17
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina segons l’Equació F.19 següent. 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅          

Substituint els valors, s’obté: 

 21
2,02 32,96 1.097, 23 1,10

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base sota moment flector, es 

determina segons l’expressió (Equació F.17) anterior com: 

2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 1,10dm kN= , la placa base té un gruix adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té. 

F.4.3.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

En aquest apartat es torna a donar el cas que cap dels perns que es tenen en la unió 

treballen a esforç de tracció, ja que s’estudia la unió com un cas de esforç normal 

dominant. És per aquest motiu que no té sentit realitzar el dimensionament dels perns, 

ni tampoc la verificació de la resistència a tracció d’aquests, ni la comprovació de la 

sol�licitació combinada d’esforç tallant i esforç de tracció; donat que totes aquestes 

verificacions depenen del valor de la tracció T a la que treballen els perns, i en aquest cas 

és zero. 
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De tota manera, a continuació es mostren les característiques mecàniques dels perns de 

la unió de l’extrem esquerra de l’edifici d’oficines (que ha determinat el programa Power 

Connect©), per si es necessiten en alguna de les comprovacions que encara resten per 

determinar. 

  

0

2

,

2

,

2

,

2

,

,

22

24

500 /

550 /

380

303

310

y pern

u pern

tot pern

net pern

b neta

mm

mm

f N mm

f N mm

A mm

A mm

l mm

φ

φ

=

=

=

=

=

=

=

 

Per últim, només comentar que (tal i com s’ha pogut veure en la Figura F.14 anterior, 

que també és vàlida per la unió de l’extrem esquerra perquè l’estructura de l’edifici 

d’oficines és simètrica) són necessaris sis perns per tal que la unió suporti correctament 

els esforços transmesos per l’estructura. Concretament es tenen tres perns a cada costat 

de les ales del pilar. 

F.4.3.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (6)), en el cas d’existir elements a tallant, la resistència de 

càlcul a esforç tallant és l’aportada per aquests elements. Llavors, la resistència a tallant 

d’un pern d’ancoratge, definida com ,v pern RdF − , es determina com el mínim valor entre: 

- La resistència del pern. Aquest valor es determina segons l’Equació F.23. 

  
2 2

, ,

,

2

0,50 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N p

γ
−

⋅ ⋅
= ⋅         

Si es substitueixen tots els valors en l’expressió anterior s’obté: 

  , ,

0,50 550 303
2 133.320 133,32

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= ⋅ = → =  

- El valor obtingut segons l’expressió següent (Equació F.24): 
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2 2

, ,

,

2

[ / ] [ ]
[ ]

pern u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N

α

γ
−

⋅ ⋅
=         

Es recorda que pernα  és igual a 0,29. Per tant, substituint els valors es té: 

  , ,

0,29 550 303
38.662,80 38,66

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

Així doncs, el valor de la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge ,v pern RdF −  és igual a 

38,66 kN, ja que és el mínim valor obtingut de les dues expressions anteriors. 

Tal i com s’ha vist anteriorment, es té un total de sis perns en la unió entre el pilar 

esquerra i la fonamentació (i els sis absorbeixen esforç tallant), per tant, la resistència 

total de disseny a tallant de la unió és igual a: 

 , ,6 231,96v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ =  

Finalment, per tal de verificar que els sis perns que es tenen en la unió d’estudi són 

suficients, es compararà el valor de disseny obtingut anteriorment amb el valor de 

l’esforç tallant màxim de càlcul trobat amb el programa informàtic. Aquest valor de càlcul 

és igual a 28,67 kN i, com que és inferior al valor de disseny (231,96 kN), els perns 

suporten correctament l’esforç tallant aplicat.  

Per últim, només comentar que la següent comprovació que es realitzarà ja fa referència 

al pes propi de la sabata, ja que (com s’ha comentat abans) no tenen sentit ni la 

comprovació de resistència a esforç de tracció, ni la verificació a esforç de tracció i tallant 

combinats, ni el càlcul de la longitud d’ancoratge del pern, donat que totes elles depenen 

del valor de l’esforç de tracció al que estan sotmesos els perns de la unió, i en aquest cas 

és nul. 

F.4.3.5  Comprovació addicional 

La última verificació que es durà a terme consisteix en comprovar si la sabata té un pes 

propi suficient com per resistir la possible força de succió produïda per l’acció del vent.  

Concretament el pes propi de la sabata esquerra es calcula mitjançant l’Equació F.32. 
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( ) 3 2
[ ] [ ] [ ] [ ]sabata formigó

kg m
Pp N a m b m h m g

m s
ρ

   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

   
         

En aquest cas, com que les dimensions de la sabata esquerra són iguals que les de la 

sabata dreta, aquest valor és directament 37,96 kN (consultar pàgina 89). 

Per altra banda, cal determinar el valor màxim de la força de succió que es produeix en 

l’àrea tributària de la coberta que correspon a la sabata esquerra. Per això cal consultar 

l’Annex A (en el que s’ha calculat l’acció del vent tant per la nau industrial com per 

l’edifici d’oficines) i s’obté que la succió màxima que produeix el vent, considerant l’àrea 

tributària que afecta a la sabata esquerra, és de 0,35 kN (tant per un vent transversal 

com per un vent longitudinal).  

Llavors, cal determinar el valor de la força resultant de succió del tram que afecta a la 

sabata estudiada amb l’ajut de la Figura F.20. 

 

 

On la distància d3 és igual a la meitat de la llum del pòrtic, és a dir, 4 metres. 

Llavors, si s’agafa el valor de 0,35 kN/m i es multiplica per la distància d3, s’obté la força 

resultant de succió per aquest tram de coberta. 

0,35 4 1,40succió

kN
R m kN

m
= ⋅ =  

Figura F.20: Representació de la força resultant de succió en el 
tram de coberta estudiat 
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Com que el valor del pes propi de la sabata (37,96 kN) és major que la força de succió 

que actua en el tram de coberta estudiat (1,40 kN), són correctes les dimensions de la 

fonamentació. 

En el següent apartat, s’estudiarà la mateixa unió de l’edifici d’oficines, però ara, 

realitzant les pertinents verificacions considerant que s’està en el cas de flexió dominant. 

F.4.4 Unió de l’extrem esquerra de l’edifici d’oficines. 

Flexió dominant 

A continuació es faran les comprovacions i els càlculs corresponents a la placa base de 

l’extrem esquerra de l’edifici d’oficines, però ara considerant que s’està en el cas de flexió 

dominant. Així doncs, es aquest cas, es treballa amb l’esforç normal mínim (18,90 kN), el 

moment flector màxim (26,39 kNm) i l’esforç tallant màxim (28,67 kN), tots en valor 

absolut. 

F.4.4.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Es recorda que per poder determinar la resistència de disseny a compressió de la placa 

base, primerament cal calcular l’àrea eficaç d’aquesta. 

Tal i com s’ha vist en l’estudi de les unions anteriors, el valor de l’àrea eficaç depèn de 

paràmetres físics de la unió (com són les dimensions de la sabata, de la placa base, del 

perfil del pilar, etc.) i de les característiques mecàniques de l’acer i del formigó emprat. 

És per aquest motiu que l’àrea eficaç de la unió d’estudi val exactament el mateix que la 

calculada per la unió de l’extrem dret considerant el cas de moment flector dominant, ja 

que les dimensions dels elements de la unió i els materials emprats són els mateixos 

perquè l’estructura és simètrica. Així doncs, 216.925,93effA mm=  (consultar pàg. 93) 

Un cop trobat el valor de l’àrea eficaç, cal determinar el valor de l’esforç de tracció T que 

han d’absorbir els perns i el valor de la resultant de la resistència a compressió del 

formigó cN . Aquests valors es troben plantejant un sistema d’equacions d’equilibri amb 

els esforços de càlcul que es tenen sobre la placa base.  

En aquest cas, el valor de l’esforç normal a compressió sobre la placa base és igual a 

18,90 kN, l’esforç tallant és de 28,67 kN i el moment flector és igual a 26,39 kNm. La 
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representació d’aquests esforços es pot entendre millor amb la Figura F.21 següent. Ja 

s’ha comentat anteriorment que per plantejar aquest sistema d’equacions es té en 

compte el signe de l’esforç a considerar, per la resta de càlculs, es treballa amb el valor 

absolut d’aquests.  

 

 

Llavors, plantejant les equacions d’equilibri (Equació F.14 i F.15), s’obté que: 

0y Ed cF N T N= → + =∑  

( ) 0z A Ed i c dM M T z N z= → = ⋅ + ⋅∑  

 

Abans però, és necessari conèixer els valors de iz  i dz . La distància iz , en aquest cas, 

correspon a la compresa entre l’eix central del pilar i els perns de la unió treballant a 

tracció. En canvi, la distància dz  és  la compresa entre el punt on s’obté la resultant de 

compressió del formigó i l’eix central del pilar. Aquestes dues distàncies són les mateixes 

que les trobades per l’extrem dret de l’estructura, però el què abans era iz  ara és dz  i 

viceversa, de manera que iz  és igual a 104,50 mm, i dz  és igual a 71,50 mm. (Veure 

Figura F.19). 

 

Figura F.21: Sistema d’equacions d’equilibri i esforços de 
càlcul sobre la placa base  
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Llavors, sabent que el valor de l’esforç normal és igual a 18,90 kN i que el del moment 

flector és igual a 26,39 kNm, i que les distàncies iz  i dz  són 104,50 mm i 71,50 mm 

respectivament, s’obtenen uns valors de T i cN  de: 

 

3

18,90
142,27 ; 161,17

26,39 10 104,50 71,50

c

c

c

T N
T kN N kN

T N

+ = 
→ = =

⋅ = ⋅ + ⋅ 
 

 

Un cop obtinguts aquests valors, ja es pot determinar la resistència de disseny a esforç 

de compressió de la placa base, que es calcula mitjançant l’Equació F.16. 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅             

Llavors, substituint els valors corresponents s’obté que: 

 , ,29,56 16.925,93 500.330, 49 500,33c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que, si es compara el valor obtingut de la resistència de disseny a compressió 

de la placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, es té: 

 , 500,33 161,17c Rd cN kN N kN= ≥ =  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es té un 

bon disseny de la placa base, ja que suporta correctament els esforços que li transmet 

l’estructura. Ara bé, a continuació es comprova que el gruix de la placa base sigui 

l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 

F.4.4.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Per tal de verificar que el gruix de la placa base és adequat per la sol�licitació de càrrega 

que es té, primer de tot cal determinar el valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , 

al que està sotmès la placa base. Aquest valor, donat que s’està en un cas de flexió 

dominant, s’obté fent el quocient entre el valor de cN  (obtingut anteriorment, i que 

correspon a la resultant de la resistència a compressió del formigó) i l’àrea eficaç de la 

placa base , effA , ja que és aquesta àrea la que està sotmesa a esforç de compressió. 
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 2 2

2

[ ]
[ / ] [ / ]

[ ]

c
c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ = ≤           

Si es substitueixen els valors pertinents, s’obté: 

 
3

2 2161,17 10
9,52 / 29,56 /

16.925,93
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina segons l’expressió següent (Equació F.19). 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅          

Substituint valors, s’obté un valor igual a: 

 21
9,52 32,96 5171,08 5,17

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base sotmesa a moment 

flector, es determina segons l’Equació F.17 següent. 

2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=  

Que, si es substitueixen els valors corresponents, s’obté: 

2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Llavors, com que el valor de disseny ( , 24,09p RdM kN= ) és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 5,17dm kN= , la placa base té un gruix adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té. 

F.4.4.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els elements de les diferents unions de l’edifici 

d’oficines ja han estat calculats amb el programa Power Connect©, de manera que en 

aquest apartat només es comprovarà si els perns d’ancoratge (dimensionats segons el 
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programa informàtic) suporten correctament la sol�licitació de càrrega i són adequats per 

la unió estudiada.  

A continuació es mostren les característiques dels perns obtingudes segons el programa 

informàtic: 

  

0

2

,

2

,

2

,

2

,

,

22

24

500 /

550 /

380

303

310

y pern

u pern

tot pern

net pern

b neta

mm

mm

f N mm

f N mm

A mm

A mm

l mm

φ

φ

=

=

=

=

=

=

=

 

Els perns es dimensionen segons el valor de l’esforç de tracció obtingut anteriorment, T, i 

amb la capacitat geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les 

d’una biga de formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. 

Segons el Power Connect© (i tal i com s’ha vist en l’apartat anterior) són necessaris sis 

perns la unió de l’extrem esquerra (tres a cada costat de les ales del pilar). D’aquests sis 

perns, tres estan treballant a esforç de tracció i tres a esforç de compressió, ja que s’està 

en el cas de flexió dominant. Així doncs, amb aquesta informació ja es pot determinar el 

diàmetre mínim dels perns segons l’Equació F.20. 

 
, 2

4 [ ]

[ / ]
y pern

s

T N

f
n N mm

φ

π
γ

⋅
≥

⋅ ⋅

             

Llavors, si es substitueixen els valors en l’expressió anterior s’obté que: 

 
34 142,27 10
11,78 12

500
3

1,15

mm mmφ φ
π

⋅ ⋅
≥ = → =

⋅ ⋅

 

Per altra banda, cal determinar si a través de la capacitat geomètrica mínima s’obté una 

mètrica superior a 12 mm. 
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Per capacitat geomètrica mínima, l’àrea dels perns Aρ  ha de ser el 2,80 per mil de la 

secció total de formigó (acer B-500 S) segons la Taula F.3 adjuntada anteriorment. 

Recordar que, en aquest cas, la secció total de formigó s’assimila a la secció en planta de 

la placa base. Llavors, segons l’Equació F.21 l’àrea dels perns que s’obté és de: 

 2 2,80
[ ] '[ ] '[ ]

1.000
A mm a mm b mmρ = ⋅ ⋅            

 22,80
270 250 189

1.000
A mmρ = ⋅ ⋅ =  

A continuació es determina la capacitat geomètrica mínima U segons l’Equació F.22. 

Aquest valor determina el nombre de perns a tracció necessaris i la seva mètrica segons 

la Figura F.6 (adjuntada al final del present annex). 

 [ ] 2 2[ ] [ / ]ydU N A mm f N mmρ= ⋅        

Si es substitueixen els valors, s’obté una capacitat geomètrica mínima de: 

 
500

189 82.173,91 82,17
1,15

U N U kN= ⋅ = → =  

Amb aquest valor de capacitat geomètrica s’entra a la taula de la Figura F.6 amb un 

diàmetre del pern prefixat (per exemple mètrica 12, que és el diàmetre que s’ha obtingut 

amb el valor de l’esforç de tracció T aplicat sobre els perns) i s’obté que són necessaris 

dos perns; 

 2 12 98,30 82,17mm U kN kNφ → = ≥  

Recordar que el nombre de perns obtingut correspon només als perns que treballen a 

tracció, de manera que segons el càlcul anterior es necessitarien quatre perns. 

Com que el valor de la capacitat màxima que poden suportar dos perns treballant a 

tracció és igual a 98,30 kN, i aquest valor és superior a la capacitat geomètrica mínima, 

aquesta mètrica dels perns és adequada per la unió.  

Amb el programa informàtic s’ha obtingut que eren necessaris tres perns de diàmetre 22 

mm treballant a tracció. Amb això es vol comentar que, com que al fer el 

dimensionament manual dels perns s’ha obtingut que eren necessaris dos perns de 
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mètrica 12 mm treballant a tracció, es pot garantir que amb tres perns de mètrica 22, la 

unió també aguanta, ja que s’obtindrà una capacitat mecànica superior. Llavors, es té un 

bon disseny de la unió.  

Es recorda que l’objectiu d’aquest annex no és trobar les dimensions dels perns, sinó que 

el que es pretén és verificar que les dimensions obtingudes amb Power Connect© són 

adequades. 

F.4.4.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Tal i com s’ha vist anteriorment, el valor de la resistència dels perns a esforç tallant és 

funció de la mètrica d’aquests. Llavors, com que la mètrica dels perns és la mateixa que 

en el cas d’esforç normal dominant, el valor que s’obtindrà de la resistència dels perns a 

dit esforç pel cas de flexió dominant és exactament el mateix que l’obtingut pel cas 

d’esforç normal dominant. Per tant, el valor de ,v pern RdF −  és igual a 38,66 kN (consultar 

pàgina 109). 

Llavors, com que es té un total de sis perns treballant a esforç tallant, el valor total de la 

resistència de disseny a tracció és sis vegades el valor de disseny d’un pern, és a dir, 

231,96 kN. 

Ara bé, per tal de comprovar si els perns suporten correctament l’esforç tallant, és 

necessari comparar aquest valor de disseny (231,96 kN) amb el valor màxim de l’esforç 

tallant que es pot donar en la unió (28,67 kN). Com que el valor de càlcul és menor que 

el de disseny, els perns suporten correctament l’esforç tallant aplicat. 

F.4.4.5  Determinació de la resistència dels perns a esforç de tracció 

Es recorda al lector que les característiques mecàniques dels perns utilitzades en aquesta 

comprovació són les obtingudes amb el programa informàtic, ja que es vol comprovar si 

els perns utilitzats en la unió compleixen totes les verificacions i són adequats per la unió 

d’estudi. 

El valor de la resistència de disseny a tracció d’un pern ,t pern RdF − , segons el CTE SE-A 

(8.5.2 (3)), es determina segons el mínim valor entre: 

- La resistència a esforç de tracció d’un pern. Aquest valor es calcula segons l’Equació 

F.26. 
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2 2

, ,

,

2

0,90 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

t pern Rd

M

f N mm A mm
F N

γ
−

⋅ ⋅
=           

 Que si es substitueixen els valors pertinents, s’obté: 

 , ,

0,90 550 303
119.988 119,99

1, 25
t pern Rd t pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

- La resistència de disseny a punxonament del cap del pern o la femella, donada per 

l’expressió següent (Equació F.27): 

 
2

,

,

2

0,60 [ ] [ ] [ / ]
[ ]

m u pern

p Rd

M

d mm t mm f N mm
B N

π

γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=          

Llavors, substituint els valors en l’expressió anterior, s’obté que: 

 , ,

0,60 22 20 550
364.927, 40 364,93

1,25
p Rd p RdB N B kN

π⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = → =  

Un cop obtinguts aquests valors, la resistència de disseny a tracció d’un pern, ,t pern RdF − , 

és igual a 119,99 kN, ja que és el mínim entre els dos valors anteriors. Així doncs, com 

que en la unió d’estudi es tenen tres dels sis perns treballant a esforç de tracció, el valor 

total de disseny ,t perns total RdF − −  és igual a 359,97 kN. 

Per últim, s’ha de comparar aquest valor de disseny (359,97 kN) amb el valor de càlcul al 

que estan treballant els perns (T=142,27 kN). Com que el valor de càlcul és inferior al 

valor de disseny, els perns suporten correctament l’esforç de tracció. 

F.4.4.6  Comprovació dels perns a esforç de tracció i esforç tallant 

combinats 

Quan un pern està sotmès a esforç de tracció i esforç tallant de manera simultània, 

segons el CTE SE-A (8.5.2 (4)), a més a més de complir les pertinents verificacions de 

tracció i tallant per separat, també ha de verificar la condició d’interacció següent 

(Equació F.28): 

,

, ,

[ ] [ ]
1

[ ] 1, 40 [ ]

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F kN T kN

F kN F kN

−

− −

+ ≤
⋅
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Llavors, sabent que amb el programa informàtic s’ha obtingut una resultant d’esforç 

tallant sobre la placa base de 28,67 kN, i que aquest esforç es transmet directament 

sobre els sis perns de la unió (perquè els sis perns absorbeixen esforç tallant), cada pern 

està sotmès a un esforç tallant de valor igual a: 

,

28,67
4,78

6
v pern Ed

kN
F kN− = =  

Per altra banda, abans s’ha obtingut que, dels sis perns que es tenen en la unió, només 

tres estan treballant a esforç de tracció (amb un valor total de T=142,27 kN), de manera 

que cada pern està sotmès a un esforç de tracció de valor igual a: 

 
142,27

47,42
3

pern

kN
T kN= =  

I per últim, els valors de ,v pern RdF −  i ,t pern RdF −  són 38,66 kN i 119,99 kN respectivament, 

tal i com es pot comprovar en els dos apartats anteriors. 

Per tant, substituint tots aquests valors en l’Equació F.28, es té: 

,

, ,

1
1,40

4,78 47,42
0,41 1

38,66 1, 40 119,99

v pern Ed pern

v pern Rd t pern Rd

F T

F F

−

− −

+ ≤
⋅

+ = ≤
⋅

 

Amb la desigualtat anterior es pot comprovar com els perns de la unió d’estudi suporten 

correctament la sol�licitació combinada de l’esforç de tracció i l’esforç tallant. 

F.4.4.7  Càlcul de la longitud d’ancoratge dels perns 

La longitud d’ancoratge dels perns es determina seguint la normativa establerta per la 

EHE (Article 66.5). 

Llavors, considerant que l’armadura, en aquest cas els perns, estan en posició de bona 

adherència (posició I, segons la Taula F.4 adjuntada al final del present annex), la 

longitud bàsica d’ancoratge es calcula mitjançant l’Equació F.29 següent. 

 [ ] ,2

20

y pern

bI

f
l cm m= ⋅∅ ≥ ⋅∅    
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Recordar que en la fórmula anterior ∅  va amb cm i ,y pernf  amb N/mm2.  

Esmentar que aquest càlcul es realitzarà amb els valors obtinguts en l’apartat del 

dimensionament dels perns, ja que així no es barrejaran els resultats obtinguts amb el 

programa i els que s’estan obtenint de forma manual. 

Així doncs, substituint valors en l’expressió anterior, la longitud bàsica d’ancoratge és 

igual a: 

 ,2 2 500
15 1,20 1,20 21,60 30

20 20

y pern

bI

f
l m cm cm= ⋅∅ ≥ ⋅∅ → ⋅ ≥ ⋅ → ≥  

Tal i com es pot observar, la desigualtat anterior no es compleix, per tant, es pren com a 

longitud bàsica d’ancoratge dels perns el valor màxim de la desigualtat anterior, és a dir, 

30 cm. 

A continuació es determina el valor de la longitud neta d’ancoratge a partir de la longitud 

bàsica aplicant l’Equació F.30. 

[ ]
2

, 2

,

[ ]
[ ]

[ ]
b neta bI

real

A mm
l cm l cm

A mm

ρ

ρ

β= ⋅ ⋅                

El valor de Aρ és l’àrea amb la que s’ha trobat la capacitat mecànica dels perns (que és 

igual a 189 mm2) i Aρ,real és l’àrea real que ocupen els perns d’acer escollits, i es calcula 

mitjançant la següent expressió: 

 
2 2

2

,

[ ]
[ ]

4
s real

mm
A mm n

π ⋅∅
= ⋅                

En aquest cas, s’havia trobat que eren necessaris dos perns de diàmetre 12 mm per 

suportar correctament les càrregues aplicades, de manera que el valor de Aρ,real que 

s’obté és igual a: 

 
2

2 2

,

12
[ ] 2 226,19

4
s realA mm mm

π ⋅
= ⋅ =  

Llavors, la longitud neta d’ancoratge és igual a: 
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 , ,

189
30 1 25,07 255

226,19
b neta b netal cm l mm= ⋅ ⋅ = → =  

Existeixen unes restriccions sobre la longitud neta d’ancoratge tal i com marca la EHE 

(Article 66.5.1). Aquestes restriccions es mostren a continuació: 

 ( ), 10 25,5 10 1,2 12b netal cm≥ ⋅∅ → ≥ ⋅ =  

 , 15 25,5 15b netal cm cm≥ → ≥  

 ,

30
25,5 10

3 3

bI
b neta

l
l cm≥ → ≥ =  

Com que totes les restriccions anteriors es compleixen, la longitud neta d’ancoratge pels 

dos perns de mètrica 12 que treballen a tracció és igual a 255 mm.  

Cal comentar que amb el programa de càlcul, la mètrica obtinguda dels tres perns que 

treballen a tracció és de 22 mm amb una longitud d’ancoratge de 310 mm, per tant, el 

disseny dels perns és correcte, ja que són capaços de suportar més càrrega. 

F.4.4.8  Comprovacions addicionals 

Les últimes verificacions que es duran a terme fan referència al pes propi de la 

fonamentació i a la tracció dels perns. Concretament es comprovarà que la succió que 

pugui produir la càrrega de vent no sigui superior a la que pot suportar l’estructura. 

Cal comentar que la primera de les verificacions (la comprovació de que el pes propi de 

la fonamentació sigui superior a la succió del vent), és exactament igual que la realitzada 

per la unió de l’extrem esquerra estudiant el cas d’esforç normal dominant. Per aquest 

motiu, no es repeteixen els càlculs i es convida al lector a consultar dit apartat. 

Ara bé, l’altra verificació (comprovació de que la tracció del perns és superior a la càrrega 

de succió produïda pel vent) sí que cal efectuar-la de nou perquè, tot i tenir els mateixos 

perns que en el cas d’esforç normal dominant, ara no treballen tots a tracció sinó que 

només en treballen dos. 

Com ja s’ha vist anteriorment, la resistència de disseny a tracció d’un perns és igual a 

119,99 kN. Llavors, com que dels sis perns que es tenen a la unió només tres estan 
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treballant a esforç de tracció, la resistència de disseny a esforç de tracció de la unió és 

igual a tres vegades la resistència de disseny a tracció d’un pern (3 119,99 359,97kN⋅ = ).  

Tal i com s’ha estudiat en el cas d’esforç normal dominant, la resultant de la força de 

succió produïda pel vent en l’àrea tributària que correspon a la sabata esquerra és de 

1,40 kN (veure pàg. 110). Així doncs, com que la resistència de disseny a tracció de la 

unió (359,97 kN) és superior a la succió produïda pel vent (1,40 kN), és correcte el 

disseny que s’ha fet de la unió. 
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F.5 COMPROVACIÓ DE LES PLAQUES BASE DE L’EDIFICI 

D’OFICINES. CAS ARTICULAT 

En aquest nou apartat, s’estudiaran si les plaques base entre els pilars de l’edifici 

d’oficines i la fonamentació són adequades tenint l’estructura articulada amb el terreny. 

Tal i com s’ha pogut llegir en l’Annex E (referent a la fonamentació de l’edifici d’oficines), 

la millor opció, en quan al disseny de la fonamentació, ha estat la de col�locar una biga 

contínua sota pilars en la direcció longitudinal de l’estructura, on aquesta biga té una 

llargada de 15 metres.  

Cal esmentar que pel fet de tenir una biga contínua com a fonamentació, no és necessari 

treballar amb tota la seva longitud per tal de comprovar si les plaques base que ha 

dimensionat el Power Connect© són adequades. El que es farà és treballar amb un tram 

d’aquesta, concretament s’escull un tram de 2.500 m, que és la distància entre els 

pòrtics de l’estructura i també és l’àrea tributària de sabata que correspon a cada pilar.  

Per últim, es vol comentar que pel sol fet de tenir l’estructura articulada amb el sòl, no hi 

ha transmissió de moment flector en la unió, de manera que només es té esforç normal i 

esforç tallant. Llavors, com que el moment flector és nul, la única verificació que es durà 

a terme és la que comprova que la fonamentació no s’enfonsi i que el pilar no punxoni la 

sabata. Així doncs, s’està en un cas d’esforç normal dominant i es treballarà amb els 

valors de l’esforç axial màxim i l’esforç tallant màxim.  

F.5.1  Unió de l’extrem dret de l’edifici d’oficines 

A continuació es descriuen les dimensions dels elements que formen la unió del pilar dret 

amb la fonamentació (obtingudes a partir del disseny de la unió amb el Power 

Connect©), així com també els esforços de càlcul als que aquesta unió està sotmesa. 

Com ja s’ha comentat abans, no es treballarà amb tota la longitud de la biga contínua, 

sinó amb un tram de 2.500 mm, ja que és l’àrea tributària que correspon a cada pilar de 

l’estructura. Esmentar també que, per facilitar el seguiment del document al lector, la 

nomenclatura que s’utilitzarà per les dimensions de la fonamentació és la mateixa que en 

les unions anteriors, encara que ara es tracti d’una biga contínua i no d’una sabata 

aïllada. 



124  Annex F 
 

 

Dimensions de la biga contínua: 

500

2.500

500

a mm

b mm

h mm

=

=

=

 

Dimensions de la placa base: 

' 200

' 200

20

a mm

b mm

t mm

=

=

=

 

Esforços de càlcul sobre la unió: 

,

, ,

,

79,28

14,83

0

Ed màx

v Ed màx

Ed màx

N kN

F kN

M kNm

= −

= −

=

 

Dimensions de la secció transversal del pilar 

(HEB 160) 

160

160

8

13

c

c

wc

fc

h mm

b mm

t mm

t mm

=

=

=

=

 

Destacar que, amb l’ajut del programa informàtic, s’ha obtingut que calen dos perns 

d’ancoratge perquè la unió (que ara és una articulació) suporti correctament l’estat de 

càrrega al que està sotmès. Les característiques d’aquests perns i la manera com han 

estat distribuïts es presentarà més endavant quan sigui necessari. 

F.5.5.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Per poder determinar la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

primerament cal calcular l’àrea eficaç d’aquesta. 

Com que l’estructura es troba articulada amb el sòl, s’estudia un cas d’esforç normal 

dominant i per tant, es té una compressió uniforme en tota la placa base, de manera que 

tots els perns de la unió estan sotmesos a esforç de compressió. Llavors, l’àrea eficaç de 

la placa base de la unió de l’extrem dret és tal i com es mostra en la figura següent, 

Figura F.22. 
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Primerament es determinarà el valor de c segons l’Equació F.1. 

 
2

2

[ / ]
[ ] [ ]

3 [ / ]

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm
≤ ⋅

⋅
      

On, en aquest cas, es té: 

-  t, és el gruix de la placa base, i és igual a 20 mm 

- ydf , es calcula segons l’Equació F.2, i d’estudis anteriors es té que és igual a 240,91 

N/mm2. 

- jdf , és la resistència portant de la superfície d’assentament. Aquest valor es determina 

segons l’Equació F.3 com: 

 2 2 2[ / ] [ / ] 3,30 /jd j j cd cdf N mm k f N mm f N mmβ  = ⋅ ⋅ ≤ ⋅       

- jβ , és el coeficient de la unió i es sol prendre un valor igual a 2/3 

- cdf , es determina mitjançant l’Equació F.4, i d’estudis anteriors val 16,67 N/mm2 

- jk , és el factor de concentració, i es calcula segons l’Equació F.5 com: 

       Figura F.22: Representació de l’àrea eficaz de la placa base 
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  1 1[ ] [ ]
5

'[ ] '[ ]
j

a mm b mm
k

a mm b mm

⋅
= ≤

⋅
         

Llavors, els paràmetres 1 1,a b  són les dimensions de l’àrea portant equivalent de formigó, 

i es determinen com el mínim valor obtingut de les Equacions F.6, F.7, F.8 i F.9 (extretes 

de la Taula F.2) per 1a , i com el mínim entre les Equacions F.10, F.11, F.12 i F.13 

(extretes de la Taula F.2) per 1b . Els valors de ,r ra b  representen les distàncies des de 

l’extrem de la placa base fins a l’extrem de la biga contínua en les dues direccions, tal i 

com s’ha mostrat en Figura F.22. 

Llavors, segons la Figura F.22, els valors de ,r ra b  es calculen com: 

 
' 500 200

150
2 2

r

a a
a mm

− −
= = =   

' 2.500 200
1.150

2 2
r

b b
b mm

− −
= = =  

Per tant, si es substitueixen els valors corresponents en les Equacions F.6, F.7, F.8 i F.9, 

s’obtenen els possibles valors de 1a : 

  

1

1

1

1 1

' 2 200 2 150 500

5 ' 5 200 1.000

' 200 500 700

5

ra a a mm

a a mm

a a h mm

a b

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅

 

Cal esmentar que per determinar el valor de 1a , segons l’Equació F.9, és necessari 

conèixer el valor de 1b  però, de moment, el valor mínim obtingut de 1a  és igual a 500 

mm. 

De la mateixa manera, si es substitueixen valors en les Equacions F.10, F.11, F.12 i F.13, 

es troben els possibles valors de 1b  : 

  

1

1

1

1 1

' 2 200 2 1.150 2.500

5 ' 5 200 1.000

' 200 500 700

5 5 500 2.500

rb b b mm

b b mm

b b h mm

b a mm

= + ⋅ = + ⋅ =

= ⋅ = ⋅ =

= + = + =

= ⋅ = ⋅ =
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S’observa com el mínim valor obtingut de les expressions anteriors és igual a 700 mm. Si 

es substitueix aquest valor de 1b  en l’Equació F.9 s’obté un possible valor de 1a  igual a 

3.500 mm, que és superior al valor proposat anteriorment (que era de 500 mm). Llavors, 

els valors finals de 1a  i 1b  són 500 mm i 700 mm respectivament. 

Un cop trobats aquests valors,ja es pot determinar el valor del factor de concentració jk . 

 1 1 500 700
2,96 5

' ' 200 200
j

a b
k

a b

⋅ ⋅
= = = ≤

⋅ ⋅
   

Llavors, el valor de la resistència portant de la superfície d’assentament és de: 

 22
2,96 16,67 32,90 /

3
jd j j cdf k f N mmβ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =  

I aquest valor ha de ser inferior a 3,30 vegades el valor cdf : 

 
2 2

3,30

32,90 3,30 16,67 32,90 / 55,01 /

jd cdf f

N mm N mm

≤ ⋅

≤ ⋅ → ≤
 

Observant la desigualtat anterior, es pot comprovar com aquesta relació es compleix. 

Arribats en aquest punt, ja es pot determinar el valor del paràmetre c mitjançant 

l’Equació F.1 anterior. 

 

2

2

[ / ]
[ ] [ ]

3 [ / ]

240,91
20 31,25

3 32,90

yd

jd

f N mm
c mm t mm

f N mm

c c mm

≤ ⋅
⋅

≤ ⋅ → ≤
⋅

 

Llavors, el valor de c amb el que es treballarà és igual a 31,25 mm.  

Tal i com s’ha comentat al principi del present capítol, s’estudia el cas d’esforç normal 

dominant, per tant, es té una compressió uniforme en tota la placa base. Llavors, segons 

la Figura F.22 anterior, el valor de l’àrea eficaç de la placa base es calcula com: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2eff c fc wc c fcA mm b c t c t c h t c   = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅     
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On cb  és l’amplada de la secció transversal del pilar i fct és el gruix de l’ala del pilar. Per 

tant, si es substitueixen els valors corresponents, s’obté una àrea eficaç de: 

 
( ) ( ) ( ) ( )

2

2 160 2 31,25 13 2 31,25 8 2 31,25 160 2 13 2 31,25

38.638,25

eff

eff

A

A mm

= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅  

=
 

Com que s’està en el cas d’esforç normal dominant, el valor de la resistència de disseny a 

compressió de la placa base es calcula directament segons l’Equació F.16, i es compara 

aquest valor amb l’esforç normal de càlcul que es té en la unió. 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅             

Substituint els valors corresponents s’obté: 

 , ,32,90 38.638, 25 1.271.198, 43 1.271,20c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

De manera que si es compara el valor de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base amb l’esforç de compressió aplicat sobre aquesta, on ara aquest valor és 

directament el valor que li transmet l’estructura (79,28 kN), es té: 

 , 1.271, 20 79,28c Rd EdN kN N kN= ≥ =  

Com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es té un 

bon disseny de la placa base, ja que aquesta suporta correctament els esforços que li 

transmet l’estructura. 

F.5.1.2  Comprovació del gruix de la placa base 

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (7)), la capacitat resistent de la placa base sotmesa a 

moment flector per unitat de longitud de la placa, ,p RdM , es determina segons l’Equació 

F.17 presentada anteriorment. 

 
2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=             

Llavors, per comprovar la secció neta de la placa base, s’ha de comparar el valor del 

moment màxim aplicat per unitat de longitud de la placa amb el valor calculat amb 

l’expressió anterior.  
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Primerament es determina el valor de l’esforç compressió superficial, cσ , al que està 

sotmès la placa base. Aquest valor s’obté fent el quocient entre el valor de l’esforç de 

compressió transmès per l’estructura, EdN , i l’àrea eficaç de la placa base, effA , ja que 

és aquesta àrea la que està sotmesa a esforç de compressió. 

 
[ ]2 2

2
[ / ] /

Ed

c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ  = ≤    

    

 
3

2 279,28 10
2,05 / 32,90 /

38.638,25
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina mitjançant l’Equació F.19. 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅          

 21
2,05 31,25 1.000,98 1,00

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base sotmesa a moment 

flector, es determina segons l’Equació F.17 anterior. 

2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 1,00dm kN= , la placa base té un gruix adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té. 

F.5.1.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Abans de realitzar qualsevol comprovació, es vol comentar que els perns es dimensionen 

segons el valor de l’esforç de tracció al que aquests estan sotmesos i amb la capacitat 

geomètrica mínima, considerant les dimensions de la placa base com les d’una biga de 

formigó i els perns com l’armadura d’aquesta. En el cas que s’estudia (que correspon a 

un cas d’esforç normal dominant), tots els perns de la unió estan treballant a esforç de 

compressió, de manera que no hi ha cap pern treballant a tracció. És per aquest motiu 
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que, en el cas d’esforç normal dominant, no es realitzarà el dimensionament dels perns, 

ni tampoc la verificació de la resistència a tracció d’un pern, ni la comprovació de la 

resistència a la sol�licitació combinada d’esforç tallant i esforç de tracció, donat que no té 

sentit perquè no hi ha cap pern treballant a tracció. De la mateixa manera, tampoc es 

determinarà el valor de la longitud d’ancoratge dels perns, donat que pel seu càlcul es 

necessita el valor de l’esforç de tracció al què estan sotmesos els perns.   

De tota manera, a continuació es mostren les característiques mecàniques dels perns de 

la unió de l’extrem dret de l’edifici d’oficines (que ha determinat el programa Power 

Connect©), per si es necessiten en alguna de les comprovacions que encara resten per 

determinar. 

mmL

mmA

mmA

mmNf

mmNf

mm

mm

netab

pernnet

perntot

pernu

perny

380

245

314

/550

/500

22

20

,

2

,

2

,

2

,

2

,

0

=

=

=

=

=

=

=

φ

φ

 

Per últim, comentar que, tal i com s’ha pogut veure en la Figura F.22 anterior, són 

necessaris dos perns per tal que la unió d’estudi suporti correctament els esforços 

transmesos per l’estructura. Aquests dos perns estan situats de manera que permeten 

que la unió esdevingui una articulació, veure Figura F.23. 

 

 

 

Figura F.23: Distribució dels perns en la unió de l’extrem dret 
de l’edifici d’oficines (cas articulat) 
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F.5.1.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant  

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (6)), en cas d’existir elements a tallant, la resistència de 

càlcul a esforç tallant és l’aportada per aquests elements. Llavors, la resistència a tallant 

d’un pern d’ancoratge, definida com ,v pern RdF − , es determina com el mínim valor entre: 

- La resistència del pern. Aquest valor es determina segons l’Equació F.23. 

  
2 2

, ,

,

2

0,50 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N p

γ
−

⋅ ⋅
= ⋅         

 Llavors, substituint els valors corresponents, s’obté: 

  , ,

0,50 550 245
2 107.800 107,80

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= ⋅ = → =  

- El valor obtingut segons l’Equació F.24 següent: 

  
2 2

, ,

,

2

[ / ] [ ]
[ ]

pern u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N

α

γ
−

⋅ ⋅
=         

On el valor de pernα  és un valor que depèn de ,y pernf , i és igual a 0,29. Llavors, 

substituint tots aquests valors en l’expressió anterior, s’obté que: 

  , ,

0,29 550 245
31.262 31,26

1,25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

Per tant, la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge, ,v pern RdF − , és igual a 31,26 kN, ja 

que és el mínim valor obtingut de les dues expressions anteriors. 

Com que es té un total de dos perns en la unió d’estudi, la resistència total de disseny a 

tallant dels perns és igual a: 

 , ,2 62,52v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ =  

Per últim, cal comparar aquest valor de disseny (62,52 kN) amb el valor màxim de 

l’esforç tallant (que és de 14,83 kN). S’observa com aquest el valor de càlcul màxim és 

menor que el valor de disseny, per tant, els perns suporten correctament l’esforç tallant 

aplicat.  
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Destacar que, tal i com s’ha comentat anteriorment, no es duen a terme la comprovació 

de resistència a esforç de tracció del pern, ni la verificació a esforç de tracció i tallant 

combinats, ni el càlcul de la longitud d’ancoratge del pern ja que no tenen sentit, perquè 

totes elles depenen de l’esforç de tracció aplicat i aquest és nul. 

F.5.1.5  Comprovació addicional 

La última verificació que es durà a terme consisteix en comprovar si la biga contínua té 

un pes propi suficient com per resistir la possible força de succió produïda per l’acció del 

vent.  

El pes propi de la biga contínua es calcula segons l’Equació F.32. 

( ) 3 2
[ ] [ ] [ ] [ ]sabata formigó

kg m
Pp N a m b m h m g

m s
ρ

   
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

   
         

On a, b i h corresponen a les dimensions del tram de biga contínua estudiat, formigóρ  és la 

densitat del formigó (2.500 kg/m3) i g és la gravetat. Per tant, si es substitueixen els 

valors en l’equació anterior, s’obté: 

( )0,50 2,50 0,50 2.500 9,81 15.328,13 15,33sabata sabataPp N Pp kN= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, cal determinar el valor màxim de la succió que es produeix en l’àrea 

tributària de coberta que correspon al tram de biga contínua estudiat.  

Cal comentar que el fet que l’estructura estigui articulada o encastada amb el terreny no 

implica que variï la combinació més desfavorable en quan a la succió produïda pel vent. 

Així doncs, la combinació de vent a considerar és la mateixa que la que s’ha escollit per 

l’extrem dret de l’estructura encastada. Recordar que aquesta es produïa quan actuava 

un vent transversal sobre l’edifici (veure Figura F.15).  

Com que no varia la combinació de vent més desfavorable pel fet de tenir uns enllaços o 

uns altres amb el terreny, tampoc varien el valors de la força de succió en cada tram de 

coberta. Així doncs la força resultant de succió que es té per la sabata dreta del cas 

articulat és la mateixa que pel cas encastat: 

 2,11 1 1,23 3 5,80succió succió

kN kN
R m m R kN

m m
= ⋅ + ⋅ → =  
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Aquest valor de succió (5,80 kN) és el que s’ha de comparar amb el pes propi de la biga 

contínua (15,33 kN). S’observa com el pes propi del tram de la biga contínua estudiat és 

major que la succió produïda pel vent (en el tram de coberta estudiat), de manera que 

són correctes les dimensions de la fonamentació. 

F.5.2  Unió de l’extrem esquerra de l’edifici d’oficines 

A continuació s’estudia la unió de l’extrem esquerra de l’edifici d’oficines i es comprova 

que les dimensions de les plaques base també són les adequades per aquesta unió. 

Per això es descriuen les característiques i dimensions dels elements que formen aquesta 

unió (obtingudes a partir del disseny de la unió amb el Power Connect©) i els esforços de 

càlcul als que està sotmesa. 

Com ja s’ha comentat abans, no es treballarà amb tota la longitud de la biga contínua, 

sinó amb un tram de 2.500 mm, ja que és l’àrea tributària que correspon a cada pilar de 

l’estructura. Recordar també que, per facilitar el seguiment del document al lector, la 

nomenclatura que s’utilitzarà per les dimensions de la fonamentació és la mateixa que en 

les unions anteriors, encara que ara es tracti d’una biga contínua i no d’una sabata 

aïllada. 

Dimensions de la biga contínua: 

500

2.500

500

a mm

b mm

h mm

=

=

=

 

Dimensions de la placa base: 

' 200

' 200

20

a mm

b mm

t mm

=

=

=

 

Esforços de càlcul sobre la unió: 

,

, ,

,

81

19,04

0

Ed màx

v Ed màx

Ed màx

N kN

F kN

M kNm

= −

=

=

 

Dimensions de la secció transversal del pilar 

(HEB 160) 

160

160

8

13

c

c

wc

fc

h mm

b mm

t mm

t mm

=

=

=

=

 

Destacar que, amb l’ajut del programa informàtic, s’ha obtingut que el nombre de perns 

d’ancoratge necessaris perquè la unió suporti correctament l’estat de càrrega és igual a 
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dos. Les característiques d’aquests perns i la manera en que han estat distribuïts es 

presentarà més endavant quan sigui necessari. 

F.5.2.1  Determinació de la resistència de disseny a compressió de la 

placa base 

Per poder determinar la resistència de disseny a compressió de la placa base, 

primerament cal calcular l’àrea eficaç d’aquesta. 

Abans de realitzar cap càlcul, es vol recordar que l’estructura dels pòrtics de l’edifici 

d’oficines és simètrica respecte l’eix vertical, de manera que els dos extrem (extrem dret 

i esquerra) tenen la mateixa unió, és a dir, la mateixa fonamentació, la mateixa placa 

base, el mateix perfil del pilar, etc. i l’únic que varia són els esforços de càlcul obtinguts. 

Així doncs, el valor de l’àrea eficaç d’aquesta unió és exactament el mateix que el 

calculat per l’extrem dret, ja que només depèn de les dimensions d’aquests elements i de 

les característiques mecàniques dels materials emprats. Llavors, l’àrea eficaç val 

38.638,25 mm2 (consultar pàgina 128). 

A més a més, com que el valor de la resistència de disseny a compressió depèn del valor 

d’aquesta àrea eficaç, aquest també serà igual que el determinat per l’extrem dret de 

l’estructura, de manera que: 

 2 2

, [ ] [ / ] [ ]c Rd jd effN N f N mm A mm= ⋅  

, ,32,90 38.638, 25 1.271.198, 43 1.271,20c Rd c RdN N N kN= ⋅ = → =  

Per comprovar que la placa base té un valor de resistència de disseny a compressió 

adequat, s’ha de comparar el valor obtingut de disseny amb l’esforç de compressió 

aplicat sobre aquesta, on ara aquest valor és directament el valor que li transmet 

l’estructura. 

 , 1.271, 20 81c Rd EdN kN N kN= ≥ =  

Llavors, com que la resistència de disseny a compressió és superior al valor de càlcul, es 

té un bon disseny de la placa base, ja que aquesta suporta correctament els esforços que 

li transmet l’estructura. A continuació es comprovarà que el gruix de la placa sigui 

l’adequat per la sol�licitació de càrrega que es té. 
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F.5.2.2  Comprovació del gruix de la placa base 

La capacitat resistent de la placa base sotmesa a moment flector per unitat de longitud 

de la placa, ,p RdM , es determina mitjançant l’Equació F.17 següent. 

 
2 2 2

,

[ ] [ / ]
[ ]

4

yd

p Rd

t mm f N mm
M N

⋅
=             

Llavors, per comprovar la secció neta de la placa base, s’ha de comparar el valor del 

moment màxim aplicat per unitat de longitud de la placa amb el valor calculat segons 

l’Equació F.17 anterior.  

Primerament es determina el valor de l’esforç de compressió superficial, cσ , al que està 

sotmès la placa base. Aquest valor, al tenir tota la placa base sotmesa a esforç de 

compressió, s’obté fent el quocient entre el valor de l’esforç de compressió transmès per 

l’estructura, EdN , i l’àrea eficaç de la placa base, effA , ja que és aquesta àrea la que està 

sotmesa a esforç de compressió. 

 
[ ]2 2

2
[ / ] /

Ed

c jd

eff

N N
N mm f N mm

A mm
σ  = ≤    

    

Si es substitueixen els valors pertinents, s’obté: 

 
3

2 281 10
2,10 / 32,90 /

38.638,25
c N mm N mmσ

⋅
= = ≤  

Llavors, el valor del moment màxim aplicat sobre la placa base per unitat de longitud 

d’aquesta, es determina mitjançant l’Equació F.19. 

 2 2 2 2 21
[ / ] [ / ] [ ]

2
d cm Nmm mm N mm c mmσ= ⋅ ⋅          

 21
2,10 31,25 1.025,39 1,03

2
d dm N m kN= ⋅ ⋅ = → =  

Per altra banda, el valor de la capacitat resistent de la placa base sota moment flector, es 

determina segons l’Equació F.17 anterior. 
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2

, ,

20 240,91
24.091 24,09

4
p Rd p RdM N M kN

⋅
= = → =  

Així doncs, com que el valor de disseny , 24,09p RdM kN=  és superior al valor de càlcul, 

que és igual a 1,03dm kN= , la placa base té un gruix adequat per la sol�licitació de 

càrrega que es té. 

F.5.2.3  Dimensionament dels perns d’ancoratge 

Per la unió d’estudi no es realitza el dimensionament dels perns, ni tampoc les 

comprovacions referents a la resistència de disseny a tracció d’un pern i la comprovació 

de la sol�licitació combinada d’esforç tallant i esforç de tracció, ja que al no tenir esforç 

de tracció no tenen cap sentit. Això és degut a que s’estudia un cas d’esforç normal 

dominant i tota la placa base està sotmesa a una compressió uniforme, per contra 

l’esforç de tracció és nul. 

De totes maneres, a continuació es presenten les característiques mecàniques dels perns 

obtingudes amb el programa de càlcul Power Connet©, per si es necessiten en alguna de 

les comprovacions que encara resten per determinar: 

mmL

mmA

mmA

mmNf

mmNf

mm

mm

netab

pernnet

perntot

pernu

perny

380

245

314

/550

/500

22

20

,

2

,

2

,

2

,

2

,

0

=

=

=

=

=

=

=

φ

φ

   

Per últim, només comentar que la distribució d’aquests perns és exactament la mateixa 

que la que s’ha mostrat en la Figura F.23 anterior. 

F.5.2.4  Determinació de la resistència dels perns a esforç tallant 

Segons el CTE SE-A (8.8.1 (6)), en cas d’existir elements a tallant, la resistència de 

càlcul a esforç tallant és l’aportada per aquests elements. Llavors, la resistència a tallant 

d’un pern d’ancoratge, definida com ,v pern RdF − , es determina com el mínim entre: 
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- La resistència del pern. Aquest valor es determina mitjançant l’Equació F.23. 

  
2 2

, ,

,

2

0,50 [ / ] [ ]
[ ]

u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N p

γ
−

⋅ ⋅
= ⋅         

  , ,

0,50 550 245
2 107.800 107,80

1, 25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= ⋅ = → =  

- El valor obtingut segons l’Equació F.24 següent. 

  
2 2

, ,

,

2

[ / ] [ ]
[ ]

pern u pern net pern

v pern Rd

M

f N mm A mm
F N

α

γ
−

⋅ ⋅
=         

On el valor de pernα  és un valor que depèn de ,y pernf  i és igual a 0,29. 

  , ,

0,29 550 245
31.262 31,26

1,25
v pern Rd v pern RdF N F kN− −

⋅ ⋅
= = → =  

Per tant, la resistència a tallant d’un pern d’ancoratge ,v pern RdF −  és igual a 31,26 kN, 

perquè és el mínim valor obtingut de les expressions anteriors. 

Com que es té un total de dos perns en la unió d’estudi (i els dos absorbeixen esforç 

tallant), la resistència total de disseny a tallant de la unió és igual a: 

 , ,2 62,52v perns total Rd v pern RdF F kN− − −= ⋅ =  

Finalment cal comprovar si aquest valor de disseny (62,52 kN) és superior al valor 

màxim de l’esforç tallant de càlcul (19,04 kN). Es pot veure com el valor de disseny és 

superior al valor de càlcul, per tant, els perns suporten correctament l’esforç tallant 

aplicat. 

F.5.2.5  Comprovació addicional 

La última verificació que es durà a terme consisteix en comprovar si la biga contínua té 

un pes propi suficient com per resistir la possible força de succió produïda per l’acció del 

vent.  

El pes propi de la biga contínua es calcula mitjançant l’Equació F.32. Segons aquesta 

equació, el pes propi de la fonamentació només depèn de la densitat del formigó, de la 
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gravetat i de les dimensions de la biga contínua. Llavors, com que aquests valors són 

exactament els mateixos que per la unió de l’extrem dret, es pot dir que la biga contínua 

estudiada té un pes propi igual a 15,33 kN (consultar pàgina 132). 

Per altra banda, cal determinar el valor màxim de la succió que es produeix en l’àrea 

tributària de la coberta que correspon al tram de biga contínua estudiat.  

Cal comentar que, de la mateixa manera que succeïa per l’extrem dret de l’estructura, el 

fet que l’estructura estigui articulada o encastada amb el terreny no implica que variï la 

combinació més desfavorable en quan a la succió produïda per l’acció del vent. Llavors, la 

combinació de vent a considerar en aquesta unió és la mateixa que s’ha escollit per 

l’extrem esquerra de l’estructura encastada. Així doncs, es té una succió constant de 

0,35 kN al tram de coberta estudiat (veure Figura F.20). 

El fet que no variï la combinació de vent més desfavorable ni tampoc les succions 

obtingudes en l’estructura, fa que el valor de la força resultant de succió que s’obtingui 

en aquest cas també sigui la mateixa que la que s’ha obtingut en el cas encastat. Per 

tant: 

0,35 4 1,40succió

kN
R m kN

m
= ⋅ =  

Aquest valor de succió (1,40 kN) és el que s’ha de comparar amb el pes propi de la biga 

contínua (15,33 kN). S’observa que el pes propi del tram de biga contínua estudiat és 

superior que la succió produïda pel vent (també en el tram de coberta que correspon a 

l’extrem esquerra), de manera que són correctes les dimensions de la fonamentació. 

Per últim, es vol comentar que pel que fa a les dimensions de les plaques base de l’edifici 

d’oficines, les obtingudes en el cas encastat són majors que les del cas articulat, motiu 

que afavoreix la selecció d’articular l’estructura en el terreny enlloc d’encastar-la. A més 

a més, en l’Annex C s’ha realitzat una comparativa econòmica decisiva per tal d’escollir 

una de les dues solucions, arribant a la conclusió que la opció d’articular l’estructura és 

millor que no pas encastar-la. 
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Figura F.6: Valors de capacitat mecànica en kN en funció dels rodons d’acer B-500 S 
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Taula F.4: Taula de les classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures 

(Correspon a la Taula 8.2.2 de l’Article 8 de la EHE) 


