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RESUM 

En el present annex, primerament es fa un resum del funcionament del programa 

informàtic que s’ha utilitzat per dissenyar les unions de la nau industrial, el Power 

Connect©, per tal que el lector es familiaritzi amb aquest. 

Seguidament, es detallen les característiques físiques de cada unió de la nau industrial 

tot adjuntant esquemes de cada element. També es comprova que les unions siguin prou 

resistents d’acord amb els esforços que aquestes reben de l’estructura, concretament, 

per a cada unió, es fa un estudi dels diferents esforços que als que està sotmesa i dels 

esforços que és capaç de suportar, i d’aquesta manera es verifica si la unió en concret ha 

estat ben dissenyada. A més a més, per a cada unió, es fa un breu resum de com s’ha 

classificat segons el programa informàtic, podent ser rígida, semirígida o articulada. 
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G.1 GLOSSARI 

M :  moment flector 

j :  referent a la unió (subíndex) 

Ed :  valor de càlcul (subíndex) 

Sd :  valor de càlcul, en els informes extrets del Power Connect© (subíndex)  

Rd :  valor de disseny (subíndex) 

,j iniS :  rigidesa inicial de la unió 

jS :  rigidesa de la unió 

η :  coeficient auxiliar 

Edφ :  angle girat de càlcul 

Cdφ :  capacitat de rotació 

l :  longitud lliure entre suports 

H :  altura del punt més alt dels pilars 
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G.2 DESCRIPCIÓ DEL POWER CONNECT© 

El programa informàtic que s’ha utilitzat per dissenyar les unions de la nau industrial és 

el Power Connect©, aquest és un mòdul del Power Frame© al qual s’hi pot accedir des 

d’aquest últim. El fet que el Power Connect© sigui un mòdul integrat en el Power 

Frame© permet treballar de forma conjunta i interaccionar entre el càlcul de les unions i 

l’anàlisi de l’estructura. 

Així doncs, gràcies a que els dos programes informàtics estan connectats, és possible 

dissenyar les unions de l’estructura alàmbrica sense necessitat d’entrar de forma manual 

els esforços que afecten al nus. Això és possible perquè els esforços calculats pel Power 

Frame© es traslladen directament al Power Connect© com les càrregues que afecten 

directament a la unió a dissenyar. A més, com que la interacció és bidireccional, els 

resultats de rigidesa de les unions obtinguts amb el Power Connect© es poden introduir 

en l’anàlisi global de l’estructura, permetent així economitzar i optimitzar el disseny. 

G.2.1 Procediment a seguir en el càlcul d’una unió en 

concret 

Abans d’entrar al mòdul del Power Connect©, és aconsellable dimensionar correctament 

l’estructura amb el Power Frame© amb uns perfils que ja siguin candidats a òptims, 

perquè d’aquesta manera el Power Connect© ja disposa de seccions realistes per crear la 

unió. De la mateixa manera, abans de calcular un nus en concret, és necessari haver fet 

un anàlisis de resistència i vinclament de l’estructura  amb el Power Frame© per tal de 

tenir els esforços que afecten al citat nus. 

Així doncs, un vegada ja s’ha analitzat l’estructura amb el Power Frame©, cal situar-se 

en la finestra “Estructura” i seleccionar les barres que integren el nus que es vol 

dissenyar. Seguidament cal clicar la icona corresponent al mòdul d’unions, “Conexión con 

Power Connect”, . El programa detecta les diferents unions possibles que es poden 

fer amb les barres seleccionades, I només és qüestió de seleccionar la configuració que 

correspongui a la unió que es vol dimensionar. Per exemple, si es vol dissenyar la unió 

entre una biga i una columna, concretament la situada a l’extrem esquerra del pòrtic que 

s’estudia en el present projecte, el programa detecta les següents configuracions, veure 

Figura G.1. 
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Tal i com s’observa en la Figura G.1, el programa detecta tres configuracions possibles 

per la unió de l’extrem esquerra de la nau. De les tres opcions que ofereix el programa, 

cal escollir la que representi la unió entre les barres que es desitja i en la posició 

correcta, que en aquest cas, és la unió acartel�lada entre les barres 17 (biga) i 25 (pilar). 

Destacar que quan es fa referència al costat dret i esquerra de la nau, es fa considerant 

que l’observador es troba dins la nau i orientat cap a la sortida. 

Un vegada s’ha escollit quina és la unió que es vol estudiar, es continua amb el disseny 

d’aquesta prement el botó “Elegir Combinaciones”, veure Figura G.1. Seguidament 

apareix una nova finestra en la que l’usuari pot filtrar les combinacions de càrrega amb 

les que treballarà el Power Connect©. Concretament, en aquesta pantalla es pot escollir 

treballar només amb aquelles combinacions de càrrega que tinguin un moment flector, 

un esforç normal i un esforç tallant igual o superior a un determinat percentatge del 

moment flector, esforç normal i esforç tallant màxim (per valors positius). De la mateixa 

manera, es pot escollir treballar només amb aquelles combinacions que tinguin un 

moment flector, un esforç normal i un esforç tallant igual o inferior a un determinat 

percentatge del moment flector, esforç normal i esforç tallant mínim (per valors 

negatius). En el cas que s’estudia, per raons de seguretat en el disseny de la unió, s’ha 

escollit treballar amb totes les combinacions de càrrega, ja que sempre es treballa a 

favor de la seguretat. Per tant, s’ha filtrat pel 0% de moment flector, esforç normal i 

esforç tallant (tant per valors positius com negatius) agafant així totes les combinacions 

de càrrega possibles, veure Figura G.2. 

Figura G.1: Possibles unions que detecta el Power Connect© 
 entre les barres 17 i 25 
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Cal esmentar que el filtre de combinacions de càrrega només treballa amb combinacions 

d’E.L.U (estat límit últim), tal i com s’aprecia a la Figura G.2. Això és degut a que les 

unions cal dimensionar-les pels estats límits últims que són els que comproven la 

resistència de la unió. 

Una vegada s’han seleccionat les combinacions de càrrega amb les que es vol 

dimensionar la unió i s’han acceptat prement la tecla “OK”, el programa retorna a la 

pantalla anterior (veure Figura G.1). En aquesta finestra cal clicar el botó “Detalles i 

cálculo de la unión” per entrar al mòdul de les unions. Seguidament apareix una nova 

finestra (veure Figura G.3) en la que es pot escollir el tipus d’unió a dissenyar, en el cas 

que s’estudia totes les unions de la nau industrial s’han fet amb plaques cargolades. 

 

 

Figura G.2: Finestra que permet filtrar les combinacions  
de càrrega amb les que es vol treballar 

Figura G.3: Finestra on s’escull el tipus d’unió 
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Després de triar el tipus d’unió, s’entra al mòdul del Power Connect© i ja es pot 

dissenyar la unió tot comprovant que suporta correctament els esforços als que està 

sotmesa. Dins del Power Connect©, per modificar les característiques físiques dels 

elements de la unió (com ara gruixos de les plaques, mètrica dels cargols, tipus d’acer 

dels elements, etc.), cal fer doble clic sobre l’element a modificar i apareix una finestra 

on es poden canviar totes aquestes propietats (les finestres corresponents als elements 

que integren la unió es veuen més endavant en el Capítol G.3). Per afegir elements nous 

(com ara rigiditzadors en els pilars o plaques addicionals), cal prémer el botó dret del 

ratolí, tenint prèviament seleccionat l’element al qual se li vol afegir l’element, i apareix 

un desplegable on es poden escollir diferents opcions.  

Una vegada es té la unió dissenyada, cal comprovar que aquesta està ben dimensionada. 

Per fer-ho el programa disposa d’una eina que mostra si la unió suporta correctament els 

esforços que li transmet l’estructura, o si per contra falla. En aquest últim cas caldrà 

modificar els paràmetres dels elements que integren la unió fins que aquesta sigui 

suficientment resistent. L’eina que permet comprovar la resistència de la unió correspon 

a la icona “Analizar”, . Quan es clica aquesta icona apareix un informe on s’hi 

destaca en vermell el motiu pel qual la unió falla, o bé, en el cas que ja es tingui un 

disseny òptim de la unió, informa dels valors de moment flector, esforç normal i esforç 

tallant (tant en signe positiu com en negatiu) que pot suportar la unió i també dels valors 

de moment, normal i tallant als que està sotmesa. A més a més, classifica la unió per 

moment flector positiu i negatiu en rígida, semirígida o articulada, donant en cada cas un 

valor de rigidesa. Més endavant, quan es mostrin les característiques de cadascuna de 

les unions de la nau (Capítol G.3), s’adjunta algun informe per tal que el lector pugui 

veure quins resultats mostra.  

Cal esmentar que, abans de calcular la unió amb la icona anterior, és convenient 

especificar al programa la longitud dels elements que s’uneixen, ja que a vegades els 

programa informàtic no les agafa correctament. Aquest és un aspecte important perquè 

d’aquestes longituds en depèn la rigidesa de la unió. 

En el cas que l’eina “Analizar” posi de manifest que la unió no és el suficient resistent 

d’acord amb els esforços que ha de suportar, l’usuari disposa d’una altra eina que mostra 

quins elements de la unió estan més saturats pel que fa als moments flectors que 

suporta la unió. Aquesta eina correspon a la icona “Mostrar gráfico de momentos límite”, 

. Aquesta aplicació té dues opcions, una consisteix en mostrar un gràfic de la unió 

per a cada combinació de càrrega (és a dir, per a cada E.L.U) en el qual, mitjançant una 
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llegenda de colors, es pot observar el comportament dels diferents elements de la unió 

sota el moment màxim que aquesta pot suportar, és a dir, el moment de disseny. El 

color que correspon a l’element que més treballa és el vermell, i indica que és l’element 

que està a punt de fallar sota l’acció del moment flector de disseny. En canvi, la segona 

opció de l’aplicació mostra el mateix gràfic, també per a cada E.L.U, però pel moment de 

càlcul, és a dir, pel moment real que l’estructura transmet a la unió. Perquè el lector 

comprengui correctament la diferència entre les dues opcions citades s’adjunta un 

exemple de cadascuna per a una mateixa unió, veure Figura G.4 i Figura G.5. 

 

 

 

 

En La Figura G.4 s’observa que els elements que més treballen quan s’aplica el moment 

màxim que pot suportar la unió, són l’ànima i l’ala dreta del pilar, la placa testa i els 

cargols, ja que estan en vermell. Aquests elements són els que estan a punt de fallar pel 

moment de disseny, és a dir, si s’apliqués a la unió un moment de càlcul superior al de 

disseny, aquests elements fallarien. En canvi, en la Figura G.5 s’observa que els 

elements que més moment flector suporten quan s’aplica el moment real que l’estructura 

transmet a la unió, són els cargols, la placa testa i l’ala dreta del pilar. Concretament, 

Figura G.4: Primera opció de l’eina “Mostrar gráfico de momentos 
límite”, corresponent a una E.L.U en concret 

Figura G.5: Segona opció de l’eina “Mostrar gráfico de momentos 
límite”, correspon a una E.L.U en concret 
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aquests elements es troben entre el 45 i 55% del màxim moment flector que poden 

suportar sota la sol�licitació del moment flector de càlcul. 

Per últim, el programa també es capaç de mostrar els gràfics de moment aplicat versus 

angle girat de la unió mitjançant una icona anomenada “Gráfico de rigidez”, . 

Aquesta eina mostra a l’usuari el gràfic de rigidesa per a cadascun dels E.L.U. Els 

resultats d’aquesta eina també es mostren més endavant quan es defineixen les 

característiques físiques de cadascuna de les unions de la nau industrial. 

Sobre el funcionament del Power Connect© només resta citar que també disposa d’una 

eina que mostra per a cada E.L.U els esforços que l’estructura transmet a la unió. L’eina 

que permet visualitzar aquests esforços és “Cargas” i correspon a la següent icona, . 

Quan ja es té la unió dimensionada correctament, aquesta es pot exportar al Power 

Frame©, el qual actualitzarà l’anàlisi de l’estructura segons les rigideses de les unions 

exportades. Per fer-ho cal sortir del Power Connect© i apareix la finestra corresponent a 

la Figura G.6. 

 

 

La finestra de la Figura G.6 permet guardar la unió dissenyada a la biblioteca d’unions 

que té el programa, aquesta opció és útil per si posteriorment la mateixa unió s’ha 

d’assignar a altres nusos de l’estructura. Per guardar la unió a la biblioteca cal prémer el 

botó “Añadir la unión a la biblioteca” (veure Figura G.6) i posar-li un nom. Després si es 

vol accedir a la biblioteca d’unions cal prémer la icona  des del Power Frame©. 

Figura G.6: Finestra del Power Connect© amb la qual 
s’exporta la unió dissenyada 
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El Power Connect© calcula dos valors de rigidesa per a una mateixa unió, un per a 

moments positius i un altre per a moments negatius, tal i com s’observa en la Figura G.6. 

Així doncs, abans d’exportar la unió dissenyada, és necessari escollir un d’aquests dos 

valors, perquè el Power Frame© només sap treballar amb un valor de rigidesa per a cada 

unió. Una vegada escollit el valor de rigidesa que es vol exportar al Power Frame©, 

només resta assignar la unió creada a l’estructura per tal d’actualitzar l’anàlisi d’aquesta 

amb la unió, per fer-ho cal prémer el botó “Asignar la unión al modelo” (veure Figura 

G.6). 

Cal esmentar que, en el present projecte, el criteri que s’ha seguit per escollir un dels 

dos possibles valors de rigidesa que presenta el programa informàtic, és el d’exportar el 

valor de la rigidesa corresponent al moment flector de càlcul més gran en valor absolut. 

Un vegada s’han dissenyat i assignat totes les unions a l’estructura d’estudi, i s’ha 

exportat la rigidesa de cadascuna d’elles, cal tornar a analitzar l’estructura amb el Power 

Frame© per tal de comprovar que l’estructura, amb les unions assignades, continua 

complint les verificacions de resistència, estabilitat i deformacions sota els esforços 

exteriors que es tenen aplicats sobre l’estructura.  

Per últim, una eina interessant que té el Power Frame© per comprovar que totes les 

unions, un cop recalculada l’estructura amb les unions assignades, continuen suportant 

els esforços que els hi transmet l’estructura és “Verificación de los nudos”, que correspon 

a la icona . 

G.2.2 Justificació dels valors de rigidesa que exporta el 

programa informàtic 

Arribats en aquest punt es creu convenient mostrar la classificació de les unions segons 

la seva rigidesa. A continuació es defineixen aquests termes per tal que el lector es faci 

una idea del que implica parlar d’un tipus d’unió o d’un altre, i pugui seguir amb 

comoditat aquest document. 

Les unions, segons la seva rigidesa, es classifiquen en: (definicions extretes del CTE SE-A 

(8.3.1)) 
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- Unions articulades: Són aquelles en les que no es desenvolupen moments 

significatius que puguin afectar als membres de l’estructura. Són capaces de 

transmetre les forces i de suportar les rotacions obtingudes en el càlcul. 

- Unions rígides: Són aquelles en que la seva deformació (moviments relatius 

entre els extrems de les peces que s’uneixen) no té una influència significativa 

sobre la distribució dels esforços en l’estructura ni sobre la seva deformació 

global. Són capaces de transmetre les forces i els moments obtinguts en el càlcul. 

- Unions semirígides: Són aquelles que no corresponen a cap de les categories 

anteriors. Estableixen la interacció prevista (basada, per exemple en les 

característiques moment-rotació de càlcul) entre els membres de la unió i són 

capaces de transmetre les forces i els moments obtinguts en el càlcul. 

Un vegada es coneix la diferència entre els diferents tipus d’unions, s’explica quin criteri 

utilitza el Power Connect© per determinar els dos valors de rigidesa que apareixen en la 

pantalla de la Figura G.6, és a dir, el criteri que utilitza el programa per seleccionar quina 

rigidesa s’exporta per moments positius i quina per moments negatius. El programa 

segueix el que s’especifica en l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2). Segons aquesta normativa 

quan s’efectua un anàlisi global elàstic, com succeeix en el present projecte, i existeixin 

unions semirígides, es pot considerar la simplificació següent pel que fa a la rigidesa de 

la unió: 

 Si 
, ,

2

3
j Ed j RdM M≤ ⋅  es pot treballar amb la rigidesa inicial del nus, 

,j iniS     (Eq.G.1) 

 Si 
, ,

2

3
j Ed j RdM M> ⋅  es pot treballar amb el valor ,j ini

j

S
S

η
=                       (Eq.G.2) 

On:  

- Mj,Rd és el moment resistent de la unió, és el màxim valor de moment que pot suportar 

la unió. 

- Mj,Ed és el moment de càlcul, és a dir, el moment aplicat que l’estructura transmet a la 

unió. 

I segons la taula que s’adjunta a continuació, Taula G.1, es té: 

- 2η = , per unions biga-pilar  
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- 3η = , per altres tipus d’unions (que estiguin soldades, cargolades amb 

placa testa o unions amb placa base de pilar) 

 

 

Tot i que la simplificació anterior és per unions semirígides, és correcte utilitzar-la per 

altres tipus d’unions ja que la mateixa normativa diu que qualsevol unió pot ser tractada 

com a semirígida, Eurocodi EN 1993-1-8 (5.2.2.5). 

A continuació s’adjunten les Figures G.7 i G.8 que mostren la corba moment flector 

versus angle girat per una unió genèrica, és a dir, el gràfic de rigidesa de la unió. 

Aquesta corba generalment està formada per una branca lineal (zona 1), una zona on 

comencen les deformacions plàstiques (zona 2) i finalment, una branca de grans 

deformacions (zona 3), veure Figura G.7. 

 

 

Per altra banda, en la Figura G.8 es pot observar que la Sj,ini correspon al pendent de la 

recta tangent a la corba de rigidesa en el primer tram. En canvi, la Sj correspon al 

pendent de la recta que passa per l’origen de coordenades i el punt de treball. Esmentar 

que el punt de treball és el definit pel moment de càlcul i l’angle girat de càlcul de la 

unió, amb subíndex “Ed”. 

Figura G.7: Gràfic de rigidesa  

Taula G.1: Valors de η en funció del tipus d’unió 
(Correspon a la Taula 5.2 de l’Eurocodi EN 1993-1-8) 
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On:  

- Mj,Rd és el moment resistent de la unió, és a dir, és el màxim valor de moment de la 

corba. 

- Mj,Ed és el moment de càlcul. 

- ΦEd és l’angle girat de càlcul. 

- ΦCd és la capacitat de rotació, és el valor màxim de rotació permès per la unió en la 

corba moment-rotació. 

Un altre gràfic interessant, referent a la rigidesa de les unions, és el que mostra on es 

situen les corbes M-Φ segons si les unions són rígides, semirígides o articulades, veure 

Figura G.9. 

 

 

Observant la Figura G.9 es distingeixen tres zones diferents en les que es pot situar la 

corba moment-angle girat per la unió: 

Figura G.8: Corba de moment flector versus rotació de la unió 
 

Figura G.9: Diferents zones on es pot situar la corba del 
gràfic de rigidesa 
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- Zona a: És la que correspon a una unió rígida. Es pot deduir fàcilment perquè 

encara que el valor del moment flector creixi, l’angle girat no augmenta gaire. 

- Zona b: És la que correspon a una unió semirígida. L’augment del moment flector 

és força proporcional a l’augment de l’angle girat pel nus. 

- Zona c: És la que correspon a una unió articulada. També es fàcil d’intuir perquè 

per valors baixos de moment el nus gira significativament. 

A continuació es detalla una part de la finestra que apareix en el Power Frame© (veure 

Figura G.10) quan es vol analitzar l’estructura (aquesta finestra correspon a l’opció 

“Analizar” i s’hi accedeix prement la icona, ). Cal comentar que aquesta icona 

s’explica en aquest annex, tot i que fa referència al Power Frame©, perquè tracta el 

tema de la rigidesa de les unions. 

 

 

En la Figura G.10 s’ha destacat en vermell la casella de la finestra que fa referència a la 

rigidesa de les unions. A continuació es detalla què implica tenir activada aquesta casella 

i què significa no tenir-la: 

- Si la casella està desactivada , el programa entén que no es vol fer cas de 

la classificació de rigidesa, és a dir, que no es vol tenir en compte si la unió s’ha 

classificat com a rígida, semirígida o articulada. En aquest cas, el programa agafa 

Figura G.10: Finestra que apareix en el Power 
Frame© quan es vol analitzar l’estructura 
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el valor exacte de la rigidesa exportada sense preocupar-se en quina categoria 

s’ha classificat. 

- Si la casella està activada, , el programa interpreta que ha de seguir la 

classificació de rigidesa que li ha assignat el Power Connect©. En aquest cas, en 

funció de la classificació de la unió, el programa fa: 

Si la unió s’ha classificat com a rígida: el programa agafa un valor de rigidesa 

proper a infinit i no fa cas del valor exacte de la rigidesa exportada. Aquesta 

simplificació és deguda a que el programa entén que una unió rígida té un valor 

de rigidesa infinit ja que no pot girar, angle girat pròxim a zero. 

Si la unió s’ha classificat com articulada: el programa agafa un valor de rigidesa 

igual a zero, sense fixar-se amb el valor exacte de la rigidesa exportada. En 

aquesta simplificació el programa entén que una unió articulada té un valor de 

rigidesa igual a zero perquè pot girar lliurement com una articulació. 

Si la unió s’ha classificat com a semirígida: el programa agafa el valor exacte de 

la rigidesa exportada, ja que es tracta d’una unió semirígida en la que la rigidesa 

no es pot aproximar ni a infinit ni a zero. 

En el present projecte s’ha seguit el criteri d’analitzar sempre l’estructura amb aquesta 

casella activada. D’aquesta manera si la unió és rígida la seva rigidesa és infinit, si és 

articulada la seva rigidesa es zero i si és semirígida la seva rigidesa és un valor concret 

que prové del Power Connect©. 
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G.3 DESCRIPCIÓ DE CADASCUNA DE LES UNIONS DE LA 

NAU 

Seguidament es descriuen, una a una, les unions de la nau industrial, les quals han estat 

dissenyades i calculades amb el Power Connect©. Per cadascuna de les unions, 

s’explicarà quins elements han estat necessaris perquè la unió sigui prou resistent, i 

també s’adjuntaran imatges i resultats de cada unió per tal que el lector pugui comprovar 

que han estat correctament dimensionades. 

La metodologia seguida en el disseny de les unions de la nau ha estat la de calcular cada 

unió amb els elements que el Power Connect© proposa per defecte. Seguidament, es 

mira per quin motiu la unió falla i es va modificant els paràmetres que corresponen al 

motiu de la fallida fins que la unió suporta correctament els esforços que li transmet 

l’estructura. En general, a l’hora de dissenyar les unions de la nau, s’ha buscat que 

aquestes es classifiquessin com a rígides, ja que es creu que és la millor opció quan es té 

un pòrtic no arriostrat (en el pla del propi pòrtic), com en el cas que s’estudia.  

El present capítol es dividirà principalment en tres blocs segons la tipologia dels elements 

a unir. Així doncs, el primer bloc parlarà de les unions entre biga i pilar, el segon bloc de 

les unions entre biga i biga, i finalment, el tercer bloc tractarà de les unions entre els 

pilars i el sòl.    

G.3.1 Unions entre biga i pilar 

A continuació es descriuen les unions formades per elements tipus biga i pilar. Dins 

d’aquesta classificació s’hi troben: la unió de l’extrem dret de la nau, la unió de l’extrem 

esquerra i la unió del mig de l’estructura. S’adjunta la Figura G.11 per situar les unions, i 

recordar al lector que quan es fa referència al costat dret i esquerra es fa considerant 

que l’observador es troba dins la nau i orientat cap a la sortida. 
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G.3.1.1  Unió de l’extrem dret de la nau 

La unió d’estudi uneix dos perfils comercials laminats en calent que corresponen a un IPE 

400, tant per la biga com per la columna. A més a més, aquesta unió també disposa 

d’una cartel�la, la qual també ha estat creada a partir d’un IPE 400. A continuació es 

mostra la unió de l’extrem dret de la nau amb tots els seus elements, veure Figura G.12. 

 

 

A continuació s’expliquen cadascun dels elements que integren la unió tot especificant les 

seves dimensions, materials i característiques principals. 

• Placa testa 

És l’element que permet la connexió entre la biga i el pilar. La biga es solda a la placa 

testa, i alhora, aquesta s’uneix amb el pilar mitjançant cargols.  

Seguidament, en la Figura G.13, es mostra la finestra que correspon a la placa testa. En 

ella es pot apreciar quins paràmetres de la placa es poden modificar per tal que la unió 

sigui més o menys resistent. 

Figura G.11: Ubicació de les diferents unions biga-pilar 

Figura G.12: Unió biga-pilar amb cartel�la que correspon a l’extrem dret de la nau 
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En la Figura G.13 es pot apreciar com es pot modificar la geometria de la placa testa, els 

colls de soldadura i el material de la placa, entre d’altres.  

En el cas de la unió de l’extrem dret de la nau, els paràmetres de la placa testa que s’han 

modificat perquè la unió suportés els esforços que l’hi transmet l’estructura són: 

- Amplada de la placa testa: 180 mm (igual a l’amplada de l’ala del pilar, amb la 

qual la placa va cargolada, i igual a l’amplada de les ales de la biga, que estan 

soldades a la placa). 

- Extensió superior de la placa testa: 80 mm. 

- Extensió inferior de la placa testa: 18 mm. 

- Gruix de la placa testa: 20 mm. 

- Coll de soldadura de les ales de la biga: 7 mm. 

- Coll de soldadura de l’ànima de la biga: 5 mm. 

- Acer: S-275. 

- Coeficient de fricció: 0,50 (s’ha deixat el valor que el programa dóna per defecte). 

Dels paràmetres anteriors cal destacar que la placa s’ha allargat per sobre del pilar una 

distància de 80 mm, és el que s’anomena unió amb placa estesa. Això permet que la unió 

suporti més moment flector, ja que permet col�locar una fila de cargols per sobre l’ala 

superior de la biga de manera que es té més braç de palanca. Això es tradueix en un 

Figura G.13: Finestra del Power Connect© on es fixen les 
dimensions i la posició de la placa testa 
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augment de la distància entre files de cargols, per tant, augmenta el valor del moment 

flector que és capaç de suportar la unió, ja que aquest és funció de la força i de la 

distància entre suports. 

• Rigiditzadors 

Són els elements que impedeixen l’abonyegament de l’ànima del pilar i de l’ànima de la 

biga. A més, generalment són imprescindibles quan es busca que la unió sigui 

classificada com a rígida.  

Seguidament s’adjunta la Figura G.14 en la que s’observa la finestra del Power Connect© 

que correspon als rigiditzadors del pilar, concretament al rigiditzador superior. 

 

 

En el cas de la unió de l’extrem dret de la nau, els paràmetres dels rigiditzadors que 

s’han modificat perquè la unió sigui més resistent són: 

- Longitud del rigiditzador: S’ha deixat per defecte el valor que dóna el Power 

Connect© (“CT”), ja que el programa ja calcula la longitud que ha de tenir el 

rigiditzador considerant les soldadures (longitud de l’ànima del pilar menys les 

soldadures). 

- Gruix del rigiditzador: 20 mm. 

- Forat en amplada: 25 mm (és la distància, en la direcció paral�lela a les ales del 

pilar, que es deixa per poder soldar el rigiditzador, veure Figura G.15). 

Figura G.14: Finestra del Power Connect© on es fixen les 
dimensions i la posició del rigiditzador superior 
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- Forat en llargada: 25 mm (és la distància, en la direcció paral�lela a l’ànima del 

pilar que es deixa per poder soldar el rigiditzador, veure Figura G.15). 

- Acer: S-275. 

 

 

En la Figura G.15 es pot observar què signifiquen els paràmetres “Forat en amplada” i 

“Forat en llargada”. Aquestes distàncies són perquè el rigiditzador s’adapti a la forma del 

pilar i es pugui soldar amb facilitat. 

Els colls de soldadura dels rigiditzadors amb el pilar s’especifiquen clicant en la icona de 

“Soldaduras” de la Figura G.14. Llavors apareix la següent pantalla, veure Figura G.16. 

 

 

Tal i com s’aprecia en la Figura G.16, els colls de soldadura de les ales del pilar són de 7 

mm i els de l’ànima del pilar de 5 mm. També es pot observar com s’ha escollit l’opció 

Figura G.15: Vista en planta del pilar amb el rigiditzador superior 

Figura G.16: Finestra del Power Connect© on es poden modificar els colls i les 
longituds de soldadura entre els rigiditzadors i el pilar 
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que el programa informàtic calculi automàticament les longituds de soldadura, aquestes 

apareixen a la dreta de la Figura G.16. 

Esmentar que al rigiditzador inferior del pilar se li han assignat els mateixos valors dels 

diferents paràmetres citats que pel rigiditzador superior. 

Una vegada estudiats els rigiditzadors dels pilars, només resta descriure les 

característiques del rigiditzador de la biga. Aquest rigiditzador es posa on finalitza la 

cartel�la (lloc on, a més a més, s’hi troba un tornapuntes) i la seva funció principal és 

evitar l’abonyegament de l’ànima de la biga. Cal comentar que, segons el programa de 

càlcul, aquest rigiditzador era prescindible, però per raons constructives s’ha decidit 

conservar-lo en la unió. Per més informació es convida al lector a consultar l’Annex H, 

corresponent al càlcul manual d’una unió de l’extrem de la nau.  

Seguidament s’adjunta la Figura G.17 en la es pot observar la finestra del Power 

Connect© corresponent al rigiditzador de la biga.  

 

 

En el cas de la unió de l’extrem dret de la nau, els paràmetres del rigiditzador transversal 

de la biga que s’han modificat perquè la unió sigui més resistent són: 

- Longitud del rigiditzador: S’ha deixat per defecte el valor que dóna el Power 

Connect© (“BT”), ja que el programa ja calcula la longitud que ha de tenir el 

rigiditzador considerant les soldadures (longitud de l’ànima de la biga menys les 

soldadures). 

Figura G.17: Finestra del Power Connect© on es fixen les dimensions i 
la posició del rigiditzador de la biga 
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- Gruix del rigiditzador: 10 mm. 

- Forat en amplada: 25 mm (veure Figura G.15). 

- Forat en llargada: 25 mm (veure Figura G.15). 

- Acer: S-275 

Pel que fa referència al coll de les soldadures, s’han escollit els mateixos valors que pels 

rigiditzadors dels pilars (7 mm per les ales de la biga i 5 mm per l’ànima), i les longituds 

de soldadura són les que calcula el programa de càlcul automàticament. 

• Cargols 

Són els elements que permeten unir la placa testa, a la qual se li ha soldat la biga, amb 

l’ala del pilar.  

Seguidament s’adjunta la Figura G.18 en la que s’observa la finestra del Power Connect©  

corresponent a la distribució dels cargols en la unió de l’extrem dret de la nau. 

 

 

En la Figura G.18 es pot observar com el programa informàtic permet modificar la 

situació de cada fila de cargols a criteri de l’usuari. Per saber la ubicació de cada fila, el 

programa disposa d’una escala de distàncies relatives entre files de cargols a la part 

dreta de l’esquema d’estudi (veure Figura G.18), i una escala de distàncies absolutes a 

l’esquerra. En la unió de l’extrem dret de la nau s’han necessitat 6 files de cargols; les 

Figura G.18: Finestra del Power Connect© on es pot modificar la posició i 
les característiques dels cargols corresponen a la unió de l’extrem dret 
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files de cargols de la part traccionada (part superior de la unió) disten 140 mm, en canvi, 

les files de la part comprimida (part inferior de la unió) disten 195 mm. 

A continuació s’expliquen les diferents opcions que es troben en la finestra de la Figura 

G.18: 

 

 

Aquesta icona serveix per afegir noves files de cargols. 

 

Aquesta icona serveix per eliminar files de cargols ja existents. 

 

Aquesta icona distribueix les files de cargols segons distàncies 

mínimes, aquestes distàncies varien en funció de la normativa que 

s’escull. 

 

Aquesta icona distribueix les files de cargols segons distàncies 

òptimes, les quals calcula el propi programa informàtic. 

 

Aquesta icona permet modificar les característiques dels cargols com 

ara la mètrica i la qualitat dels cargols, veure figura G.19. 

 

A continuació s’adjunta la Figura G.19, que correspon a la finestra que apareix quan es 

prem la última icona explicada de la Figura G.18. 
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En el cas de la unió de l’extrem dret de la nau, els paràmetres dels cargols que s’han 

modificat perquè la unió sigui més resistent són: 

- Mètrica dels cargols: M-24 (escollint la mètrica, el Power Connect© ja calcula 

automàticament les dimensions del cargol i de la femella, veure Figura G.19). 

- Qualitat dels cargols: 8.8. 

• Soldadures 

Tots els colls de soldadura de la unió de l’extrem dret de la nau industrial s’han dissenyat 

de la següent manera: 

- Coll de soldadura de les ales: 7 mm. 

- Coll de soldadura de les ànimes: 5 mm. 

La justificació d’aquests valors es troba en l’Annex H, ja que és on es mostra el càlcul 

manual d’una unió de l’extrem.  

Pel que fa les longituds de soldadura, s’ha decidit agafar les que calcula el programa 

informàtic, ja que aquest disposa d’una opció per calcular-les. 

Esmentar que per la resta d’unions, a excepció dels extrems, els colls de soldadura s’han 

deixat a 5 mm, que és la distància que proposa el Power Connect© per defecte.  

Figura G.19: Finestra del Power Connect© en la que es pot modificar les característiques dels cargols 
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Esmentar que la finestra del Power Connect© des de la que es poden modificar les 

propietats de les soldadures és la que s’ha mostrat en la Figura G.16 anterior. 

• Cartel�la 

Per últim només resta definir les dimensions de la cartel�la. Per la unió d’estudi s’ha 

decidit que la longitud de la cartel�la (distància paral�lela a la biga) sigui de 2.208 mm i 

l’alçada de la cartel�la (distància paral�lela al pilar) sigui de 400 mm. Es recorda que 

aquest element està format a partir del mateix perfil que el de la biga, és a dir, un IPE 

400.  

Un vegada descrites les característiques físiques de la unió de l’extrem dret, s’adjunta el 

full de resultats que proporciona el Power Connect© corresponent a aquesta unió. En 

aquest informe es pot apreciar com la unió d’estudi suporta correctament els esforços 

que li transmet l’estructura. 

Recordar que en aquests informes del Power Connect© es segueix la mateixa referència 

que per la nau. Quan es fa referència a la unió i a la connexió del costat dret i esquerra 

es fa considerant que l’observador es troba dins la nau i orientat cap a la sortida. 

Destacar que unió i connexió són dos conceptes diferents. Una unió té dues connexions, 

la dreta i l’esquerra, en funció de quin element té unit a cada costat. Per exemple, la unió 

de l’extrem dret té una connexió esquerra, que és amb la biga, i la unió del mig de la 

nau, té una connexió dreta i una connexió esquerra, les dues amb bigues. 

 
 

Resumen (Informe 1) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión izquierda 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
201,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
=-132,4 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (2,23)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 201,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
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Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -927,1 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -132,4 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (2,23)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1119,9 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 37 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (2,23)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 2137,4 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 36,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (2,23) -39,43 -232,08 5,78 991,56 0,18 V 
ELU CF 2  (2,23) 20,89 429,90 12,86 2137,42 0,05 V 
ELU CF 3  (2,23) 93,68 429,90 24,39 2137,42 0,23 V 
ELU CF 4  (2,23) -9,87 -232,08 -20,39 -1119,91 0,06 V 
ELU CF 5  (2,23) 76,35 429,90 13,72 2137,42 0,18 V 
ELU CF 6  (2,23) 129,87 429,90 28,64 2137,42 0,32 V 
ELU CF 7  (2,23) 112,53 429,90 9,06 2137,42 0,27 V 
ELU CF 8  (2,23) -50,14 -232,08 3,87 991,56 0,22 V 
ELU CF 9  (2,23) 10,19 429,90 10,95 2137,42 0,03 V 
ELU CF 10  (2,23) 82,97 429,90 22,48 2137,42 0,20 V 
ELU CF 11  (2,23) -20,60 -232,08 -22,29 -1119,91 0,11 V 
ELU CF 12  (2,23) 65,52 429,90 11,78 2137,42 0,16 V 
ELU CF 13  (2,23) 119,17 429,90 26,72 2137,42 0,29 V 
ELU CF 14  (2,23) 101,70 429,90 7,11 2137,42 0,24 V 
ELU CF 15  (2,23) -59,52 -232,08 2,20 991,56 0,26 V 
ELU CF 16  (2,23) 0,81 429,90 9,27 2137,42 0,01 V 
ELU CF 17  (2,23) 73,59 429,90 20,81 2137,42 0,18 V 
ELU CF 18  (2,23) -29,98 -232,08 -23,96 -1119,91 0,15 V 
ELU CF 19  (2,23) 56,08 429,90 10,08 2137,42 0,14 V 
ELU CF 20  (2,23) 109,78 429,90 25,05 2137,42 0,27 V 
ELU CF 21  (2,23) 92,26 429,90 5,41 2137,42 0,22 V 
ELU CF 22  (2,23) -70,23 -232,08 0,29 991,56 0,30 V 
ELU CF 23  (2,23) -9,90 -232,08 7,36 991,56 0,05 V 
ELU CF 24  (2,23) 62,88 429,90 18,90 2137,42 0,16 V 
ELU CF 25  (2,23) -40,68 -232,08 -25,87 -1119,91 0,20 V 
ELU CF 26  (2,23) 45,25 429,90 8,13 2137,42 0,11 V 
ELU CF 27  (2,23) 99,08 429,90 23,14 2137,42 0,24 V 
ELU CF 28  (2,23) 81,43 429,90 3,47 2137,42 0,19 V 
ELU CF 29  (2,23) 201,94 429,90 36,30 2137,42 0,49 V 
ELU CF 30  (2,23) 191,11 429,90 34,35 2137,42 0,46 V 
ELU CF 31  (2,23) 181,67 429,90 32,65 2137,42 0,44 V 
ELU CF 32  (2,23) 170,84 429,90 30,71 2137,42 0,41 V 
ELU CF 33  (2,23) -101,65 -232,08 -5,31 -1119,91 0,44 V 
ELU CF 34  (2,23) -41,32 -232,08 1,76 991,56 0,18 V 
ELU CF 35  (2,23) -72,11 -232,08 -31,47 -1119,91 0,34 V 
ELU CF 36  (2,23) -112,36 -232,08 -7,22 -1119,91 0,49 V 
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ELU CF 37  (2,23) -52,03 -232,08 -0,15 -1119,91 0,22 V 
ELU CF 38  (2,23) -82,81 -232,08 -33,38 -1119,91 0,39 V 
ELU CF 39  (2,23) -121,74 -232,08 -8,89 -1119,91 0,53 V 
ELU CF 40  (2,23) -61,41 -232,08 -1,82 -1119,91 0,27 V 
ELU CF 41  (2,23) -92,20 -232,08 -35,05 -1119,91 0,43 V 
ELU CF 42  (2,23) -132,44 -232,08 -10,80 -1119,91 0,58 V 
ELU CF 43  (2,23) -72,12 -232,08 -3,73 -1119,91 0,31 V 
ELU CF 44  (2,23) -102,90 -232,08 -36,96 -1119,91 0,48 V 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1322,4 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 70 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 565 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 234,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (2,23)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (2,23)  - 
 

Gràcies a aquest informe (Informe 1) es pot comprovar com la unió de l’extrem dret de 

la nau ha estat ben dimensionada, ja que compleix les verificacions de moment flector, 

esforç normal, moment flector i esforç normal combinats i esforç tallant. Seguidament es 

comenta cadascuna de les parts de l’informe anterior perquè el lector pugui interpretar-lo 

correctament. 

Inicialment es comprova que la unió d’estudi suporti correctament els moments flectors 

que l’estructura li transmet. Aquesta comprovació es compleix perquè, tant per moments 

positius com per moments negatius, els moments de càlcul són inferiors als moments 

flectors de disseny en valor absolut. Observar que el programa informàtic dóna també 

una combinació de càrrega crítica, tant per moments positius com per moments 

negatius. Concretament aquestes combinacions de càrrega corresponen a les que tenen 

un valor de moment flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i són l’E.L.U C.F 

29 per moments positius i l’E.L.U C.F 42 per moments negatius. Així doncs, no existeix 

cap combinació de càrrega que tingui un moment flector més gran de 201,9 kNm (que 
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correspon a l’E.L.U C.F 29) ni més petit que -132,4 kNm, o el que és el mateix, més gran 

que 132,4 kNm si parlem en valor absolut (que correspon a l’E.L.U C.F 42).  

Esmentar que el programa informàtic efectua la mateixa verificació explicada 

anteriorment pels moments flectors que suporten les soldadures de la unió, tant positius 

com negatius. 

Destacar també que al final de l’Annex A hi ha una taula on es pot consultar quines 

accions intervenen en cada combinació de càrrega que es citi. Així doncs, si el lector vol 

saber quines accions intervenen en l’E.L.U C.F 29 i en l’E.L.U C.F 42 cal que ho consulti 

en l’Annex A del present projecte. 

Per altra banda, a l’Informe 1 també es duu a terme la verificació a esforç normal. 

Esmentar que en aquesta verificació es parla d’esforç normal de tracció i de compressió 

sobre la biga, en canvi, a la taula que apareix en el mateix informe (Informe 1) els valors 

de l’esforç normal fan referència al nus. Així doncs, el màxim valor de l’esforç de tracció 

de càlcul sobre la biga (37 kN) correspon al màxim valor de l’esforç de compressió de 

càlcul sobre el nus (-37 kN per l’E.L.U C.F 44). De la mateixa manera, el màxim valor de 

l’esforç de compressió aplicat sobre la biga (-36,3 kN) correspon al màxim valor de 

l’esforç de tracció aplicat sobre el nus (36,3 kN per l’E.L.U C.F 29). En aquesta verificació 

també es pot observar com els valors de càlcul són inferiors als de disseny, i per tant es 

compleix la comprovació a esforç normal. Per últim, comentar que les combinacions de 

càrrega que el Power Connect© associa a cada comprovació d’esforç normal són les que 

corresponen als esforços de tracció i compressió més grans en valor absolut. 

Per altra banda, si s’observa la taula adjuntada en l’informe anterior (Informe 1), es pot 

comprovar com en les dues columnes de més a la dreta es realitza la comprovació de 

resistència de la unió sota l’acció de l’esforç normal i del moment flector actuant 

conjuntament (combinats). Tal i com es pot observar, totes les combinacions de càrrega 

verifiquen aquesta comprovació, ja que el valor obtingut de cadascuna és inferior a la 

unitat. De tota manera, a continuació es comprova la combinació més crítica pel que fa a 

l’acció combinada del moment flector i l’esforç normal, aquesta combinació correspon a 

l’E.L.U C.F 42, ja que és la combinació de càrrega que té un valor més proper a la unitat, 

concretament 0,58. 

132,44 10,80
0,58 1

232,08 1.119,91

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  
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La última verificació que es presenta en l’informe anterior (Informe 1) és la comprovació 

a esforç tallant. Aquesta verificació cobreix tant l’esforç tallant màxim que pot suportar la 

unió com el tallant màxim que pot aguantar l’ànima del pilar. En els dos casos, el valor 

de l’esforç tallant de càlcul és inferior al de disseny i per tant, també es compleixen les 

verificacions de tallant per la unió de l’extrem dret de la nau. Igual que en els casos 

anteriors, el programa informàtic associa a cada comprovació una combinació de càrrega, 

en aquest cas és l’E.L.U C.F 29 per les dues verificacions a tallant, i és la que correspon a 

la que té el valor de l’esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© classifica la unió de l’extrem dret de 

la nau en funció de la seva rigidesa. Concretament la unió d’estudi s’ha classificat com a 

rígida per moments positius (tal i com s’esperava en el disseny inicial de la unió), i 

semirígida per moments negatius. Més endavant (en el Capítol G.4) es farà un estudi per 

comprovar que, per moments negatius, la unió classificada com a semirígida suporta 

correctament els esforços als que està sotmesa. Observant l’informe anterior (Informe 

1), es pot comprovar com el programa informàtic també associa una combinació de 

càrrega a cada classificació de rigidesa, és a dir una per moments positius i una per 

moments negatius. En aquest cas, aquestes combinacions de càrrega corresponen a les 

combinacions que tenen un valor de rigidesa inicial (Sj,ini) més baix, és a dir, les 

combinacions menys rígides de totes. Així doncs, de totes les combinacions de moment 

flector positiu (que són totes rígides) la que té un valor més petit de rigidesa és l’E.L.U 

C.F 2. Per altra banda, de totes les combinacions de moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 1 

és la que té un valor de rigidesa Sj,ini més baix, o el que és el mateix, és la combinació de 

càrrega menys rígida i que, en aquest cas, ja és semirígida. Finalment, només esmentar 

que el Power Connect© classifica les unions en rígides, semirígides o articulades en 

funció del valor de la rigidesa inicial de la unió (Sj,ini), és per això que les combinacions 

de càrrega menys rígides que mostra el programa es seleccionen a partir del valor de 

Sj,ini. 

Una vegada comentades totes les verificacions de l’informe proporcionat pel Power 

Connect© per la unió de l’extrem dret, es mostren els estats de càrrega de la unió 

d’estudi sota l’acció del moment flector real que suporta la unió (moment flector de 

càlcul), i també sota l’acció del màxim moment flector que es capaç de suportar la unió 

(moment flector de disseny). Pel cas dels estats de càrrega sota la sol�licitació del 

moment flector aplicat, es mostren els gràfics corresponents a les combinacions de 

càrrega més crítiques, tant de moment positiu com de moment negatiu, l’E.L.U C.F 29 i 

l’E.L.U C.F 42 respectivament (veure informe anterior, part corresponent a les 
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verificacions sota moment flector). Per altra banda, els estats de càrrega sota l’acció del 

moment flector de disseny es mostraran també en dos gràfics però, en aquest cas, no 

corresponen a cap combinació de càrrega en concret. Això és degut a què el valor del 

moment flector de disseny de la unió és únic per totes les combinacions de càrrega de 

moment flector positiu, i el mateix succeeix per totes les combinacions de moment flector 

negatiu. En aquests gràfics s’hi pot observar el comportament de tots els elements que 

formen la unió sota l’acció del moment flector de disseny. 

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.20.1 (que és la que correspon 

a la combinació de càrrega més crítica de moment positiu) i en la Figura G.20.2 (que és 

la que correspon a l’E.L.U més crític de moment negatiu).  

 

 

En la Figura G.20.1 es pot apreciar com els elements que més treballen sota la 

sol�licitació del moment real aplicat i per l’E.L.U C.F 29, són l’ala dreta del pilar, la placa 

testa i els cargols. Per altra banda, els elements menys sol�licitats són les ales de la biga, 

l’ala esquerra del pilar i la cartel�la. Observar que els elements que més treballen estan al 

voltant del 50-55% del màxim moment flector que poden aguantar. 

Destacar que el criteri de considerar la dreta i l’esquerra des de la referència nau i mirant 

cap a la sortida només és per quan es fa referència a les unions o als pilars de la nau. En 

la figura anterior, la dreta i l’esquerra segueixen el criteri normal, és a dir, mirant la 

figura tal i com la veu el lector. 

Figura G.20.1: Estat de càrrega de la unió de l’extrem dret sota 
l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 29 



34  Annex G 
 

 

 

 

En la Figura G.20.2 es pot apreciar com l’ànima i l’ala dreta del pilar, la placa testa i els 

cargols són els elements que estan més sol�licitats, quan la unió suporta el moment que 

li transmet l’estructura i per l’E.L.U C.F 42. Per contra, la biga, l’ala inferior de la cartel�la 

i l’ala esquerra del pilar són els elements que menys treballen. Observar que els 

elements que més treballen es troben aproximadament entre el 55-60% del moment 

flector màxim que poden suportar. 

Tot seguit es mostren els estats de càrrega de la unió sota l’acció del moment màxim que 

aquesta és capaç de suportar. La Figura G.21.1 correspon a aquest estat de càrrega per 

una combinació de càrrega qualsevol de moment positiu, i la Figura G.21.2 per una 

combinació de càrrega qualsevol de moment negatiu. 

 

 

En la Figura G.21.1 es pot observar com, sota l’acció del màxim moment que pot 

aguantar la unió i per una combinació de càrrega qualsevol de moment positiu, els 

elements que estan a punt de fallar són l’ànima i l’ala dreta del pilar, la placa testa i els 

cargols.  

Figura G.21.1: Estat de càrrega de la unió de l’extrem dret sota l’acció del moment de disseny 
de la unió 

Figura G.20.2: Estat de càrrega de la unió de l’extrem dret sota 
l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 42 
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En la Figura G.21.2 es pot apreciar com, sota l’acció del màxim moment que pot 

aguantar la unió i per una combinació de càrrega qualsevol de moment negatiu, els 

elements que estan a punt de fallar són l’ànima i l’ala dreta del pilar i també els cargols. 

Observar que els elements que estan a punt de la fallida es troben al voltant del 95-

100% del màxim valor del moment flector de disseny. 

Per finalitzar l’estudi de la unió de l’extrem dret de la nau, s’adjunten els gràfics de 

rigidesa de la unió per la combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com 

de moment negatiu. En aquest cas, les combinacions de càrrega crítiques s’obtenen 

també de l’informe anterior (Informe 1), però de la part que correspon a la rigidesa de la 

unió. 

En la Figura G.22 es mostra el gràfic de rigidesa de la unió d’estudi per l’E.L.U C.F 2 

(combinació de càrrega més crítica per moment positiu, i que correspon a la combinació 

que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les combinacions de moment flector positiu). 

Tal i com es pot observar en la figura següent, la unió de l’extrem dret de la nau s’ha 

classificat com a rígida per moment positiu. 

 
Figura G.22: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 2, correspon a una unió rígida 

Figura G.21.2: Estat de càrrega de la unió de l’extrem dret sota l’acció del moment de disseny 
de la unió 
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En la Figura G.22 es pot comprovar com la unió de l’extrem dret de la nau és rígida, per 

moment positiu, perquè la corba de rigidesa es troba per sobre del límit inferior d’unions 

rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. També es pot observar com els 

valors del moment flector de càlcul (MSd=20,89 kNm) i de disseny (MRd=429,90 kNm) 

que apareixen en la Figura G.22 són els que corresponen a l’E.L.U C.F 2 (consultar a la 

taula de l’informe anterior, Informe 1).  

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 1 (combinació de càrrega més crítica per moment 

negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.23. La unió, per 

moment negatiu, s’ha classificat com a semirígida. En la figura següent també es pot 

observar com els valors del moment flector de càlcul (MSd=-39,43 kNm) i de disseny 

(MRd=-232,08 kNm) que apareixen en la Figura G.23 són els que corresponen a l’E.L.U 

C.F 1 (consultar a la taula de l’informe anterior, Informe 1).  

 

 

Cal comentar que en els gràfics de rigidesa adjuntats en el present annex es representa 

el valor del moment flector en valor absolut. 

En la Figura G.23 es pot comprovar com la unió de l’extrem dret de la nau és semirígida 

per moment negatiu. La unió és semirígida perquè la corba de rigidesa es troba per sota 

del límit inferior d’unions rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. 

G.3.1.2  Unió de l’extrem esquerra de la nau 

Aquesta unió, físicament, és igual que la unió de l’extrem dret de la nau industrial per 

qüestions de simetria. De fet, uneix els mateixos perfils, també disposa de cartel�la, i 

està formada pels mateixos elements que la unió de l’extrem dret. A continuació, en la 

Figura G.24, es mostra un esquema de la unió d’estudi. 

Figura G.23: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 1, correspon a una unió semirígida 
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Per la unió de l’extrem esquerra de la nau no es defineix la posició i les dimensions de la 

placa testa, dels rigiditzadors (tant dels pilars com de la biga), dels cargols, de les 

soldadures i de la cartel�la ja que són les mateixes que per la unió de l’extrem dret.  

A continuació es mostra el full de resultats que proporciona el Power Connect© 

corresponent a la unió d’estudi. 

 

Resumen (Informe 2) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión derecha 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
200 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= -103,8 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 200 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -922 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -103,8 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1119,9 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 
37,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 2137,4 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 35,7 kN 

Figura G.24: Unió biga-pilar amb cartel�la que correspon a l’extrem esquerra de la nau 
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La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (17,25) 50,79 429,90 5,23 2137,42 0,12 V 
ELU CF 2  (17,25) 118,25 429,90 20,94 2137,42 0,28 V 
ELU CF 3  (17,25) 148,93 429,90 24,43 2137,42 0,36 V 
ELU CF 4  (17,25) -9,89 -232,08 -20,38 -1119,91 0,06 V 
ELU CF 5  (17,25) 75,58 429,90 13,48 2137,42 0,18 V 
ELU CF 6  (17,25) 189,41 429,90 33,86 2137,42 0,46 V 
ELU CF 7  (17,25) 111,40 429,90 8,70 2137,42 0,26 V 
ELU CF 8  (17,25) 39,96 429,90 3,29 2137,42 0,09 V 
ELU CF 9  (17,25) 107,42 429,90 19,00 2137,42 0,26 V 
ELU CF 10  (17,25) 138,10 429,90 22,49 2137,42 0,33 V 
ELU CF 11  (17,25) -20,70 -232,08 -22,34 -1119,91 0,11 V 
ELU CF 12  (17,25) 64,88 429,90 11,57 2137,42 0,16 V 
ELU CF 13  (17,25) 178,57 429,90 31,91 2137,42 0,43 V 
ELU CF 14  (17,25) 100,70 429,90 6,78 2137,42 0,24 V 
ELU CF 15  (17,25) 30,51 429,90 1,59 2137,42 0,07 V 
ELU CF 16  (17,25) 97,98 429,90 17,30 2137,42 0,24 V 
ELU CF 17  (17,25) 128,65 429,90 20,79 2137,42 0,31 V 
ELU CF 18  (17,25) -30,15 -232,08 -24,03 -1119,91 0,15 V 
ELU CF 19  (17,25) 55,49 429,90 9,90 2137,42 0,13 V 
ELU CF 20  (17,25) 169,13 429,90 30,21 2137,42 0,41 V 
ELU CF 21  (17,25) 91,31 429,90 5,11 2137,42 0,21 V 
ELU CF 22  (17,25) 19,68 429,90 -0,36 -1129,04 0,05 V 
ELU CF 23  (17,25) 87,14 429,90 15,35 2137,42 0,21 V 
ELU CF 24  (17,25) 117,82 429,90 18,84 2137,42 0,28 V 
ELU CF 25  (17,25) -40,98 -232,08 -25,98 -1119,91 0,20 V 
ELU CF 26  (17,25) 44,79 429,90 7,99 2137,42 0,11 V 
ELU CF 27  (17,25) 158,30 429,90 28,27 2137,42 0,38 V 
ELU CF 28  (17,25) 80,61 429,90 3,20 2137,42 0,19 V 
ELU CF 29  (17,25) 200,02 429,90 35,67 2137,42 0,48 V 
ELU CF 30  (17,25) 189,31 429,90 33,76 2137,42 0,46 V 
ELU CF 31  (17,25) 179,93 429,90 32,08 2137,42 0,43 V 
ELU CF 32  (17,25) 169,22 429,90 30,17 2137,42 0,41 V 
ELU CF 33  (17,25) -12,01 -232,08 -6,05 -1119,91 0,06 V 
ELU CF 34  (17,25) 55,45 429,90 9,65 2137,42 0,13 V 
ELU CF 35  (17,25) -72,67 -232,08 -31,68 -1119,91 0,34 V 
ELU CF 36  (17,25) -22,84 -232,08 -8,00 -1119,91 0,11 V 
ELU CF 37  (17,25) 44,62 429,90 7,71 2137,42 0,11 V 
ELU CF 38  (17,25) -83,50 -232,08 -33,62 -1119,91 0,39 V 
ELU CF 39  (17,25) -32,28 -232,08 -9,70 -1119,91 0,15 V 
ELU CF 40  (17,25) 35,18 429,90 6,01 2137,42 0,08 V 
ELU CF 41  (17,25) -92,94 -232,08 -35,32 -1119,91 0,43 V 
ELU CF 42  (17,25) -43,12 -232,08 -11,64 -1119,91 0,20 V 
ELU CF 43  (17,25) 24,35 429,90 4,06 2137,42 0,06 V 
ELU CF 44  (17,25) -103,78 -232,08 -37,27 -1119,91 0,48 V 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1322,4 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 69,9 kN 
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La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 565 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 232,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (17,25)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 4  (17,25)  - 
 
 

Gràcies a aquest informe (Informe 2) es pot comprovar com la unió de l’extrem esquerra 

de la nau ha estat ben dimensionada, ja que compleix les verificacions de moment 

flector, esforç normal, moment flector i esforç normal (combinats) i esforç tallant. 

Seguidament es comenta cadascuna de les parts de l’informe anterior perquè el lector 

pugui interpretar-lo correctament. 

Inicialment es comprova que la unió d’estudi suporti correctament els moments flectors 

que l’estructura li transmet. Aquesta comprovació es compleix perquè, tant per moments 

positius com per moments negatius, els moments de càlcul són inferiors als moments 

flectors de disseny en valor absolut. Observar que el programa informàtic dóna també 

una combinació de càrrega crítica, tant per moments positius com per moments 

negatius. Concretament aquestes combinacions de càrrega corresponen a les que tenen 

un valor de moment flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i són l’E.L.U C.F 

29 per moments positius i l’E.L.U C.F 44 per moments negatius.  

Esmentar que el programa informàtic efectua la mateixa verificació explicada 

anteriorment pels moments flectors que suporten les soldadures de la unió, tant positius 

com negatius. 

Per altra banda, a l’Informe 2 també es duu a terme la verificació a esforç normal. 

Recordar que en aquesta verificació es parla d’esforç de tracció i de compressió sobre la 

biga, en canvi, a la taula que apareix en el mateix informe els valors de l’esforç normal 

fan referència al nus. Així doncs, el màxim valor de l’esforç de tracció de càlcul sobre la 
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biga (37,3 kN) correspon al màxim valor de l’esforç de compressió de càlcul sobre el nus 

(-37,3 kN per l’E.L.U C.F 44). De la mateixa manera, el màxim valor de l’esforç de 

compressió aplicat sobre la biga (-35,7 kN) correspon al màxim valor de l’esforç de 

tracció aplicat sobre el nus (35,7 kN per l’E.L.U C.F 29). En aquesta verificació també es 

pot observar com els valors de càlcul són inferiors als de disseny, i per tant es compleix 

la comprovació a esforç normal. Per últim, comentar que les combinacions de càrrega 

que el Power Connect© associa a cada comprovació d’esforç normal són les que 

corresponen als esforços de tracció i compressió més grans en valor absolut. 

Per altra banda, si s’observa la taula adjuntada en l’informe anterior (Informe 2), es pot 

comprovar com en les dues columnes de més a la dreta es realitza la comprovació de 

resistència de la unió sota l’acció de l’esforç normal i del moment flector actuant 

conjuntament (combinats). Tal i com es pot observar totes les combinacions de càrrega 

verifiquen aquesta comprovació, ja que el valor obtingut de cadascuna és inferior a la 

unitat. De tota manera, a continuació es comproven les combinacions més crítiques pel 

que fa a l’acció combinada del moment flector i l’esforç normal, aquestes combinacions 

són l’E.L.U C.F 29 i l’E.L.U C.F 44 ja que són les combinacions de càrrega que tenen un 

valor més proper a la unitat. 

Així doncs, per l’E.L.U C.F 29 es té: 

200,02 35,67
0,482 1

429,90 2.137,42

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

I per l’E.L.U C.F 44 es té: 

103,78 37,27
0,480 1

232,08 1.119,91

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

En els càlculs anteriors s’ha considerat un decimal més que els que mostra el programa 

informàtic en l’Informe 2, d’aquesta manera s’obté que la combinació més desfavorable 

de totes, considerant la interacció entre l’esforç normal i el moment flector, és l’E.L.U C.F 

29. 

La última verificació que es presenta en l’informe anterior (Informe 2) és la comprovació 

a esforç tallant. Aquesta verificació cobreix tant l’esforç tallant màxim que pot suportar la 

unió com el tallant màxim que pot aguantar l’ànima del pilar. En els dos casos, el valor 

de l’esforç tallant de càlcul és inferior al de disseny i per tant, també es compleixen les 
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verificacions de tallant per la unió de l’extrem esquerra de la nau. Igual que en els casos 

anteriors, el programa informàtic associa a cada comprovació una combinació de càrrega. 

En aquest cas és l’E.L.U C.F 29 per les dues verificacions a tallant, i és la que correspon a 

la que té el valor de l’esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© classifica la unió de l’extrem esquerra 

de la nau en funció de la seva rigidesa. Concretament, la unió d’estudi s’ha classificat 

com a rígida per moments positius i semirígida per moments negatius. Més endavant (en 

el Capítol G.4) es farà un estudi per comprovar que, per moments negatius, la unió 

classificada com a semirígida suporta correctament els esforços als que està sotmesa. 

Observant l’informe anterior, es pot comprovar com el programa informàtic associa una 

combinació de càrrega a cada classificació de rigidesa, és a dir, una per moments positius 

i una per moments negatius. Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, aquestes 

combinacions de càrrega corresponen a les combinacions que tenen un valor de rigidesa 

inicial (Sj,ini) més baix, és a dir, a les combinacions menys rígides de totes. Així doncs, de 

totes les combinacions de moment flector positiu (que són totes rígides), la que té un 

valor més petit de rigidesa és l’E.L.U C.F 1. Per altra banda, de totes les combinacions de 

moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 4 és la que té un valor de rigidesa Sj,ini més baix, o el 

que és el mateix, és la combinació de càrrega menys rígida i que, en aquest cas, ja és 

semirígida.  

Una vegada comentades totes les verificacions de l’informe proporcionat pel Power 

Connect© per la unió de l’extrem esquerra de la nau, es mostren els estats de càrrega 

de la unió d’estudi sota l’acció del moment flector real que suporta la unió (moment 

flector de càlcul), i també els estats de càrrega de la unió sota l’acció del màxim moment 

flector que es capaç de suportar (moment flector de disseny). Pel cas dels estats de 

càrrega sota la sol�licitació del moment flector aplicat, es mostren els gràfics 

corresponents a les combinacions de càrrega més crítiques, tant de moment positiu com 

de moment negatiu, l’E.L.U C.F 29 i l’E.L.U C.F 42 respectivament (veure informe 

anterior, part corresponent a les verificacions sota moment flector). Per altra banda, els 

estats de càrrega sota l’acció del moment flector de disseny es mostren també en dos 

gràfics però, en aquest cas, no corresponen a cap combinació de càrrega en concret. Això 

és degut a què el valor del moment flector de disseny de la unió és únic per totes les 

combinacions de càrrega de moment positiu, i el mateix succeeix per totes les 

combinacions de moment flector negatiu.  

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.25.1 (figura que correspon a 
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l’E.L.U C.F 29) i en la Figura G.25.2 (que és la que correspon a l’E.L.U C.F 44, combinació 

de càrrega més crítica de moment negatiu). 

 

 

En la Figura G.25.1 s’observa com els elements que més treballen, sota l’acció del 

moment real aplicat i per l’E.L.U C.F 29, són l’ala dreta del pilar, la placa testa i els 

cargols. Per altra banda, els elements que menys moment flector suporten són les ales 

de la biga, la cartel�la i l’ala esquerra del pilar. 

 

 

En la Figura G.25.2 es pot apreciar com l’ànima i l’ala dreta del pilar, la placa testa i els 

cargols són els elements que més moment flector suporten, sota la sol�licitació del 

moment real aplicat i per l’E.L.U C.F 44. En canvi, la biga, l’ala de la cartel�la i l’ala 

esquerra del pilar són els elements que menys treballen. Destacar que en la Figura 

G.25.1 la unió està treballant entre el 45-50% del valor màxim de moment flector que 

pot aguantar, en canvi, en la Figura G.25.2 els elements que més moment flector 

suporten es troben al voltant del 40-45% del valor màxim de moment flector que poden 

suportar. 

Figura G.25.1: Estat de càrrega de la unió de l’extrem esquerra sota 
l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 29 

Figura G.25.2: Estat de càrrega de la unió de l’extrem esquerra 
sota l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 44 
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A continuació es mostren els estats de càrrega de la unió d’estudi sota l’acció del màxim 

moment que aquesta pot aguantar, el moment de disseny. La Figura G.26.1 correspon a 

l’estat de càrrega de qualsevol combinació de moment flector positiu, i la Figura G.26.2 

correspon a l’estat de càrrega de qualsevol combinació de moment negatiu. 

 

 

En la Figura G.26.1 es pot apreciar com els elements que estan a punt de fallar, sota 

l’acció del màxim moment que por suportar la unió i per una combinació qualsevol de 

moment positiu són l’ànima i l’ala dreta del pilar, la placa testa i els cargols. 

 

 

En la Figura G.26.2 es pot apreciar com, sota l’acció del màxim moment que és capaç de 

suportar la unió i per una combinació de càrrega qualsevol de moment negatiu, l’ànima i 

l’ala dreta del pilar i els cargols són els elements que estan a punt de fallar, ja que es 

troben entre el 95 i el 100% del màxim moment flector que poden suportar. 

Per finalitzar l’estudi de la unió de l’extrem esquerra de la nau, s’adjunten els gràfics de 

rigidesa de la unió per la combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com 

de moment negatiu. Aquestes combinacions de càrrega crítiques són l’E.L.U C.F 1, per 

Figura G.26.1: Estat de càrrega de la unió extrem esquerra sota l’acció del moment de disseny 
de la unió 

 

Figura G.26.2: Estat de càrrega de la unió extrem esquerra sota l’acció del moment de disseny 
de la unió 
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moment positiu, i l’E.L.U C.F 4, per moment negatiu. Aquestes combinacions s’obtenen a 

partir de l’informe que facilita el programa de càlcul, concretament, de la part 

corresponent a la rigidesa de la unió. 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 1 (combinació de càrrega més crítica per moment 

positiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector positiu) es mostra en la Figura G.27. La unió, per 

moment positiu, s’ha classificat com a rígida. 

 

 

En la Figura G.27 es pot comprovar com la unió de l’extrem esquerra de la nau és rígida, 

per moment positiu, perquè la corba de rigidesa es troba per sobre del límit inferior 

d’unions rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic de la nau d’estudi. També es 

pot observar com els valors del moment flector de càlcul (MSd=50,79 kNm) i de disseny 

(MRd=429,90 kNm) que apareixen en la Figura G.27 són els que corresponen a l’E.L.U C.F 

1 (consultar a la taula de l’informe anterior, Informe 2). 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 4 (combinació de càrrega més crítica per moment 

negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.28. La unió, per 

moment negatiu, s’ha classificat com a semirígida. En la figura següent també es pot 

observar com els valors del moment flector de càlcul (MSd=-9,89 kNm) i de disseny 

(MRd=-232,08 kNm) que apareixen en la Figura G.28 són els que corresponen a l’E.L.U 

C.F 4 (consultar a la taula de l’informe anterior, Informe 2).  

Figura G.27: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 1, correspon a una unió rígida 
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En la Figura G.28 es pot comprovar com la unió de l’extrem esquerra de la nau és 

semirígida per moment negatiu. És semirígida perquè la corba de rigidesa es troba per 

sota del límit inferior d’unions rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. 

G.3.1.3 Unió del mig de la nau 

La unió del mig de la nau uneix dues bigues a un pilar, el perfil de les bigues és un IPE 

400 i el del pilar un HEB 180. A més a més, aquesta unió disposa de dues cartel�les, una 

a cada biga, que també estan creades a partir d’un perfil IPE 400. A continuació es 

mostra l’esquema de la unió del mig en el què es pot apreciar quins elements uneix, 

veure Figura G.29. 

 

 

A continuació s’expliquen cadascun dels elements que integren la unió del mig de la nau 

tot especificant les seves dimensions, materials i característiques principals. 

• Placa testa 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquest element és el que permet la connexió entre 

una biga i un pilar, la biga es solda a la placa i la placa s’uneix al pilar mitjançant cargols. 

Figura G.28: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 4, correspon a una unió semirígida 
 

Figura G.29: Unió biga-pilar-biga amb cartel�les que correspon a la unió del mig de la nau 
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En el cas de la unió del mig, com que s’uneixen dues bigues a un mateix pilar, es tenen 

dues plaques, una a cada costat del pilar. 

A l’hora de modificar les dimensions i les característiques d’aquestes plaques apareix la 

finestra de la Figura G.13 mostrada anteriorment. En el cas de la unió del mig, els 

paràmetres de les plaques s’han fixat als següents valors per tal que la unió sigui 

suficientment resistent. Les dues plaques existents a la unió són idèntiques, per tant 

s’especifica les característiques d’una de les dues. 

- Amplada de la placa testa: 180 mm (igual a l’amplada de l’ala del pilar, amb la 

qual la placa va cargolada, i igual a l’amplada de les ales de la biga, que estan 

soldades a la placa). 

- Extensió superior de la placa testa: 10 mm. 

- Extensió inferior de la placa testa: 100 mm. 

- Gruix de la placa testa: 20 mm. 

- Coll de soldadura de les ales de la biga: 5 mm. 

- Coll de soldadura de l’ànima de la biga: 5 mm. 

- Acer: S-275. 

- Coeficient de fricció: 0,50 (valor que el programa dóna per defecte). 

Cal destacar que, en aquest cas, s’han allargat les plaques per sota de les bigues una 

distància de 100 mm per poder col�locar-hi una fila de cargols. Aquesta solució permet 

que la unió suporti més moment flector ja que s’augmenta el braç de palanca. 

• Placa de l’ànima 

La placa de l’ànima és un element rectangular que es solda a l’ànima del pilar per tal de 

reforçar-la i fer que pugui suportar més càrrega. En el cas de la unió del mig ha estat 

necessària aquesta placa perquè, en ser un pilar d’un perfil petit (HEB 180), l’anima 

d’aquest no tenia suficient resistència i fallava.  

Seguidament, en la Figura G.30, es mostra la finestra del Power Connect© que correspon 

a aquest element.  
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En la Figura G.30 es pot apreciar quines característiques de la placa de l’ànima del pilar 

es poden canviar. A continuació es citen els valors que s’han escollit per les dimensions 

d’aquesta placa en el cas de la unió del mig de la nau. 

- Posició de la placa: Simple i a la part del davant del pilar (només ha estat 

necessari posar la placa en un costat de l’ànima del pilar, i s’ha escollit la part del 

davant). 

- Amplada límit: Ample mínim. 

- Mínima longitud superior: 0 mm (la placa no s’ha allargat per la part superior). 

- Mínima longitud inferior: 0 mm (la placa no s’ha allargat per la part inferior). 

- Gruix mínim: 10 mm. 

- Acer: S-275. 

- Coll de les soldadures: 5 mm. 

- Longitud de les soldadures: Les que el programa calcula de manera automàtica. 

• Rigiditzadors 

Són els elements que impedeixen l’abonyegament de l’ànima del pilar i de l’ànima de la 

biga i contribueixen enormement a rigiditzar la unió. 

Figura G.30: Finestra del Power Connect© on es pot modificar la posició i les 
dimensions de la placa de l’ànima del pilar 
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Seguidament es detallen els valors que s’han fixat pels diferents paràmetres dels 

rigiditzadors del pilar per la unió del mig de la nau. Recordar que la finestra que permet 

canviar aquests paràmetres és la de la Figura G.14, mostrada anteriorment. 

- Longitud del rigiditzador: S’ha deixat per defecte el valor que dóna el Power 

Connect© (“CT”), ja que el programa ja calcula la longitud que ha de tenir el 

rigiditzador considerant les soldadures d’aquest amb el pilar. 

- Gruix del rigiditzador: 10 mm. 

- Forat en amplada: 25 mm (és la distància, en la direcció paral�lela a les ales del 

pilar, que es deixa per poder soldar el rigiditzador, veure Figura G.15). 

- Forat en llargada: 25 mm (és la distància, en la direcció paral�lela a l’ànima del 

pilar, que es deixa per poder soldar el rigiditzador, veure Figura G.15). 

- Acer: S-275 

Els colls de soldadura dels rigiditzadors amb el pilar s’han deixat al valor que proposa el 

programa informàtic per defecte (5 mm) tant per l’ànima del pilar com per les ales, tal i 

com ja s’ha comentat anteriorment. Respecte les longituds de soldadura, també s’han 

escollit les que el programa informàtic calcula automàticament. 

Esmentar que tant el rigiditzador superior com l’inferior del pilar tenen els mateixos 

valors pel que fa als paràmetres anteriors. 

En el cas de la unió del mig es pot comprovar com també s’han incorporat rigiditzadors a 

les bigues, i aquests tenen la funció d’evitar l’abonyegament de l’ànima de les bigues. Els 

rigiditzadors s’han col�locat allà on finalitzen les cartel�les perquè són els punts més 

sensibles a l’abonyegament. A continuació s’enumeren les característiques que s’han fixat 

per aquests elements (recordar que la finestra que permet canviar aquests valors s’ha 

mostrat a la Figura G.17): 

- Longitud del rigiditzador: S’ha deixat per defecte el valor que dóna el Power 

Connect© (“BT”), ja que el programa ja calcula la longitud que ha de tenir el 

rigiditzador considerant les soldadures (longitud de l’ànima de la biga menys les 

soldadures). 

- Gruix del rigiditzador: 10 mm. 
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- Forat en amplada: 25 mm (veure Figura G.15). 

- Forat en llargada: 25 mm (veure Figura G.15). 

- Acer: S-275. 

Pel que fa referència al coll de les soldadures, s’ha deixat al valor que proposa el 

programa per defecte (5 mm) tant per l’ànima com per les ales de la biga. Les longituds 

de soldadura són també les que calcula el programa de càlcul automàticament. 

• Cargols 

Són els elements principals de les unions cargolades, i són els que permeten unir les 

plaques testa, que tenen les bigues soldades, amb les ales del pilar.  

Seguidament s’adjunta la Figura G.31 en la que es mostra la finestra del Power 

Connect© corresponent als cargols, en ella es pot observar com s’han distribuït les 

diferents files de cargols per la unió del mig de la nau. 

 

 

En la unió del mig de la nau han estat necessàries 5 files de cargols. Tal i com s’observa 

en la Figura G.31, les quatre primeres files de cargols disten 200 mm entre elles, i la 

última fila s’ha col�locat sota l’ala inferior de la cartel�la, separada una distància de 175 

mm de la fila anterior, per augmentar el braç de palanca i poder absorbir més moment 

flector. 

Figura G.31: Finestra de Power Connect© on es pot modificar la posició i 
les característiques dels cargols corresponent a la unió del mig 
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Les característiques dels cargols de la unió d’estudi són les següents (recordar que 

aquestes es canvien en la finestra del Power Connect© mostrada en la Figura G.19): 

- Mètrica dels cargols: M-22 (escollint la mètrica, el Power Connect© calcula 

automàticament les dimensions dels cargol i la femella). 

- Qualitat dels cargols: 8.8. 

• Soldadures 

Tots els colls de soldadura de la unió del mig de la nau s’han considerat de 5 mm (valor 

que dóna el Power Connect© per defecte), i les longituds de soldadura són també les que 

calcula el programa de manera automàtica. 

• Cartel�les 

Per últim només resta definir les dimensions de les cartel�les. Per la unió d’estudi s’ha 

decidit que la longitud de les cartel�les (distància paral�lela a la biga) sigui de 2.208 mm i 

que l’alçada de les cartel�les (distància paral�lela al pilar) sigui de 400 mm. Es recorda 

que aquests elements estan formats a partir del mateix perfil que el de la biga, és a dir, 

a partir d’un IPE 400.  

Una vegada descrites totes les característiques físiques de la unió del mig de la nau 

industrial, s’adjunta el full de resultats que proporciona el Power Connect© corresponent 

a aquesta unió. Amb aquest informe es pot comprovar com la unió dissenyada suporta 

correctament els esforços que li transmet l’estructura. 

 

Resumen (Informe 3) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión derecha 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 343,6 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
331,2 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -413 kNm <= Momento aplicado (MSd) =          
-172,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (1,11,12)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 666,4 kNm >= 
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Momento aplicado (MSd) = 331,2 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -662,1 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -172,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (1,11,12)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1310 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 37,1 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (1,11,12)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 2137,4 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 35,9 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (1,11,12) -18,29 -412,96 6,98 1809,04 0,05 V 
ELU CF 2  (1,11,12) 89,28 343,59 18,97 2137,42 0,27 V 
ELU CF 3  (1,11,12) 183,73 343,59 25,32 2137,42 0,55 V 
ELU CF 4  (1,11,12) 10,65 343,59 -20,38 -1304,76 0,05 V 
ELU CF 5  (1,11,12) 125,18 343,59 13,58 2137,42 0,37 V 
ELU CF 6  (1,11,12) 248,27 343,59 32,52 2137,42 0,74 V 
ELU CF 7  (1,11,12) 200,67 343,59 8,85 2137,42 0,59 V 
ELU CF 8  (1,11,12) -36,09 -412,96 5,05 1809,04 0,09 V 
ELU CF 9  (1,11,12) 71,49 343,59 17,04 2137,42 0,22 V 
ELU CF 10  (1,11,12) 165,94 343,59 23,39 2137,42 0,49 V 
ELU CF 11  (1,11,12) -7,14 -412,96 -22,32 -1310,03 0,03 V 
ELU CF 12  (1,11,12) 107,44 343,59 11,66 2137,42 0,32 V 
ELU CF 13  (1,11,12) 230,48 343,59 30,59 2137,42 0,69 V 
ELU CF 14  (1,11,12) 182,92 343,59 6,92 2137,42 0,54 V 
ELU CF 15  (1,11,12) -51,62 -412,96 3,36 1809,04 0,13 V 
ELU CF 16  (1,11,12) 55,95 343,59 15,35 2137,42 0,17 V 
ELU CF 17  (1,11,12) 150,40 343,59 21,70 2137,42 0,45 V 
ELU CF 18  (1,11,12) -22,67 -412,96 -24,01 -1310,03 0,07 V 
ELU CF 19  (1,11,12) 91,93 343,59 9,98 2137,42 0,27 V 
ELU CF 20  (1,11,12) 214,95 343,59 28,90 2137,42 0,64 V 
ELU CF 21  (1,11,12) 167,41 343,59 5,24 2137,42 0,49 V 
ELU CF 22  (1,11,12) -69,41 -412,96 1,43 1809,04 0,17 V 
ELU CF 23  (1,11,12) 38,16 343,59 13,42 2137,42 0,12 V 
ELU CF 24  (1,11,12) 132,61 343,59 19,77 2137,42 0,40 V 
ELU CF 25  (1,11,12) -40,47 -412,96 -25,94 -1310,03 0,12 V 
ELU CF 26  (1,11,12) 74,18 343,59 8,05 2137,42 0,22 V 
ELU CF 27  (1,11,12) 197,15 343,59 26,97 2137,42 0,59 V 
ELU CF 28  (1,11,12) 149,66 343,59 3,31 2137,42 0,44 V 
ELU CF 29  (1,11,12) 331,19 343,59 35,93 2137,42 0,98 V 
ELU CF 30  (1,11,12) 313,44 343,59 34,00 2137,42 0,93 V 
ELU CF 31  (1,11,12) 297,93 343,59 32,32 2137,42 0,88 V 
ELU CF 32  (1,11,12) 280,19 343,59 30,40 2137,42 0,83 V 
ELU CF 33  (1,11,12) -121,52 -412,96 -4,23 -1310,03 0,30 V 



52  Annex G 
 

 

ELU CF 34  (1,11,12) -13,94 -412,96 7,76 1809,04 0,04 V 
ELU CF 35  (1,11,12) -92,57 -412,96 -31,59 -1310,03 0,25 V 
ELU CF 36  (1,11,12) -139,31 -412,96 -6,16 -1310,03 0,34 V 
ELU CF 37  (1,11,12) -31,74 -412,96 5,83 1809,04 0,08 V 
ELU CF 38  (1,11,12) -110,36 -412,96 -33,52 -1310,03 0,29 V 
ELU CF 39  (1,11,12) -154,84 -412,96 -7,85 -1310,03 0,38 V 
ELU CF 40  (1,11,12) -47,27 -412,96 4,14 1809,04 0,12 V 
ELU CF 41  (1,11,12) -125,90 -412,96 -35,21 -1310,03 0,33 V 
ELU CF 42  (1,11,12) -172,64 -412,96 -9,78 -1310,03 0,43 V 
ELU CF 43  (1,11,12) -65,07 -412,96 2,21 1809,04 0,16 V 
ELU CF 44  (1,11,12) -143,69 -412,96 -37,14 -1310,03 0,38 V 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 878,7 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 81,8 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 1551,7 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 3,7 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 34  (1,11,12)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 675839 kNm/rad 
Sj = 337919 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (1,11,12)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 293000 kNm/rad 
Sj = 146500 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 34  (1,11,12)  - 
 
Conexión izquierda 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 343,6 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
331,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -413 kNm <= Momento aplicado (MSd) =          
-172,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (1,11,12)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 666,4 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 331,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -662 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -172,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (1,11,12)  - 
 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  53 

 

Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1310 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 37,1 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (1,11,12)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 2137,4 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 36 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (1,11,12) -18,61 -412,96 6,39 1809,04 0,05 V 
ELU CF 2  (1,11,12) 85,39 343,59 17,18 2137,42 0,26 V 
ELU CF 3  (1,11,12) 183,11 343,59 24,91 2137,42 0,54 V 
ELU CF 4  (1,11,12) 10,66 343,59 -20,39 -1304,76 0,05 V 
ELU CF 5  (1,11,12) 125,48 343,59 13,62 2137,42 0,37 V 
ELU CF 6  (1,11,12) 245,51 343,59 31,38 2137,42 0,73 V 
ELU CF 7  (1,11,12) 201,10 343,59 8,90 2137,42 0,59 V 
ELU CF 8  (1,11,12) -36,35 -412,96 4,46 1809,04 0,09 V 
ELU CF 9  (1,11,12) 67,64 343,59 15,25 2137,42 0,20 V 
ELU CF 10  (1,11,12) 165,37 343,59 22,98 2137,42 0,49 V 
ELU CF 11  (1,11,12) -7,10 -412,96 -22,31 -1310,03 0,03 V 
ELU CF 12  (1,11,12) 107,69 343,59 11,69 2137,42 0,32 V 
ELU CF 13  (1,11,12) 227,76 343,59 29,45 2137,42 0,68 V 
ELU CF 14  (1,11,12) 183,31 343,59 6,97 2137,42 0,54 V 
ELU CF 15  (1,11,12) -51,86 -412,96 2,78 1809,04 0,13 V 
ELU CF 16  (1,11,12) 52,13 343,59 13,57 2137,42 0,16 V 
ELU CF 17  (1,11,12) 149,86 343,59 21,30 2137,42 0,45 V 
ELU CF 18  (1,11,12) -22,61 -412,96 -23,99 -1310,03 0,07 V 
ELU CF 19  (1,11,12) 92,15 343,59 10,00 2137,42 0,27 V 
ELU CF 20  (1,11,12) 212,25 343,59 27,77 2137,42 0,63 V 
ELU CF 21  (1,11,12) 167,77 343,59 5,29 2137,42 0,49 V 
ELU CF 22  (1,11,12) -69,61 -412,96 0,85 1809,04 0,17 V 
ELU CF 23  (1,11,12) 34,39 343,59 11,64 2137,42 0,11 V 
ELU CF 24  (1,11,12) 132,11 343,59 19,37 2137,42 0,39 V 
ELU CF 25  (1,11,12) -40,35 -412,96 -25,91 -1310,03 0,12 V 
ELU CF 26  (1,11,12) 74,36 343,59 8,07 2137,42 0,22 V 
ELU CF 27  (1,11,12) 194,51 343,59 25,85 2137,42 0,58 V 
ELU CF 28  (1,11,12) 149,98 343,59 3,36 2137,42 0,44 V 
ELU CF 29  (1,11,12) 331,93 343,59 36,03 2137,42 0,98 V 
ELU CF 30  (1,11,12) 314,13 343,59 34,10 2137,42 0,93 V 
ELU CF 31  (1,11,12) 298,60 343,59 32,41 2137,42 0,88 V 
ELU CF 32  (1,11,12) 280,81 343,59 30,48 2137,42 0,83 V 
ELU CF 33  (1,11,12) -121,61 -412,96 -4,79 -1310,03 0,30 V 
ELU CF 34  (1,11,12) -17,62 -412,96 6,00 1809,04 0,05 V 
ELU CF 35  (1,11,12) -92,35 -412,96 -31,55 -1310,03 0,25 V 
ELU CF 36  (1,11,12) -139,35 -412,96 -6,71 -1310,03 0,34 V 
ELU CF 37  (1,11,12) -35,36 -412,96 4,07 1809,04 0,09 V 
ELU CF 38  (1,11,12) -110,10 -412,96 -33,48 -1310,03 0,29 V 
ELU CF 39  (1,11,12) -154,86 -412,96 -8,39 -1310,03 0,38 V 
ELU CF 40  (1,11,12) -50,87 -412,96 2,39 1809,04 0,12 V 
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ELU CF 41  (1,11,12) -125,61 -412,96 -35,16 -1310,03 0,33 V 
ELU CF 42  (1,11,12) -172,61 -412,96 -10,32 -1310,03 0,43 V 
ELU CF 43  (1,11,12) -68,62 -412,96 0,47 1809,04 0,17 V 
ELU CF 44  (1,11,12) -143,35 -412,96 -37,09 -1310,03 0,38 V 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 878,7 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 81,9 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1,11,12)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 1960,2 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 3,7 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 34  (1,11,12)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 675839 kNm/rad 
Sj = 337919 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (1,11,12)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 323600 kNm/rad 
Sj = 161800 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 34  (1,11,12)  - 

Tal i com s’observa en l’informe anterior (Informe 3), en la unió del mig de la nau es 

tenen dues connexions (la dreta i l’esquerra), ja que el pilar central està unit a dues 

bigues. Gràcies a aquest informe es pot comprovar com la unió del mig de la nau 

industrial ha estat ben dimensionada, ja que compleix les verificacions de moment 

flector, esforç normal, moment flector i esforç normal (combinats) i esforç tallant, tant 

per la connexió dreta com per l’esquerra. Tal i com s’ha fet en les dues unions anteriors, 

a continuació es comenta cadascuna de les comprovacions de l’informe anterior perquè el 

lector pugui interpretar-lo correctament. 

L’esquema de les verificacions, tant per la connexió dreta com per l’esquerra, és el 

mateix que el de les unions anteriors. Així doncs, primer es realitza la comprovació del 

moment flector aplicat respecte el de disseny, després es duu a terme la comprovació de 

l’esforç normal, la comprovació de la interacció entre el moment flector i l’esforç normal, 

la verificació de l’esforç tallant i finalment es classifica cada connexió segons la seva 

rigidesa. Esmentar que en ser una unió simètrica (en que la connexió dreta és igual que 

la connexió esquerra) els esforços de càlcul i de disseny, per a cada connexió, tenen 

valors molt semblants. 
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En la primera verificació de cada connexió, es comprova que la unió d’estudi suporti 

correctament els moments flectors que l’estructura li transmet. Aquesta comprovació es 

compleix per les dues connexions perquè, tant per moments positius com per moments 

negatius, els moments de càlcul són inferiors als moments flectors de disseny en valor 

absolut. Observar que el programa informàtic dóna una combinació de càrrega crítica per 

a cada connexió, tant per moments positius com per moments negatius. Concretament 

aquestes combinacions de càrrega corresponen a les que tenen un valor de moment 

flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i són l’E.L.U C.F 29 per moments 

positius (tant per la connexió dreta com per l’esquerra) i l’E.L.U C.F 42 per moments 

negatius (tant per la connexió dreta com per l’esquerra).  

Esmentar que el programa informàtic efectua la mateixa verificació explicada 

anteriorment pels moments flectors que suporten les soldadures de la unió, tant positius 

com negatius, i per a cada connexió. 

Recordar que al final de l’Annex A hi ha una taula on es pot consultar quines accions 

intervenen en cada combinació de càrrega que es citi. Així doncs, si el lector vol saber 

quines accions actuen en l’E.L.U C.F 29 i en l’E.L.U C.F 42 cal que ho consulti en l’Annex 

A del present projecte. 

Després de la verificació del moment flector, la següent verificació que es realitza és la 

de l’esforç normal. Com ja s’ha dit anteriorment, en aquesta verificació es parla d’esforç 

normal de tracció i de compressió sobre la biga, en canvi, a les taules que apareixen en 

l’Informe 3 els valors de l’esforç normal fan referència al nus. En aquestes verificacions 

també es pot observar com els valors de càlcul són inferiors als de disseny, i per tant es 

compleixen les comprovacions a esforç normal. Per últim, comentar que les combinacions 

de càrrega que el Power Connect© associa a cada comprovació d’esforç normal són les 

que corresponen als esforços de tracció i compressió més grans en valor absolut. Per la 

unió d’estudi són, l’E.L.U C.F 44, per les dues connexions i per la comprovació referent a 

l’esforç de tracció sobre la biga (o compressió sobre el nus), i l’E.L.U C.F 29, per les dues 

connexions i per la comprovació referent a l’esforç de compressió sobre la biga (o tracció 

sobre el nus). 

Per altra banda, si s’observen les taules adjuntades en l’informe anterior (Informe 3), es 

pot comprovar com en les dues columnes de més a la dreta de cada taula es realitza la 

comprovació de resistència de la unió sota l’acció de l’esforç normal i el moment flector 

actuant conjuntament (combinats). Tal i com es pot observar, totes les combinacions de 

càrrega verifiquen aquesta comprovació, ja que el valor obtingut de cadascuna és inferior 
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a la unitat. De tota manera, a continuació es comprova la combinació més crítica de cada 

connexió pel que fa a l’acció combinada del moment flector i l’esforç normal. 

Concretament, la combinació crítica de cada connexió és l’E.L.U C.F 29 ja que és la 

combinació de càrrega que té un valor més proper a la unitat. 

Llavors, per l’E.L.U C.F 29 i per la connexió dreta es té: 

331,19 35,93
0,9807 1

343,59 2.137, 42

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

I per l’E.L.U C.F 29 i per la connexió esquerra es té: 

 
331,93 36,03

0,9829 1
343,59 2.137, 42

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

En els càlculs anteriors s’han considerat quatre decimals i no només dos com a les taules 

de l’Informe 3 anterior, d’aquesta manera s’obté que la combinació més desfavorable de 

totes, considerant la interacció entre l’esforç normal i el moment flector, és l’E.L.U C.F 29 

per la connexió esquerra. 

En l’informe anterior (Informe 3) es realitza també la comprovació a esforç tallant. 

Aquesta verificació cobreix tant l’esforç tallant màxim que pot suportar la unió com el 

tallant màxim que pot aguantar l’ànima del pilar. En els dos casos i per les dues 

connexions, el valor de l’esforç tallant de càlcul és inferior al de disseny i per tant, també 

es compleixen les verificacions de tallant per la unió del mig de la nau. Igual que en els 

casos anteriors, el programa informàtic associa a cada comprovació una combinació de 

càrrega. En aquest cas són l’E.L.U C.F 29, per la primera verificació a tallant i per les 

dues connexions, i l’E.L.U C.F 34, per la verificació a tallant de l’ànima del pilar i també 

per les dues connexions. Recordar que aquestes combinacions de càrrega són les que 

corresponen a les combinacions que tenen el valor de l’esforç tallant de càlcul més gran 

en valor absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© classifica la unió del mig de la nau en 

funció de la seva rigidesa. Concretament la unió d’estudi s’ha classificat com a rígida per 

les dues connexions i tant per moments positius com per moments negatius. Observant 

l’informe anterior, es pot comprovar com el programa informàtic també associa una 

combinació de càrrega a cada classificació de rigidesa, és a dir, una per moments positius 

i una per moments negatius i també per a cada connexió. En aquest cas, aquestes 
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combinacions de càrrega corresponen a les combinacions que tenen un valor de rigidesa 

inicial (Sj,ini) més baix, és a dir, les combinacions menys rígides de totes. Així doncs (tant 

per la connexió dreta com per l’esquerra), de totes les combinacions de moment flector 

positiu, la que té un valor inferior de rigidesa és l’E.L.U C.F 2. Per altra banda, de totes 

les combinacions de moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 34 és la que té un valor de 

rigidesa Sj,ini més baix, o el que és el mateix, és la combinació de càrrega menys rígida.  

Una vegada comentades totes les verificacions de l’Informe 3 proporcionat pel Power 

Connect© per la unió del mig de la nau, es mostren els estats de càrrega d’aquesta unió  

sota l’acció del moment flector real que suporta la unió (moment flector de càlcul), i 

també sota l’acció del màxim moment flector que es capaç de suportar la unió (moment 

flector de disseny). Pel cas dels estats de càrrega sota la sol�licitació del moment flector 

aplicat, es mostren els gràfics corresponents a les combinacions de càrrega més 

crítiques, tant de moment positiu com de moment negatiu de cada connexió (l’E.L.U C.F 

29 per moments positius i l’E.L.U C.F 42 per moments negatius (veure informe anterior, 

part corresponent a les verificacions sota moment flector)). Per altra banda, els estats de 

càrrega sota l’acció del moment flector de disseny es mostren també en dos gràfics però, 

en aquest cas, no corresponen a cap combinació de càrrega en concret, ja que de valor 

de moment flector de disseny només n’hi ha un per moments positius i un per moments 

negatius.  

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.32.1 (figura que correspon a 

l’E.L.U C.F 29) i en la Figura G.32.2 (que és la que correspon l’E.L.U C.F 42, combinació 

de càrrega més crítica de moment negatiu). 

 

 
Figura G.32.1. Estat de càrrega de la unió del mig de la nau sota l’acció del moment 

aplicat, correspon a la E.L.U C.F 29 
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En la Figura G.32.1 s’observa com els elements que més treballen, sota l’acció del 

moment real aplicat i per l’E.L.U C.F 29 són l’ànima i les ales del pilar, la placa de l’ànima 

del pilar i els cargols. Aquests elements estan entre el 95 i el 100% del valor màxim de 

moment flector que poden aguantar. Així doncs, la unió de mig de la nau, per la 

combinació de càrrega més crítica de moment positiu, està treballant al màxim. Per altra 

banda, els elements que menys treballen, sota l’acció del moment real que l’estructura 

transmet a la unió, són les ales de la biga, i les cartel�les. 

 

 

En la Figura G.32.2 es pot apreciar com les ales del pilar, les plaques testa i els cargols 

són els elements que suporten més moment flector sota l’acció del moment real aplicat i 

per l’E.L.U C.F 42. Aquests elements estan al voltant del 40-45% del valor màxim de 

moment flector que poden suportar. Així doncs, la unió del mig, per la combinació de 

càrrega més desfavorable de moment negatiu, treballa aproximadament al 45%. En 

canvi, la biga i les l’ala de la cartel�la són els elements que estan més descansats. 

A continuació es mostren els estats de càrrega de la unió sota l’acció del màxim moment 

que aquesta pot aguantar. La Figura G.33.1 correspon a l’estat de càrrega per una 

combinació qualsevol de moment positiu i la Figura G.33.2 correspon a una combinació 

qualsevol de moment negatiu. 

Figura G.32.2. Estat de càrrega de la unió del mig de la nau sota l’acció del moment 
aplicat, correspon a la E.L.U C.F 42 
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Observant la Figura G.33.1 es pot apreciar com els elements que estan a punt de fallar, 

sota l’acció del màxim moment que pot suportar la unió i per una combinació qualsevol 

de moment positiu, són l’ànima i les ales del pilar, la placa de l’ànima del pilar, els 

cargols i l’ala de la cartel�la. 

 

 

En la Figura G.33.2 es pot apreciar com, sota l’acció del màxim moment que és capaç de 

suportar la unió i per una combinació de càrrega qualsevol de moment negatiu, l’ànima i 

les ales del pilar, la placa de l’ànima del pilar, les plaques testa i els cargols són els 

elements que estan a punt de fallar, ja que es troben al voltant del 95-100% del moment 

flector de disseny. 

Per finalitzar l’estudi de la unió del mig de la nau, s’adjunten els gràfics de rigidesa de la 

unió per la combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com de moment 

negatiu. Aquestes combinacions de càrrega crítiques són l’E.L.U C.F 2, per moment 

positiu, i l’E.L.U C.F 34 per moment negatiu. Aquestes combinacions s’obtenen a partir 

Figura G.33.1: Estat de càrrega de la unió del mig de la nau sota l’acció del moment de disseny 

Figura G.33.2: Estat de càrrega de la unió del mig de la nau sota l’acció del moment de disseny 
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de l’informe que facilita el programa de càlcul (Informe 3), concretament, de la part 

corresponent a la rigidesa de la unió. 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 2 (combinació de càrrega més crítica de moment 

positiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector positiu) es mostra en la Figura G.34. La unió, per 

moment positiu, s’ha classificat com a rígida.  

 

 

En la Figura G.34 es pot comprovar com la unió del mig de la nau és rígida per moment 

positiu, perquè la corba de rigidesa es troba molt per sobre del límit inferior d’unions 

rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. També es pot observar com els 

valors del moment flector de càlcul (MSd=89,28 kNm) i de disseny (MRd=343,59 kNm) 

que apareixen en la Figura G.34 són els que corresponen a l’E.L.U C.F 2 (consultar a les 

taules de l’informe anterior). 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 34 (combinació de càrrega més crítica per moment 

negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.35. La unió, per 

moment negatiu, s’ha classificat com a rígida.  

En la figura següent també es pot observar com els valors del moment flector de càlcul 

(MSd=-13,94 kNm) i de disseny (MRd=-412,96 kNm) que apareixen en la Figura G.35 són 

els que corresponen a l’E.L.U C.F 34 (consultar a les taules de l’informe anterior).  

Figura G.34: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 2, correspon a una unió rígida 
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En la Figura G.35 es pot comprovar com la unió d’estudi, per moment negatiu, també és 

rígida perquè la corba de rigidesa es troba just a sobre del límit inferior d’unions rígides 

de pòrtics no arriostrats. 

G.3.2 Unions entre biga i biga 

A continuació es descriuen les unions formades per elements del tipus biga. Dins 

d’aquesta classificació s’hi troben la unió de la cumbrera dreta i la de la cumbrera 

esquerra. A continuació s’adjunta la Figura G.36 per situar aquestes dues unions. 

Recordar al lector que quan es fa referència a la unió dreta i esquerra es fa considerant 

que l’observador es troba dins la nau i orientat cap a la sortida. 

 

 

G.3.2.1  Unió cumbrera dreta 

La unió d’estudi uneix dos bigues de perfils comercials laminats en calent corresponents 

a un IPE 400. A continuació es mostra la unió d’estudi amb tots els elements que la 

composen, veure Figura G.37. 

Figura G.35: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 34, correspon a una unió rígida 

Figura G.36: Ubicació de les diferents unions biga-biga 
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Tot seguit s’expliquen cadascun dels elements que integren la unió, tot especificant les 

seves dimensions, materials i característiques principals. 

• Placa testa 

En la unió d’estudi existeixen dues plaques testa, una per a cada biga. Concretament, 

cada biga està soldada a una placa testa i les plaques s’uneixen mitjançant cargols. 

A continuació es detalla les dimensions d’aquestes dues plaques, que són completament 

iguals degut a la simetria de la unió. Recordar al lector que les propietats de les plaques 

es canvien a través de la finestra del programa de càlcul mostrada en la Figura G.13. 

- Amplada de la placa testa: 180 mm (igual que l’amplada de les ales de les dues 

bigues a unir). 

- Extensió superior de la placa testa: 10 mm. 

- Extensió inferior de la placa testa: 10 mm. 

- Gruix de la placa testa: 20 mm. 

- Coll de soldadura de les ales de les bigues: 5 mm. 

- Coll de soldadura de les ànimes de les bigues: 5 mm. 

- Acer: S-275. 

- Coeficient de fricció: 0,50 (s’ha deixat el valor que el programa dóna per defecte). 

• Cargols 

Figura G.37: Unió biga-biga corresponent a la cumbrera dreta de la nau 
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Són els elements que fan possible la unió entre les dues bigues mitjançant les plaques 

testa. Cada biga es solda a una placa i després es finalitza la unió cargolant les plaques 

entre sí. 

En la Figura G.38 es pot observar com s’han distribuït les diferents files de cargols per la 

unió de la cumbrera dreta de la nau industrial. Concretament s’han necessitat tres files 

de cargols separades 150 mm entre elles, de manera que ocupen tot l’espai lliure 

comprès entre l’ala superior i la inferior de les bigues. 

 

 

En el cas de la cumbrera dreta, les característiques dels cargols emprats són: 

- Mètrica dels cargols: M-20 (escollint la mètrica, el programa informàtic calcula 

automàticament les dimensions del cargol i la femella). 

- Qualitat dels cargols: 8.8. 

• Soldadures 

Tots els colls de soldadura de la unió de la cumbrera dreta s’han considerat de 5 mm 

(valor que dóna el Power Connect© per defecte), i les longituds de soldadura són també 

les que calcula el programa de manera automàtica. 

Una vegada descrita la unió d’estudi, s’adjunta el full de resultats que el Power Connect© 

proporciona per aquesta unió. Amb aquest informe es pot comprovar com la unió 

dissenyada aguanta perfectament els esforços que li transmet l’estructura. 

Figura G.38: Finestra del Power Connect© on es pot modificar la posició i 
les característiques dels cargols corresponen a la cumbrera dreta de la nau 
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Resumen (Informe 4) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión derecha 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 128,3 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
78,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (6,7)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -130,8 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= -114,5 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (6,7)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 218,8 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 78,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (6,7)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -220,3 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -114,5 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (6,7)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 846,7 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 37 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (6,7)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 1539,3 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 36 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (6,7)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación 

MSd MRd NSd NRd 
MSd/MRd 

+ 
NSd/NRd 

< 1 

ELU CF 1  (6,7) 25,23 128,29 0,91 1539,28 0,20 V 
ELU CF 2  (6,7) -12,12 -130,82 12,89 1539,28 0,10 V 
ELU CF 3  (6,7) -52,53 -130,82 21,50 1539,28 0,42 V 
ELU CF 4  (6,7) -8,67 -130,82 -20,39 -846,72 0,09 V 
ELU CF 5  (6,7) -43,22 -130,82 13,62 1539,28 0,34 V 
ELU CF 6  (6,7) -74,94 -130,82 28,68 1539,28 0,59 V 
ELU CF 7  (6,7) -72,38 -130,82 8,90 1539,28 0,56 V 
ELU CF 8  (6,7) 31,38 128,29 -1,00 -846,72 0,25 V 
ELU CF 9  (6,7) -5,97 -130,82 10,98 1539,28 0,05 V 
ELU CF 10  (6,7) -46,38 -130,82 19,59 1539,28 0,37 V 
ELU CF 11  (6,7) -2,51 -130,82 -22,29 -846,72 0,05 V 
ELU CF 12  (6,7) -37,12 -130,82 11,69 1539,28 0,29 V 
ELU CF 13  (6,7) -68,79 -130,82 26,77 1539,28 0,54 V 
ELU CF 14  (6,7) -66,27 -130,82 6,97 1539,28 0,51 V 
ELU CF 15  (6,7) 36,82 128,29 -2,68 -846,72 0,29 V 
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ELU CF 16  (6,7) -0,53 -130,82 9,30 1539,28 0,01 V 
ELU CF 17  (6,7) -40,94 -130,82 17,91 1539,28 0,32 V 
ELU CF 18  (6,7) 2,92 128,29 -23,97 -846,72 0,05 V 
ELU CF 19  (6,7) -31,71 -130,82 10,00 1539,28 0,25 V 
ELU CF 20  (6,7) -63,35 -130,82 25,10 1539,28 0,50 V 
ELU CF 21  (6,7) -60,87 -130,82 5,28 1539,28 0,47 V 
ELU CF 22  (6,7) 42,97 128,29 -4,59 -846,72 0,34 V 
ELU CF 23  (6,7) 5,62 128,29 7,39 1539,28 0,05 V 
ELU CF 24  (6,7) -34,79 -130,82 16,00 1539,28 0,28 V 
ELU CF 25  (6,7) 9,07 128,29 -25,88 -846,72 0,10 V 
ELU CF 26  (6,7) -25,61 -130,82 8,07 1539,28 0,20 V 
ELU CF 27  (6,7) -57,20 -130,82 23,19 1539,28 0,45 V 
ELU CF 28  (6,7) -54,77 -130,82 3,35 1539,28 0,42 V 
ELU CF 29  (6,7) -114,49 -130,82 36,02 1539,28 0,90 V 
ELU CF 30  (6,7) -108,39 -130,82 34,09 1539,28 0,85 V 
ELU CF 31  (6,7) -102,98 -130,82 32,40 1539,28 0,81 V 
ELU CF 32  (6,7) -96,88 -130,82 30,47 1539,28 0,76 V 
ELU CF 33  (6,7) 61,12 128,29 -10,20 -846,72 0,49 V 
ELU CF 34  (6,7) 23,77 128,29 1,78 1539,28 0,19 V 
ELU CF 35  (6,7) 27,22 128,29 -31,49 -846,72 0,25 V 
ELU CF 36  (6,7) 67,27 128,29 -12,11 -846,72 0,54 V 
ELU CF 37  (6,7) 29,92 128,29 -0,13 -846,72 0,23 V 
ELU CF 38  (6,7) 33,38 128,29 -33,40 -846,72 0,30 V 
ELU CF 39  (6,7) 72,71 128,29 -13,78 -846,72 0,58 V 
ELU CF 40  (6,7) 35,36 128,29 -1,81 -846,72 0,28 V 
ELU CF 41  (6,7) 38,81 128,29 -35,08 -846,72 0,34 V 
ELU CF 42  (6,7) 78,86 128,29 -15,70 -846,72 0,63 V 
ELU CF 43  (6,7) 41,51 128,29 -3,72 -846,72 0,33 V 
ELU CF 44  (6,7) 44,96 128,29 -36,99 -846,72 0,39 V 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 336 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 21,9 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (6,7)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 229059 kNm/rad 
Sj = 76353 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (6,7)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 236630 kNm/rad 
Sj = 78877 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (6,7)  - 
 
Conexión izquierda 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 128,3 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
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78,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (6,7)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -130,8 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= -114,5 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (6,7)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 218,8 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 78,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (6,7)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -220,3 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -114,5 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (6,7)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 846,7 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 37 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (6,7)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 1539,3 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 36 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (6,7)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación 

MSd MRd NSd NRd 
MSd/MRd 

+ 
NSd/NRd 

< 1 

ELU CF 1  (6,7) 25,23 128,29 0,90 1539,28 0,20 V 
ELU CF 2  (6,7) -12,12 -130,82 12,89 1539,28 0,10 V 
ELU CF 3  (6,7) -52,53 -130,82 21,51 1539,28 0,42 V 
ELU CF 4  (6,7) -8,67 -130,82 -20,38 -846,72 0,09 V 
ELU CF 5  (6,7) -43,22 -130,82 13,60 1539,28 0,34 V 
ELU CF 6  (6,7) -74,94 -130,82 28,71 1539,28 0,59 V 
ELU CF 7  (6,7) -72,38 -130,82 8,87 1539,28 0,56 V 
ELU CF 8  (6,7) 31,38 128,29 -1,02 -846,72 0,25 V 
ELU CF 9  (6,7) -5,97 -130,82 10,97 1539,28 0,05 V 
ELU CF 10  (6,7) -46,38 -130,82 19,60 1539,28 0,37 V 
ELU CF 11  (6,7) -2,51 -130,82 -22,30 -846,72 0,05 V 
ELU CF 12  (6,7) -37,12 -130,82 11,67 1539,28 0,29 V 
ELU CF 13  (6,7) -68,79 -130,82 26,79 1539,28 0,54 V 
ELU CF 14  (6,7) -66,27 -130,82 6,95 1539,28 0,51 V 
ELU CF 15  (6,7) 36,82 128,29 -2,69 -846,72 0,29 V 
ELU CF 16  (6,7) -0,53 -130,82 9,30 1539,28 0,01 V 
ELU CF 17  (6,7) -40,94 -130,82 17,92 1539,28 0,32 V 
ELU CF 18  (6,7) 2,92 128,29 -23,97 -846,72 0,05 V 
ELU CF 19  (6,7) -31,71 -130,82 9,99 1539,28 0,25 V 
ELU CF 20  (6,7) -63,35 -130,82 25,12 1539,28 0,50 V 
ELU CF 21  (6,7) -60,87 -130,82 5,26 1539,28 0,47 V 
ELU CF 22  (6,7) 42,97 128,29 -4,61 -846,72 0,34 V 
ELU CF 23  (6,7) 5,62 128,29 7,38 1539,28 0,05 V 
ELU CF 24  (6,7) -34,79 -130,82 16,01 1539,28 0,28 V 
ELU CF 25  (6,7) 9,07 128,29 -25,89 -846,72 0,10 V 
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ELU CF 26  (6,7) -25,61 -130,82 8,06 1539,28 0,20 V 
ELU CF 27  (6,7) -57,20 -130,82 23,20 1539,28 0,45 V 
ELU CF 28  (6,7) -54,77 -130,82 3,33 1539,28 0,42 V 
ELU CF 29  (6,7) -114,49 -130,82 35,98 1539,28 0,90 V 
ELU CF 30  (6,7) -108,39 -130,82 34,05 1539,28 0,85 V 
ELU CF 31  (6,7) -102,98 -130,82 32,37 1539,28 0,81 V 
ELU CF 32  (6,7) -96,88 -130,82 30,44 1539,28 0,76 V 
ELU CF 33  (6,7) 61,12 128,29 -10,22 -846,72 0,49 V 
ELU CF 34  (6,7) 23,77 128,29 1,77 1539,28 0,19 V 
ELU CF 35  (6,7) 27,22 128,29 -31,51 -846,72 0,25 V 
ELU CF 36  (6,7) 67,27 128,29 -12,14 -846,72 0,54 V 
ELU CF 37  (6,7) 29,92 128,29 -0,15 -846,72 0,23 V 
ELU CF 38  (6,7) 33,38 128,29 -33,42 -846,72 0,30 V 
ELU CF 39  (6,7) 72,71 128,29 -13,81 -846,72 0,58 V 
ELU CF 40  (6,7) 35,36 128,29 -1,82 -846,72 0,28 V 
ELU CF 41  (6,7) 38,81 128,29 -35,10 -846,72 0,34 V 
ELU CF 42  (6,7) 78,86 128,29 -15,73 -846,72 0,63 V 
ELU CF 43  (6,7) 41,51 128,29 -3,74 -846,72 0,33 V 
ELU CF 44  (6,7) 44,96 128,29 -37,01 -846,72 0,39 V 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 336 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 21,9 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (6,7)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 229059 kNm/rad 
Sj = 76353 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (6,7)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 236630 kNm/rad 
Sj = 78877 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (6,7)  - 
 

Tal i com s’observa en l’informe anterior (Informe 4), en la unió de la cumbrera dreta 

també es tenen dues connexions (la dreta i l’esquerra), ja que aquesta unió uneix dues 

bigues. Gràcies a aquest informe es pot comprovar com la unió d’estudi ha estat ben 

dimensionada, ja que compleix les verificacions de moment flector, esforç normal, 

moment flector i esforç normal (combinats) i esforç tallant, tant per la connexió dreta 

com per l’esquerra. Com s’ha fet per les unions anteriors, seguidament es comenta 

cadascuna de les comprovacions de l’informe anterior perquè el lector pugui interpretar-

lo correctament. 
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L’esquema de les verificacions, tant per la connexió dreta com per l’esquerra, és el 

mateix. Així doncs, inicialment es realitza una comprovació del moment flector aplicat 

respecte el de disseny, després una comprovació d’esforç normal, una altra on es 

comprova la interacció entre el moment flector i l’esforç normal, una d’esforç tallant i 

finalment, es classifica cada connexió segons la seva rigidesa. Esmentar que en ser una 

unió simètrica (en que la connexió dreta és igual que la connexió esquerra) els esforços 

de càlcul i de disseny, per a cada connexió, són molt semblants. 

En la primera verificació de cada connexió, es comprova que la unió d’estudi suporti 

correctament els moments flectors que l’estructura li transmet. Aquesta comprovació es 

compleix per les dues connexions perquè, tant per moments positius com per moments 

negatius, els moments de càlcul són inferiors als moments flectors de disseny en valor 

absolut. Observar que el programa informàtic dóna una combinació de càrrega crítica per 

a cada connexió, tant per moments positius com per moments negatius. Concretament 

aquestes combinacions de càrrega corresponen a les que tenen un valor de moment 

flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i són l’E.L.U C.F 42 per moments 

positius (tant en la connexió dreta com en l’esquerra) i l’E.L.U C.F 29 per moments 

negatius (tant en la connexió dreta com en l’esquerra).  

Esmentar que el programa informàtic efectua la mateixa verificació explicada 

anteriorment pels moments flectors que suporten les soldadures de la unió, tant positius 

com negatius, i per a cada connexió. 

Després de la verificació a moment flector, es duu a terme la verificació a esforç normal. 

Recordar que quan en l’Informe 4 es comprova l’esforç de tracció o compressió sobre la 

biga, equival a l’esforç de compressió o tracció respectivament sobre el nus. Si s’observa 

l’Informe 4 es pot comprovar com les verificacions de l’esforç normal també es 

compleixen, perquè els valors de càlcul són inferiors als de disseny. Per últim, comentar 

que les combinacions de càrrega que el Power Connect© associa a cada comprovació 

d’esforç normal són les que corresponen als esforços de tracció i compressió més grans 

en valor absolut. En la unió d’estudi són l’E.L.U C.F 44, per les dues connexions i per la 

comprovació referent a l’esforç de tracció sobre la biga (o compressió sobre el nus), i 

l’E.L.U C.F 29, per les dues connexions i per la comprovació referent a l’esforç de 

compressió sobre la biga (o tracció sobre el nus). 

Per altra banda, si s’observen les taules adjuntades en l’Informe 4 anterior, es pot 

observar com en les dues columnes de més a la dreta de cada taula es realitza la 

comprovació de resistència de la unió sota l’acció de l’esforç normal i del moment flector 
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actuant conjuntament (combinats). Tal i com es pot observar, totes les combinacions de 

càrrega verifiquen aquesta comprovació, ja que el valor obtingut de cadascuna és inferior 

a la unitat. De tota manera, a continuació es comprova la combinació més crítica de cada 

connexió pel que fa a l’acció combinada del moment flector i l’esforç normal. 

Concretament, la combinació crítica de cada connexió és l’E.L.U C.F 29 ja que és la 

combinació de càrrega que té un valor més proper a la unitat. 

Llavors, per l’E.L.U C.F 29 i per la connexió dreta es té: 

114,49 36,02
0,8986 1

130,82 1.539,28

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

I per l’E.L.U C.F 29 i per la connexió esquerra es té: 

 
114,49 35,98

0,8985 1
130,82 1.539,28

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

En els càlculs anteriors s’han considerat quatre decimals i no només dos com a les taules 

de l’informe anterior, d’aquesta manera s’obté que la combinació més desfavorable de 

totes, considerant la interacció entre l’esforç normal i el moment flector, és l’E.L.U C.F 29 

per la connexió dreta. 

En l’Informe 4 també es realitza la comprovació a esforç tallant. En aquesta comprovació 

el valor de l’esforç tallant de càlcul és inferior al de disseny per les dues connexions i per 

tant, també es compleix la verificació de tallant per la unió de la cumbrera dreta. Igual 

que en els casos anteriors, el programa informàtic associa una combinació de càrrega a 

aquesta comprovació, en aquest cas és l’E.L.U C.F 2 per les dues connexions. Recordar 

que aquesta combinació de càrrega és la que corresponen a la combinació que té el valor 

de l’esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© classifica la unió de la cumbrera 

dreta en funció de la seva rigidesa. Concretament aquesta unió s’ha classificat com a 

rígida per les dues connexions, tant per moments positius com per moments negatius. 

Observant l’informe anterior, l’Informe 4, es pot comprovar com el programa informàtic 

també associa una combinació de càrrega a cada classificació de rigidesa, és a dir, una 

per moments positius i una per moments negatius i també per a cada connexió. Recordar 

que aquestes combinacions de càrrega corresponen a les combinacions que tenen un 

valor de rigidesa inicial (Sj,ini) més baix, és a dir, les combinacions menys rígides de 
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totes. Així doncs, tant per la connexió dreta com per l’esquerra, de totes les 

combinacions de moment flector positiu, la que té un valor inferior de rigidesa és l’E.L.U 

C.F 1. Per altra banda, de totes les combinacions de moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 2 

és la que té un valor de rigidesa Sj,ini més baix, o el que és el mateix, és la combinació de 

càrrega menys rígida.  

Una vegada comentades totes les verificacions de l’informe proporcionat pel Power 

Connect©, es mostren els estats de càrrega de la unió d’estudi sota l’acció del moment 

flector real que suporta la unió (moment flector de càlcul), i també sota l’acció del màxim 

moment flector que es capaç de suportar la unió (moment flector de disseny). Pel cas 

dels estats de càrrega sota la sol�licitació del moment flector aplicat, es mostren els 

gràfics corresponents a les combinacions de càrrega més crítiques, tant de moment 

positiu com de moment negatiu de cada connexió, l’E.L.U C.F 42 i l’E.L.U C.F 29 

respectivament (veure informe anterior, part corresponent a les verificacions sota 

moment flector). Per altra banda, els estats de càrrega sota l’acció del moment flector de 

disseny es mostren també en dos gràfics però, en aquest cas, no corresponen a cap 

combinació de càrrega en concret, ja que de valor de moment flector de disseny de la 

unió només n’hi ha un per moments positius i un per moments negatius.  

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.39.1 (figura que correspon a 

l’E.L.U C.F 42) i en la Figura G.39.2 (que és la que correspon a l’E.L.U C.F 29, combinació 

de càrrega més crítica de moment negatiu). 

 

 

En la Figura G.39.1 s’observa com els elements que més treballen sota l’acció del 

moment real aplicat i per l’E.L.U C.F 42, són les plaques testa i els cargols; aquests 

elements treballen entre el 55% i el 70% del valor màxim de moment flector que la unió 

Figura G.39.1: Estat de càrrega de la unió cumbrera dreta sota 
l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 42 
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pot aguantar. Per altra banda, les ales de les bigues són els elements que estan menys 

sol�licitats. 

 

 

En la Figura G.39.2 es pot apreciar com els elements que més moment flector suporten, 

sota l’acció del moment real aplicat i per l’E.L.U C.F 29, també són les plaques testa i els 

cargols; però, en aquesta combinació de càrrega treballen entre un 75-85% del total de 

moment flector que la unió pot suportar. Les ales de les bigues continuen sent els 

elements menys sol�licitats. 

A continuació es mostren els estats de càrrega de la unió sota l’acció del màxim moment 

que aquesta pot aguantar, és a dir, el moment de disseny. La Figura G.40.1 correspon a 

l’estat de càrrega de qualsevol combinació de càrrega de moment positiu, i la Figura 

G.40.2 correspon a l’estat de càrrega de qualsevol combinació de moment negatiu. 

 

 

En la Figura G.40.1 es pot observar com la primera fila de cargols és l’element que 

fallaria sota l’acció del màxim moment flector que la unió pot aguantar per una 

Figura G.40.1: Estat de càrrega de la unió cumbrera dreta sota l’acció del moment de 
disseny 

Figura G.39.2: Estat de càrrega de la unió cumbrera dreta 
sota l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 29 
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combinació de càrrega qualsevol de moment positiu. Els elements que fallarien a 

continuació d’aquesta fila de cargols són la plaques testa i la resta de files de cargols.  

 

 

La Figura G.40.2 mostra com la última fila de cargols és l’element que està a punt de 

fallar sota l’acció del màxim moment que pot aguantar la unió per una combinació de 

càrrega de moment negatiu. Observar que succeeix exactament el contrari per moment 

positiu que per moment negatiu, les files de cargols que suporten més moment flector es 

van alternant.  

Per finalitzar l’estudi de la cumbrera dreta, s’adjunten els gràfics de rigidesa de la unió 

per la combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com de moment 

negatiu. Aquestes combinacions s’obtenen de l’informe anterior (Informe 4) proporcionat 

pel Power Connect©, concretament de la part corresponent a la rigidesa de la unió. 

Segons aquest informe, la combinació de càrrega més crítica de moment positiu és 

l’E.L.U C.F 1, i la de moment negatiu, l’E.L.U C.F 2.  

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 1 (combinació de càrrega més crítica de moment 

positiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector positiu) es mostra en la Figura G.41.  

Figura G.40.2: Estat de càrrega de la unió cumbrera dreta sota l’acció del moment de 
disseny 
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En la Figura G.41 es pot comprovar com la unió de la cumbrera dreta és rígida, per 

moment positiu, perquè la corba de rigidesa es troba per sobre del límit inferior d’unions 

rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. També es pot observar com els 

valors del moment flector de càlcul (MSd=25,23 kNm) i de disseny (MRd=128,29 kNm) 

que apareixen en la Figura G.41 són els que corresponen a l’E.L.U C.F 1 (consultar a les 

taules de l’informe anterior). 

Per altra banda, el gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 2 (combinació de càrrega més crítica 

de moment negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix 

entre totes les combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.42. La 

unió, per moment negatiu, s’ha classificat també com a rígida. En la figura següent 

també es pot observar com els valors del moment flector de càlcul (MSd=-12,12 kNm) i 

de disseny (MRd=-130,82 kNm) que apareixen en la Figura G.42 són els que corresponen 

a l’E.L.U C.F 1 (consultar a les taules de l’informe anterior).  

 

 

Figura G.41: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 1, correspon a una unió rígida 

Figura G.42: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 2, correspon a una unió rígida 
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En la figura anterior es pot comprovar com la unió de la cumbrera dreta és rígida per 

moment negatiu, perquè la corba de rigidesa es troba per sobre del límit inferior d’unions 

rígides de pòrtics no arriostrats. 

G.3.2.2  Unió cumbrera esquerra 

Aquesta unió, físicament, és igual que la unió de la cumbrera dreta per qüestions de 

simetria. De fet, uneix els mateixos perfils i està formada pels mateixos elements que la 

unió cumbrera dreta. En la Figura G.37 es pot veure l’esquema de la unió d’estudi. 

Així doncs, per la unió de la cumbrera esquerra no es definirà la posició i les dimensions 

de les plaques testa, dels cargols i de les soldadures ja que són les mateixes que per la 

unió cumbrera dreta. 

A continuació es mostra el full de resultats que proporciona el Power Connect© 

corresponent a la unió d’estudi. 

 
Resumen (Informe 5) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión derecha 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 128,3 kNm >= Momento aplicado (MSd) =   
44,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (16,21)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -130,8 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= -115,3 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (16,21)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 216,8 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 44,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (16,21)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -220,3 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -115,3 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (16,21)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 846,7 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 37,1 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (16,21)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 1539,3 kN >= Compresión aplicada 
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(CSd) = 35,8 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (16,21)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (16,21) -11,95 -130,82 1,51 1539,28 0,09 V 
ELU CF 2  (16,21) -43,94 -130,82 17,21 1539,28 0,35 V 
ELU CF 3  (16,21) -74,34 -130,82 22,01 1539,28 0,58 V 
ELU CF 4  (16,21) -8,67 -130,82 -20,38 -846,72 0,09 V 
ELU CF 5  (16,21) -43,55 -130,82 13,51 1539,28 0,34 V 
ELU CF 6  (16,21) -93,54 -130,82 31,43 1539,28 0,74 V 
ELU CF 7  (16,21) -72,87 -130,82 8,74 1539,28 0,56 V 
ELU CF 8  (16,21) -5,84 -130,82 -0,42 -846,72 0,05 V 
ELU CF 9  (16,21) -37,84 -130,82 15,28 1539,28 0,30 V 
ELU CF 10  (16,21) -68,24 -130,82 20,08 1539,28 0,53 V 
ELU CF 11  (16,21) -2,56 -130,82 -22,31 -846,72 0,05 V 
ELU CF 12  (16,21) -37,40 -130,82 11,60 1539,28 0,29 V 
ELU CF 13  (16,21) -87,44 -130,82 29,50 1539,28 0,69 V 
ELU CF 14  (16,21) -66,72 -130,82 6,83 1539,28 0,51 V 
ELU CF 15  (16,21) -0,44 -130,82 -2,10 -846,72 0,01 V 
ELU CF 16  (16,21) -32,43 -130,82 13,59 1539,28 0,26 V 
ELU CF 17  (16,21) -62,84 -130,82 18,37 1539,28 0,49 V 
ELU CF 18  (16,21) 2,84 128,29 -24,00 -846,72 0,05 V 
ELU CF 19  (16,21) -31,96 -130,82 9,92 1539,28 0,25 V 
ELU CF 20  (16,21) -82,03 -130,82 27,82 1539,28 0,65 V 
ELU CF 21  (16,21) -61,28 -130,82 5,15 1539,28 0,47 V 
ELU CF 22  (16,21) 5,66 128,29 -4,03 -846,72 0,05 V 
ELU CF 23  (16,21) -26,33 -130,82 11,67 1539,28 0,21 V 
ELU CF 24  (16,21) -56,74 -130,82 16,42 1539,28 0,44 V 
ELU CF 25  (16,21) 8,94 128,29 -25,93 -846,72 0,10 V 
ELU CF 26  (16,21) -25,81 -130,82 8,01 1539,28 0,20 V 
ELU CF 27  (16,21) -75,93 -130,82 25,89 1539,28 0,60 V 
ELU CF 28  (16,21) -55,13 -130,82 3,24 1539,28 0,42 V 
ELU CF 29  (16,21) -115,33 -130,82 35,76 1539,28 0,90 V 
ELU CF 30  (16,21) -109,18 -130,82 33,84 1539,28 0,86 V 
ELU CF 31  (16,21) -103,75 -130,82 32,16 1539,28 0,81 V 
ELU CF 32  (16,21) -97,59 -130,82 30,25 1539,28 0,77 V 
ELU CF 33  (16,21) 23,69 128,29 -9,68 -846,72 0,20 V 
ELU CF 34  (16,21) -8,30 -130,82 6,02 1539,28 0,07 V 
ELU CF 35  (16,21) 26,97 128,29 -31,57 -846,72 0,25 V 
ELU CF 36  (16,21) 29,79 128,29 -11,61 -846,72 0,25 V 
ELU CF 37  (16,21) -2,20 -130,82 4,09 1539,28 0,02 V 
ELU CF 38  (16,21) 33,07 128,29 -33,50 -846,72 0,30 V 
ELU CF 39  (16,21) 35,20 128,29 -13,29 -846,72 0,29 V 
ELU CF 40  (16,21) 3,20 128,29 2,40 1539,28 0,03 V 
ELU CF 41  (16,21) 38,47 128,29 -35,19 -846,72 0,34 V 
ELU CF 42  (16,21) 41,30 128,29 -15,22 -846,72 0,34 V 
ELU CF 43  (16,21) 9,30 128,29 0,48 1539,28 0,07 V 
ELU CF 44  (16,21) 44,58 128,29 -37,11 -846,72 0,39 V 
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Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 338,2 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 15,5 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 43  (16,21)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 229059 kNm/rad 
Sj = 76353 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 18  (16,21)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 236630 kNm/rad 
Sj = 78877 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (16,21)  - 
 
Conexión izquierda 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 128,3 kNm >= Momento aplicado (MSd) =   
44,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (16,21)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -130,8 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= -115,3 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (16,21)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 216,8 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 44,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (16,21)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -220,3 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -115,3 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (16,21)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 846,7 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 37,1 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (16,21)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 1539,3 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 35,7 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (16,21)  - 
 
 
 
 
 
 
 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  77 

 

Momento con esfuerzo normal 
 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (16,21) -11,95 -130,82 1,51 1539,28 0,09 V 
ELU CF 2  (16,21) -43,94 -130,82 17,22 1539,28 0,35 V 
ELU CF 3  (16,21) -74,34 -130,82 22,04 1539,28 0,58 V 
ELU CF 4  (16,21) -8,67 -130,82 -20,38 -846,72 0,09 V 
ELU CF 5  (16,21) -43,55 -130,82 13,50 1539,28 0,34 V 
ELU CF 6  (16,21) -93,54 -130,82 31,46 1539,28 0,74 V 
ELU CF 7  (16,21) -72,87 -130,82 8,72 1539,28 0,56 V 
ELU CF 8  (16,21) -5,84 -130,82 -0,42 -846,72 0,05 V 
ELU CF 9  (16,21) -37,84 -130,82 15,29 1539,28 0,30 V 
ELU CF 10  (16,21) -68,24 -130,82 20,11 1539,28 0,53 V 
ELU CF 11  (16,21) -2,56 -130,82 -22,32 -846,72 0,05 V 
ELU CF 12  (16,21) -37,40 -130,82 11,58 1539,28 0,29 V 
ELU CF 13  (16,21) -87,44 -130,82 29,53 1539,28 0,69 V 
ELU CF 14  (16,21) -66,72 -130,82 6,81 1539,28 0,51 V 
ELU CF 15  (16,21) -0,44 -130,82 -2,11 -846,72 0,01 V 
ELU CF 16  (16,21) -32,43 -130,82 13,60 1539,28 0,26 V 
ELU CF 17  (16,21) -62,84 -130,82 18,42 1539,28 0,49 V 
ELU CF 18  (16,21) 2,84 128,29 -24,00 -846,72 0,05 V 
ELU CF 19  (16,21) -31,96 -130,82 9,91 1539,28 0,25 V 
ELU CF 20  (16,21) -82,03 -130,82 27,84 1539,28 0,65 V 
ELU CF 21  (16,21) -61,28 -130,82 5,13 1539,28 0,47 V 
ELU CF 22  (16,21) 5,66 128,29 -4,04 -846,72 0,05 V 
ELU CF 23  (16,21) -26,33 -130,82 11,67 1539,28 0,21 V 
ELU CF 24  (16,21) -56,74 -130,82 16,49 1539,28 0,44 V 
ELU CF 25  (16,21) 8,94 128,29 -25,93 -846,72 0,10 V 
ELU CF 26  (16,21) -25,81 -130,82 8,00 1539,28 0,20 V 
ELU CF 27  (16,21) -75,93 -130,82 25,91 1539,28 0,60 V 
ELU CF 28  (16,21) -55,13 -130,82 3,22 1539,28 0,42 V 
ELU CF 29  (16,21) -115,33 -130,82 35,71 1539,28 0,90 V 
ELU CF 30  (16,21) -109,18 -130,82 33,80 1539,28 0,86 V 
ELU CF 31  (16,21) -103,75 -130,82 32,13 1539,28 0,81 V 
ELU CF 32  (16,21) -97,59 -130,82 30,22 1539,28 0,77 V 
ELU CF 33  (16,21) 23,69 128,29 -9,69 -846,72 0,20 V 
ELU CF 34  (16,21) -8,30 -130,82 6,02 1539,28 0,07 V 
ELU CF 35  (16,21) 26,97 128,29 -31,59 -846,72 0,25 V 
ELU CF 36  (16,21) 29,79 128,29 -11,62 -846,72 0,25 V 
ELU CF 37  (16,21) -2,20 -130,82 4,09 1539,28 0,02 V 
ELU CF 38  (16,21) 33,07 128,29 -33,52 -846,72 0,30 V 
ELU CF 39  (16,21) 35,20 128,29 -13,31 -846,72 0,29 V 
ELU CF 40  (16,21) 3,20 128,29 2,40 1539,28 0,03 V 
ELU CF 41  (16,21) 38,47 128,29 -35,20 -846,72 0,34 V 
ELU CF 42  (16,21) 41,30 128,29 -15,24 -846,72 0,34 V 
ELU CF 43  (16,21) 9,30 128,29 0,47 1539,28 0,07 V 
ELU CF 44  (16,21) 44,58 128,29 -37,13 -846,72 0,39 V 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 338,2 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 15,5 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 43  (16,21)  - 
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Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 229059 kNm/rad 
Sj = 76353 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 18  (16,21)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 236630 kNm/rad 
Sj = 78877 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (16,21)  - 

 

Tal i com s’observa en l’informe anterior, Informe 5, en la unió de la cumbrera esquerra 

també es tenen dues connexions (la dreta i l’esquerra) ja que aquesta unió uneix dues 

bigues. Gràcies a aquest informe es pot comprovar com la unió d’estudi ha estat ben 

dimensionada, ja que compleix les verificacions de moment flector, esforç normal, 

moment flector i esforç normal (combinats) i esforç tallant, tant per la connexió dreta 

com per l’esquerra. Com s’ha fet per les unions anteriors, seguidament es comenta 

cadascuna de les comprovacions de l’informe anterior perquè el lector pugui interpretar-

lo correctament. 

L’esquema de les verificacions, tant per la connexió dreta com per l’esquerra, és el 

següent: primer es realitza una comprovació del moment flector aplicat respecte el de 

disseny, després una comprovació de l’esforç normal, a continuació una que comprova la 

interacció entre el moment i el normal, una altra comprovació de l’esforç tallant i 

finalment, es classifica cada connexió segons la seva rigidesa. Esmentar que en ser una 

unió simètrica (en que la connexió dreta és igual que la connexió esquerra) els esforços 

de càlcul i de disseny, per a cada connexió, són molt semblants. 

En la primera verificació de cada connexió, es comprova que la unió d’estudi suporti 

correctament els moments flectors que l’estructura li transmet. Aquesta comprovació es 

compleix per les dues connexions perquè, tant per moments positius com per moments 

negatius, els moments de càlcul són inferiors als moments flectors de disseny en valor 

absolut. Observar que el programa informàtic dóna una combinació de càrrega crítica per 

a cada connexió, tant per moments positius com per moments negatius. Concretament 

aquestes combinacions de càrrega corresponen a les que tenen un valor de moment 

flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i són l’E.L.U C.F 44 per moments 
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positius (tant en la connexió dreta com en l’esquerra) i l’E.L.U C.F 29 per moments 

negatius (tant en la connexió dreta com en l’esquerra).  

Esmentar que el programa informàtic efectua la mateixa verificació explicada 

anteriorment pels moments flectors que suporten les soldadures de la unió, tant positius 

com negatius, i per a cada connexió. 

Per altra banda, a l’Informe 5 també es duu a terme la verificació a esforç normal. En 

aquestes verificacions també es pot observar com els valors de càlcul són inferiors als de 

disseny i per tant, es compleixen les comprovacions a esforç normal. Per últim, comentar 

que les combinacions de càrrega que el Power Connect© associa a cada comprovació 

d’esforç normal són les que corresponen als esforços de tracció i compressió més grans 

en valor absolut. En la unió d’estudi són l’E.L.U C.F 44, per les dues connexions i per la 

comprovació referent a l’esforç de tracció sobre la biga (o compressió sobre el nus) i 

l’E.L.U C.F 29, per les dues connexions i per la comprovació referent a l’esforç de 

compressió sobre la biga (o tracció sobre el nus). 

Per altra banda, si s’observen les taules adjuntades en l’informe anterior, Informe 5, es 

pot comprovar com en les dues columnes de més a la dreta de cada taula es realitza la 

comprovació de resistència de la unió sota l’acció de l’esforç normal i el moment flector 

actuant conjuntament (combinats). Tal i com es pot observar, totes les combinacions de 

càrrega verifiquen aquesta comprovació a esforç normal i moment flector combinats, ja 

que el valor obtingut de cadascuna és inferior a la unitat. De tota manera, a continuació 

es comprova la combinació més crítica de cada connexió pel que fa a l’acció combinada 

del moment flector i l’esforç normal. Concretament, la combinació crítica de cada 

connexió és l’E.L.U C.F 29. 

Llavors, per l’E.L.U C.F 29 i per la connexió dreta es té: 

115,33 35,76
0,90482 1

130,82 1.539, 28

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

I per l’E.L.U C.F 29 i per la connexió esquerra es té: 

 
115,33 35,71

0,90479 1
130,82 1.539, 28

Ed Ed

Rd Rd

M N

M N
+ = + = ≤  

En els càlculs anteriors s’han considerat cinc decimals i no només dos com a les taules de 

l’informe anterior, d’aquesta manera s’obté que la combinació més desfavorable de totes, 
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considerant la interacció entre l’esforç normal i el moment flector, és l’E.L.U C.F 29 per la 

connexió dreta. 

En l’informe anterior també es realitza la comprovació a esforç tallant. En aquesta 

comprovació el valor de l’esforç tallant de càlcul és inferior al de disseny per les dues 

connexions i per tant, també es compleix la verificació de tallant per la unió de la 

cumbrera esquerra. Igual que en els casos anteriors, el programa informàtic associa una 

combinació de càrrega a aquesta comprovació, en aquest cas és l’E.L.U C.F 43 per les 

dues connexions. Recordar que aquesta combinació de càrrega és la que corresponen a 

la combinació que té el valor de l’esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© classifica la unió de la cumbrera 

esquerra en funció de la seva rigidesa. Concretament aquesta unió s’ha classificat com a 

rígida per les dues connexions i tant per moments positius com per moments negatius. 

Observant l’informe anterior, es pot comprovar com el programa informàtic també 

associa una combinació de càrrega a cada classificació de rigidesa, és a dir, una per 

moments positius i una per moments negatius i també per a cada connexió. Així doncs, 

tant per la connexió dreta com per l’esquerra, de totes les combinacions de moment 

flector positiu la que té un valor inferior de rigidesa és l’E.L.U C.F 18. Per altra banda, de 

totes les combinacions de moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 1 és la que té un valor de 

rigidesa Sj,ini més baix, o el que és el mateix, és la combinació de càrrega menys rígida.  

Una vegada comentades totes les verificacions de l’informe proporcionat pel Power 

Connect©, es mostren els estats de càrrega de la unió d’estudi sota l’acció del moment 

flector real que suporta la unió (moment flector de càlcul), i també sota l’acció del màxim 

moment flector que es capaç de suportar la unió (moment flector de disseny). Pel cas 

dels estats de càrrega sota la sol�licitació del moment flector aplicat, es mostren els 

gràfics corresponents a les combinacions de càrrega més crítiques, tant de moment 

positiu com de moment negatiu de cada connexió, l’E.L.U C.F 44 i l’E.L.U C.F 29 

respectivament (veure informe anterior, part corresponent a les verificacions sota 

moment flector). Per altra banda, els estats de càrrega sota l’acció del moment flector de 

disseny, es mostren també en dos gràfics però, en aquest cas, no corresponen a cap 

combinació de càrrega en concret, ja que de valor de moment flector de disseny només 

n’hi ha un per moments positius i un per moments negatius.  

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.43.1 (figura que correspon a 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  81 

 

l’E.L.U C.F 44) i en la Figura G.43.2 (que és la que correspon a l’E.L.U C.F 29, combinació 

de càrrega més crítica de moment negatiu). 

 

 

En la Figura G.43.1 s’observa com els elements que estan més sol�licitats, sota l’acció del 

moment aplicat i per la combinació de càrrega més crítica de moment positiu (E.L.U C.F 

44), són les plaques testa i els cargols. Aquests elements només treballen entre el 30-

35% del total, i la resta d’elements suporten un 25% o menys del moment flector màxim 

que poden suportar. 

 

 

En la Figura G.43.2 es pot apreciar com la última fila de cargols és l’element més 

sol�licitat (entre el 80-85% del màxim moment flector que pot suportar), sota l’acció del 

moment real que l’estructura transmet a la unió i per l’E.L.U C.F 29. El percentatge 

respecte el moment flector de disseny al que treballen la resta d’elements de la unió es 

pot consultar a la Figura G.43.2 seguint la llegenda. 

A continuació es mostren els estats de càrrega de la unió sota l’acció del màxim moment 

que aquesta pot aguantar, el moment de disseny. La Figura G.44.1 correspon a l’estat de 

Figura G.43.1: Estat de càrrega de la unió cumbrera esquerra sota 
l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 44 

Figura G.43.2: Estat de càrrega de la unió cumbrera esquerra 
sota l’acció del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 29 
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càrrega de qualsevol combinació de moment positiu, i la Figura G.44.2 correspon a 

qualsevol combinació de moment negatiu. 

 

 

El la Figura G.44.1 es pot observar com l’element que està a punt de fallar, sota l’acció 

del màxim moment que pot suportar la unió (el de disseny), és la primera fila de cargols 

(que està al 95-100% del màxim valor de moment flector que pot aguantar), seguida de 

les plaques testa i la resta de files de cargols. 

 

 

En la Figura G.44.2 es pot apreciar com l’element que està a punt de fallar sota l’acció 

del màxim moment que pot suportar la unió, és la última fila de cargols. Observar que, 

per moment negatiu, la fila que està a punt de fallar és la tercera, just al contrari que en 

el cas de moment positiu, que era la primera. 

Finalment, s’adjunten els gràfics de rigidesa de la unió de la cumbrera esquerra per la 

combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com de moment negatiu. 

Aquestes combinacions de càrrega crítiques són per l’E.L.U C.F 18, per moments positius, 

i per l’E.L.U C.F 1, per moments negatius. Aquestes combinacions de càrrega crítiques 

Figura G.44.1: Estat de càrrega de la unió cumbrera esquerra sota l’acció del moment 
de disseny 

Figura G.44.2: Estat de càrrega de la unió cumbrera esquerra sota l’acció del moment de 
disseny 
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s’obtenen a partir de l’informe que facilita el programa informàtic (Informe 5, adjuntat 

anteriorment), concretament de la part corresponent a la rigidesa de la unió. 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 18 (combinació de càrrega més crítica per moment 

positiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector positiu) es mostra en la Figura G.45. Observant el 

següent gràfic s’obté que la unió de la cumbrera esquerra, per moment positiu, s’ha 

classificat com a rígida. En la Figura G.45 també es pot observar com els valors del 

moment flector de càlcul (MSd=2,84 kNm) i de disseny (MRd=128,29 kNm) són els que 

corresponen a l’E.L.U C.F 18 (consultar a la taula de l’informe anterior). 

 

 

 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 1 (combinació de càrrega més crítica per moment 

negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.46. La unió, per 

moment negatiu, s’ha classificat com a rígida.  

En la figura següent també es pot observar com els valors del moment flector de càlcul 

(MSd=-11,95 kNm) i de disseny (MRd=-130,82 kNm) que apareixen en la Figura G.46 són 

els que corresponen a l’E.L.U C.F 1 (consultar a la taula de l’informe anterior).  

Figura G.45: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 18, correspon a una unió rígida 
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Per últim només comentar que, tant per moment positiu com per moment negatiu, la 

unió és rígida perquè les corbes de rigidesa de les Figures G.45 i G.46 es troben per 

sobre del límit inferior d’unions rígides de pòrtics no arriostrats. 

G.3.3 Unions entre pilar i sòl 

A continuació es descriuen les unions entre els pilars i el terreny. Dins d’aquesta 

classificació, en l’estructura estudiada, s’hi troben: la unió del pilar dret amb el sòl, la 

unió del pilar esquerra i la unió del pilar mig. S’adjunta la Figura G.47 per situar aquestes 

unions. Es vol recordar al lector que quan es fa referència al costat dret i esquerra es fa 

considerant que l’observador es troba dins la nau i orientat cap a la sortida. 

 

 

G.3.3.1 Unió del pilar dret amb el sòl 

La unió d’estudi uneix el pilar dret de la nau, que és un IPE 400, amb el terreny, 

concretament amb la sabata de fonamentació. Per fer possible aquesta unió cal soldar el 

pilar a una placa base (la qual evita que el pilar punxoni la sabata) i aquesta placa s’ha 

Figura G.46: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 1, correspon a una unió rígida. 

Figura G.47: Ubicació de les diferents unions pilar-sòl 
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d’unir amb la sabata mitjançant uns perns. A continuació es mostra la unió d’estudi amb 

tots aquests elements que la composen, veure Figura G.48. 

 

 

Tot seguit s’expliquen cadascun dels elements que integren la unió d’estudi, tot 

especificant les seves dimensions, materials i característiques principals. 

• Sabata 

La nau industrial té una fonamentació basada en sabates superficials aïllades. La funció 

d’aquestes sabates és garantir una correcta subjecció de l’estructura en el sòl. Les 

sabates de la nau s’estudien en l’Annex D del present projecte, on es comprova si han 

estat ben dimensionades i se’n calcula l’armat. Així doncs, en aquest annex només es 

comenta com es modifiquen les propietats de la sabata des del Power Connect© i se’n 

recorden les dimensions. 

En la Figura G.49 es pot observar la finestra del programa informàtic corresponent a les 

sabates. Des d’ella es pot modificar les dimensions de la sabata, la posició del pilar 

damunt la sabata i la resistència característica del formigó. 

Figura G.48: Unió pilar dret amb el sòl 
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Seguidament es llisten les característiques fixades per la sabata corresponent al pilar 

dret de la nau industrial: 

- Longitud de la sabata: 4.000 mm (correspon al paràmetre a de l’Annex D). 

- Amplada de la sabata: 2.000 mm (correspon al paràmetre b de l’Annex D). 

- Alçada de la sabata: 800 mm (correspon al paràmetre h de l’Annex D). 

- Posició del pilar: Pilar centrat en la sabata. 

- Resistència característica del formigó de la sabata: fck=25 N/mm2. 

• Placa base de pilar 

Aquest és un element indispensable en les unions de pilars metàl�lics amb el sòl. La 

funció de la placa base de pilar, tal i com s’ha cometat anteriorment, és evitar que el 

pilar punxoni la sabata de formigó. Gràcies a aquesta placa, la força puntual que 

representa el pilar per la sabata es converteix en una tensió superficial que es distribueix 

per tota l’àrea de la placa, de manera que la sabata pot absorbir aquesta tensió amb 

molta més comoditat que una càrrega puntual. 

Seguidament es mostra la finestra del Power Connect© que correspon a la placa base de 

pilar, veure Figura G.50. Des d’aquesta finestra es poden modificar les dimensions i el 

material de la placa base de pilar. 

Figura G.49: Finestra del Power Connect© on es poden modificar les 
característiques de les sabates 
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Pel cas de la placa base corresponent a la unió del pilar dret de la nau, les 

característiques d’aquesta són les següents: 

- Gruix de la placa base: 20 mm. 

- Extensió de la placa pel costat esquerra: 140 mm. 

- Extensió de la placa pel costat dret: 140 mm. 

- Extensió posterior de la placa: 120 mm. 

- Extensió frontal de la placa: 120 mm. 

- Acer: S-275. 

Observant la Figura G.50 i les dades anteriors es veu que la placa base mesura 680 mm 

de longitud i 420 mm d’amplada. El programa informàtic només permet a l’usuari escollir 

les extensions de la placa pels quatre costats, perquè la mida inicial de la placa ja la 

calcula automàticament a partir del perfil del pilar. També cal esmentar que clicant la 

pestanya de “Anclajes” que s’observa en la Figura G.50 s’obre la finestra corresponent 

als perns, la qual es comenta a continuació. 

• Perns 

Els perns són els cargols que uneixen la placa base amb la sabata de formigó armat. El 

paràmetre més important dels perns és la longitud d’ancoratge amb la sabata, és a dir, la 

longitud que els perns estan embeguts en la sabata. Com més gran és aquesta longitud, 

més força de fregament es té entre els perns i el formigó de la sabata i la unió esdevé 

Figura G.50: Finestra del Power Connect© on es fixen les dimensions i el 
material de la placa base de pilar 
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més resistent. En alguns casos els perns acaben en forma de ganxo per millorar 

l’adherència amb el formigó i augmentar el fregament, però en el cas que s’estudia no ha 

estat necessari i els perns tenen una terminació recta. 

Seguidament es mostra la finestra del programa informàtic a partir de la qual es pot 

modificar la posició dels perns, veure Figura G.51. Tal i com s’observa en la Figura G.51, 

els perns s’han col�locat a dreta i esquerra de les ales del pilar, creant així un 

encastament en la direcció de l’eix y del pilar (recordar que l’eix y del perfil IPE 400 és 

l’eix paral�lel a les ales). Els perns s’han distribuït d’aquesta manera perquè la nau es 

considera encastada en el sòl, per tant, la unió dels pilars amb el sòl ha d’esdevenir 

rígida pel fet de tenir encastaments. Per contra, si es volgués articular l’estructura de la 

nau amb el sòl, la col�locació dels perns seria un a cada costat de l’ànima del pilar.  

En la figura següent (Figura G.51) també es pot observar que els perns s’han col�locat a 

35,50 mm (cap a l’exterior) dels límits de les ales del pilar i a 104,50 mm (cap a 

l’interior) dels límits de la placa base. 

 

 

Dins la finestra de la Figura G.51, s’hi troben diferents icones. Aquestes s’expliquen a 

continuació: 

 

 

 

Figura G.51: Finestra del Power Connect© on es pot modificar la posició i les característiques dels perns  
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Aquesta icona serveix per afegir nous perns. 

 

Aquesta icona serveix per eliminar perns ja existents. 

 

Aquesta icona distribueix els perns segons distàncies òptimes, les 

quals calcula el propi programa informàtic. 

 

Aquesta icona permet modificar les característiques dels perns, 

veure Figura G.52. 

 

A continuació s’adjunta la Figura G.52, que correspon a la finestra que apareix quan es 

prem la última icona explicada de la Figura G.51. 

 

 

En el cas de la unió del pilar dret amb el terreny, els paràmetres dels perns que s’han 

modificat perquè la unió sigui més resistent són: 

- Mètrica dels perns: A-I-30, que correspon a una mètrica 30 en terminació recta. 

En escollir la mètrica, el programa informàtic ja calcula automàticament les 

Figura G.52: Finestra del Power Connect© en la que es pot modificar les 
característiques del perns 
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dimensions que apareixen en la part superior esquerra de la Figura G.52, però en 

aquest cas ha estat necessari augmentar la longitud d’ancoratge fins a 680 mm. 

La resta de dimensions són les que el programa calcula automàticament. 

- Qualitat de l’acer: B-500-S. 

- Tipus d’ancoratge: Terminació recta. 

Esmentar que la longitud d’ancoratge que s’ha fixat pels perns ja té en compte l’espai 

necessari per l’armat de la sabata. L’alçada de la sabata és de 800 mm i els perns 

ocupen 680 mm, de manera que queda un espai suficient (120 mm) per l’armat de la 

sabata. 

Pel que fa a la resta de paràmetres de la Figura G.52, s’han deixat als valors que el 

programa de càlcul dóna per defecte. 

• Soldadures 

Tots els colls de soldadura de la unió del pilar dret amb el sòl s’han considerat de 5 mm 

(valor que dóna el Power Connect© per defecte), i les longituds de soldadura són també 

les que calcula el programa de manera automàtica. 

Una vegada descrita la unió d’estudi, s’adjunta el full de resultats que el Power Connect© 

proporciona per aquesta unió. Amb aquest informe es pot comprovar com la unió 

dissenyada suporta perfectament els esforços que li transmet l’estructura. 

 

Resumen (Informe 6) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Momento y esfuerzo normal 
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Lista de combinaciones 
 
V  1) ELU CF 1  (22)  
V  2) ELU CF 2  (22)  
V  3) ELU CF 3  (22)  
V  4) ELU CF 4  (22)  
V  5) ELU CF 5  (22)  
V  6) ELU CF 6  (22)  
V  7) ELU CF 7  (22)  
V  8) ELU CF 8  (22)  
V  9) ELU CF 9  (22)  
V  10) ELU CF 10  (22)  
V  11) ELU CF 11  (22)  
V  12) ELU CF 12  (22)  
V  13) ELU CF 13  (22)  
V  14) ELU CF 14  (22)  
V  15) ELU CF 15  (22)  
V  16) ELU CF 16  (22)  
V  17) ELU CF 17  (22)  
V  18) ELU CF 18  (22)  
V  19) ELU CF 19  (22)  
V  20) ELU CF 20  (22)  
V  21) ELU CF 21  (22)  
V  22) ELU CF 22  (22)  
V  23) ELU CF 23  (22)  
V  24) ELU CF 24  (22)  
V  25) ELU CF 25  (22)  
V  26) ELU CF 26  (22)  
V  27) ELU CF 27  (22)  
V  28) ELU CF 28  (22)  
V  29) ELU CF 29  (22)  
V  30) ELU CF 30  (22)  
V  31) ELU CF 31  (22)  
V  32) ELU CF 32  (22)  
V  33) ELU CF 33  (22)  
V  34) ELU CF 34  (22)  
V  35) ELU CF 35  (22)  
V  36) ELU CF 36  (22)  
V  37) ELU CF 37  (22)  
V  38) ELU CF 38  (22)  
V  39) ELU CF 39  (22)  
V  40) ELU CF 40  (22)  
V  41) ELU CF 41  (22)  
V  42) ELU CF 42  (22)  
V  43) ELU CF 43  (22)  
V  44) ELU CF 44  (22)  
V  45) M+ 
V  46) M- 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 215,9 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 158,5 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (22)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -219,5 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -125,4 kNm 
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La combinación crítica es: - ELU CF 29  (22)  - 
 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 301 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 53,6 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (22)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 243895 kNm/rad 
Sj = 81298 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 17  (22)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 243895 kNm/rad 
Sj = 81298 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 6  (22)  - 

 

Gràcies a aquest informe, Informe 6, es pot comprovar com la unió del pilar dret amb el 

sòl ha estat ben dimensionada, ja que compleix totes les verificacions. Seguidament es 

comenta cadascuna de les parts de l’informe anterior perquè el lector pugui interpretar-lo 

correctament. 

Per aquest tipus d’unió, el programa informàtic efectua la comprovació de la interacció 

entre el moment flector i l’esforç normal. Per dur a terme aquesta verificació, el 

programa determina una àrea formada pels valors límit (tant positiu com negatiu) del 

moment flector de disseny (eix d’ordenades) i pels valors límit (tant positiu com negatiu) 

de l’esforç normal de disseny (eix d’abscisses) i també considerant la interacció entre 

ambdós esforços. Així doncs, la verificació es compleix sempre i quan totes les 

combinacions de càrrega (tenint en compte el moment flector i l’esforç normal) caiguin 

dins d’aquesta àrea. Tal i com es pot comprovar en l’informe anterior, la unió del pilar 

dret amb el sòl compleix aquesta verificació. 

Seguidament es comprova que les soldadures de la unió d’estudi suportin correctament 

els moments flectors que l’estructura els hi transmet. Aquesta comprovació es compleix 

perquè, tant per moments positius com per moments negatius, els moments de càlcul 

són inferiors als moments flectors de disseny en valor absolut. Observar que el programa 

informàtic dóna també una combinació de càrrega crítica, tant per moments positius com 

per moments negatius. Concretament aquestes combinacions de càrrega corresponen a 
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les que tenen un valor de moment flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i 

són l’E.L.U C.F 42 per moments positius i l’E.L.U C.F 29 per moments negatius.  

Recordar que al final de l’Annex A hi ha una taula on es pot consultar quines accions 

intervenen en cada combinació de càrrega que es citi. Així doncs, si el lector vol conèixer 

quines accions intervenen en l’E.L.U C.F 42 i en l’E.L.U C.F 29 cal que consulti l’Annex A 

del present projecte. 

Per altra banda, Power Connect© realitza la comprovació a esforç tallant. Aquesta 

comprovació també es compleix perquè el valor de l’esforç tallant de càlcul és inferior al 

de disseny. Igual que en els casos anteriors, el programa informàtic associa a aquesta 

verificació una combinació de càrrega que, en aquest cas, és l’E.L.U C.F 42 i és la que 

correspon a la que té el valor de l’esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© (Informe 6) classifica la unió del pilar 

dret amb el sòl en funció de la seva rigidesa. Concretament, la unió d’estudi s’ha 

classificat com a rígida per moments positius i per moments negatius. Observant 

l’informe anterior, es pot comprovar com el programa informàtic també associa una 

combinació de càrrega a cada classificació de rigidesa, o sigui, una per moments positius 

i una per moments negatius. En aquest cas, aquestes combinacions de càrrega 

corresponen a les combinacions que tenen un valor de rigidesa inicial (Sj,ini) més baix, és 

a dir, les combinacions menys rígides de totes. Així doncs, de totes les combinacions de 

moment flector positiu, la que té un valor inferior de rigidesa és l’E.L.U C.F 17. Per altra 

banda, de totes les combinacions de moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 6 és la que té un 

valor de rigidesa Sj,ini més baix, o el que és el mateix, és la combinació de càrrega menys 

rígida. Finalment, només esmentar que el Power Connect© classifica les unions en 

rígides, semirígides o articulades en funció del valor de la rigidesa inicial de la unió (Sj,ini), 

és per això que les combinacions de càrrega menys rígides que mostra el programa es 

seleccionen a partir del valor de Sj,ini. 

Una vegada comentades totes les verificacions de l’informe proporcionat pel Power 

Connect© per la unió del pilar dret amb el sòl, es mostren els estats de càrrega 

d’aquesta unió sota l’acció del moment flector real que suporta la unió (moment flector 

de càlcul), i també sota l’acció del màxim moment flector que es capaç de suportar la 

unió (moment flector de disseny). Pel cas dels estats de càrrega sota la sol�licitació del 

moment flector aplicat, es mostren els gràfics corresponents a les combinacions de 

càrrega més crítiques, tant de moment positiu com de moment negatiu, esmentades 

anteriorment, l’E.L.U C.F 42 i l’E.L.U C.F 29 respectivament (veure informe anterior, part 
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corresponent a les verificacions sota moment flector). Per altra banda, els estats de 

càrrega sota l’acció del moment flector de disseny, es mostren també en dos gràfics 

però, en aquest cas, no corresponen a cap combinació de càrrega en concret, ja que de 

valor de moment flector de disseny només n’hi ha un per moments positius i un per 

moments negatius.  

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.53.1 (que correspon a l’E.L.U 

C.F 42) i en la Figura G.53.2 (que és la que correspon a l’E.L.U C.F 29, combinació de 

càrrega més crítica de moment negatiu). 

 

 

En la Figura G.53.1 s’observa com l’element que més treballa, sota l’acció del moment 

real aplicat i per l’E.L.U C.F 42 és la fila esquerra de perns (aquests elements estan 

treballant a un 90-95% del màxim moment flector que poden aguantar), seguida de la 

placa base de pilar (60-70%). En canvi, els elements que menys sol�licitats estan per 

aquesta combinació de càrrega són el pilar, la sabata i la fila dreta de perns. 

 

 

Figura G.53.1: Estat de càrrega de la unió entre el pilar dret i el sòl sota l’acció del 
moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 42 

Figura G.53.2: Estat de càrrega de la unió entre el pilar dret i el sòl sota l’acció del 
moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 29 
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En la Figura G.53.2 es pot apreciar com, sota l’acció del moment real aplicat i per la 

combinació de càrrega més crítica de moment negatiu (E.L.U C.F 29), els elements que 

més treballen són la fila dreta de perns (65-75% del màxim moment flector que pot 

aguantar) seguida de la sabata i la placa base de pilar. Per altra banda, els elements 

menys saturats són el pilar i la fila esquerra de perns. 

A continuació es mostren els estats de càrrega de la unió sota l’acció del màxim moment 

que aquesta pot aguantar, el moment de disseny. La Figura G.54.1 correspon a l’estat de 

càrrega de qualsevol combinació de moment positiu, i la Figura G.54.2 correspon a l’estat 

de càrrega de qualsevol combinació de moment negatiu. 

 

 

En la Figura G.54.1 (que correspon a l’estat de càrrega de la unió per una combinació de 

càrrega qualsevol de moment positiu i sota l’acció del màxim moment que pot suportar la 

unió) es pot observar com els elements que estan més propers a la fallida són la fila 

esquerra de perns i la sabata, ja que estan entre el 95 i el 100% del màxim valor de 

moment flector poden aguantar la unió.  

 

 

Figura G.54.1: Estat de càrrega de la unió del pilar dret amb el sòl sota l’acció del moment de 
disseny 

Figura G.54.2: Estat de càrrega de la unió del pilar dret amb el sòl sota l’acció de moment 
de disseny 
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En la Figura G.54.2 (que correspon a l’estat de càrrega de la unió per una combinació de 

moment negatiu i sota l’acció del màxim moment que pot aguantar la unió) es pot 

apreciar com la sabata i la fila dreta de perns són els elements que estan a punt de fallar 

(95-100% de moment flector). Observar que per moment positiu falla la fila esquerra de 

perns i, per moment positiu, la fila dreta. 

Per finalitzar l’estudi de la unió del pilar dret amb el sòl, s’adjunten els gràfics de rigidesa 

de la unió per la combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com de 

moment negatiu. Aquestes combinacions de càrrega crítiques s’extreuen de l’informe 

anterior proporcionat pel programa informàtic (part corresponent a les rigideses), i són 

l’E.L.U C.F 17, per la combinació de càrrega més crítica de moment positiu, i l’E.L.U C.F 

6, per la de moment negatiu. 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 17 (combinació de càrrega més crítica per moment 

positiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector positiu) es mostra en la Figura G.55.1. La unió, per 

moment positiu, s’ha classificat com a rígida. 

 

 

En la Figura G.55.1 es pot comprovar com la unió del pilar dret amb el sòl és rígida, per 

moment positiu, perquè la corba de rigidesa es troba per sobre del límit inferior d’unions 

rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. També es pot observar com els 

valors del moment flector de càlcul (MSd=2,50 kNm) i de disseny (MRd=183,90 kNm) que 

apareixen en la Figura G.55.1 són els que corresponen a l’E.L.U C.F 17 (veure Figura 

G.55.2). Concretament, el valor de 183,90 kNm correspon al punt intersecció entre el 

punt de treball (definit pel moment flector i l’esforç normal de càlcul de l’E.L.U C.F 17) i 

l’àrea límit que calcula el programa en la direcció vertical (és a dir, en la direcció de l’eix 

Figura G.55.1: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 17, correspon a una unió rígida 
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d’ordenades). A continuació s’adjunta la Figura G.55.2 en la que es pot observar la 

comprovació de la interacció entre el moment flector i l’esforç normal per l’E.L.U C.F 17. 

 

 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 6 (combinació de càrrega més crítica per moment 

negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.56.1. La unió, per 

moment negatiu, s’ha classificat com a rígida. 

 

 

 

En la figura anterior també es pot comprovar que la unió del pilar dret amb el terreny és 

rígida, per moment negatiu, ja que la corba de rigidesa es troba per sobre del límit 

inferior d’unions rígides de pòrtics no arriostrats.  

Figura G.56.1: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 6, correspon a una unió rígida 

Figura G.55.2: Àrea límit per la E.L.U C.F 17 
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Per altra banda, també es pot observar com els valors del moment flector de càlcul 

(MSd=-11,60 kNm) i de disseny (MRd=-190,60 kNm) que apareixen en la Figura G.56.1 

són els que corresponen a l’E.L.U C.F 6 (veure Figura G.56.2). Igual que en el cas 

anterior, el valor de -190,60 kNm correspon al punt intersecció entre el punt de treball 

(definit pel moment flector i l’esforç normal de càlcul de l’E.L.U C.F 6) i l’àrea límit que 

calcula el programa en la direcció vertical (és a dir, en la direcció de l’eix d’ordenades). A 

continuació s’adjunta la Figura G.56.2 en la que es pot observar la comprovació de la 

interacció entre el moment flector i l’esforç normal per l’E.L.U C.F 6. 

 

 

G.3.3.2 Unió del pilar esquerra amb el sòl 

Aquesta unió, físicament, és igual que la unió del pilar dret amb el sòl per qüestions de 

simetria. De fet, uneix el mateix perfil de pilar, i està formada pels mateixos elements 

que la unió del pilar dret amb el sòl. En la Figura G.48 es pot veure l’esquema de la unió 

d’estudi. 

Així doncs, per la unió del pilar esquerra amb el terreny no es definiran les dimensions de 

la sabata ni de la placa base de pilar, ni tampoc la posició i les característiques dels perns 

i les soldadures, ja que són les mateixes que per la unió del pilar dret amb el sòl. 

A continuació es mostra el full de resultats que proporciona el Power Connect© 

corresponent a la unió d’estudi. 

 

Figura G.56.2: Àrea límit per la E.L.U C.F 6 
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Resumen (Informe 7) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Momento y esfuerzo normal 
 

 
 
Lista de combinaciones 
 
V  1) ELU CF 1  (24)  
V  2) ELU CF 2  (24)  
V  3) ELU CF 3  (24)  
V  4) ELU CF 4  (24)  
V  5) ELU CF 5  (24)  
V  6) ELU CF 6  (24)  
V  7) ELU CF 7  (24)  
V  8) ELU CF 8  (24)  
V  9) ELU CF 9  (24)  
V  10) ELU CF 10  (24)  
V  11) ELU CF 11  (24)  
V  12) ELU CF 12  (24)  
V  13) ELU CF 13  (24)  
V  14) ELU CF 14  (24)  
V  15) ELU CF 15  (24)  
V  16) ELU CF 16  (24)  
V  17) ELU CF 17  (24)  
V  18) ELU CF 18  (24)  
V  19) ELU CF 19  (24)  
V  20) ELU CF 20  (24)  
V  21) ELU CF 21  (24)  
V  22) ELU CF 22  (24)  
V  23) ELU CF 23  (24)  
V  24) ELU CF 24  (24)  
V  25) ELU CF 25  (24)  
V  26) ELU CF 26  (24)  
V  27) ELU CF 27  (24)  
V  28) ELU CF 28  (24)  
V  29) ELU CF 29  (24)  
V  30) ELU CF 30  (24)  
V  31) ELU CF 31  (24)  
V  32) ELU CF 32  (24)  
V  33) ELU CF 33  (24)  
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V  34) ELU CF 34  (24)  
V  35) ELU CF 35  (24)  
V  36) ELU CF 36  (24)  
V  37) ELU CF 37  (24)  
V  38) ELU CF 38  (24)  
V  39) ELU CF 39  (24)  
V  40) ELU CF 40  (24)  
V  41) ELU CF 41  (24)  
V  42) ELU CF 42  (24)  
V  43) ELU CF 43  (24)  
V  44) ELU CF 44  (24)  
V  45) M+ 
V  46) M- 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 216,6 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 4,1 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (24)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -219,5 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -165,5 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 6  (24)  - 
 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 321,6 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 44,8 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 6  (24)- 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 1406471 kNm/rad 
Sj = 468824 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 44 (24) - 
Para momento negativo 
Sjini = 332115 kNm/rad 
Sj = 110705 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 6  (24)  - 
 
 

Gràcies a aquest informe obtingut del programa de càlcul (Informe 7), es pot comprovar 

com la unió del pilar esquerra amb el sòl ha estat ben dimensionada, ja que compleix les 

verificacions de l’acció combinada de l’esforç normal i el moment flector, la de moment 

flector positiu i negatiu permès per les soldadures i la verificació a esforç tallant. 

Seguidament es comenta cadascuna de les parts de l’informe anterior perquè el lector 

pugui interpretar-lo correctament. 

Per aquest tipus d’unió, el Power Connect© efectua la comprovació de la interacció entre 

el moment flector i l’esforç normal. Com ja s’ha comentat anteriorment, per dur a terme 
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aquesta verificació el programa determina una àrea formada pels valors límit (tant 

positiu com negatiu) del moment flector de disseny (eix d’ordenades) i pels valors límit 

(tant positiu com negatiu) de l’esforç normal de disseny (eix d’abscisses) i també 

considerant la interacció entre ambdós esforços. Així doncs, la verificació es compleix 

sempre i quan totes les combinacions de càrrega (tenint en compte el moment flector i 

l’esforç normal actuant conjuntament) caiguin dins d’aquesta àrea. Tal i com es pot 

comprovar en l’Informe 7 anterior, la unió del pilar esquerra amb el sòl compleix aquesta 

verificació, ja que els punts de treball per a cada combinació de càrrega cauen dins l’àrea 

límit. 

Seguidament es comprova que les soldadures de la unió d’estudi suportin correctament 

els moments flectors que l’estructura els hi transmet. Aquesta comprovació es compleix 

perquè, tant per moments positius com per moments negatius, els moments de càlcul 

són inferiors als moments flectors de disseny en valor absolut. Observar que el programa 

informàtic dóna també una combinació de càrrega crítica, tant per moments positius com 

per moments negatius. Concretament aquestes combinacions de càrrega corresponen a 

les que tenen un valor de moment flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i 

són l’E.L.U C.F 44 per moments positius i l’E.L.U C.F 6 per moments negatius.  

Per altra banda, el Power Connect© realitza la comprovació a esforç tallant. Aquesta 

comprovació també es compleix perquè el valor de l’esforç tallant de càlcul és inferior al 

de disseny. Igual que en els casos anteriors, el programa informàtic associa a aquesta 

verificació una combinació de càrrega, en aquest cas, aquesta combinació és l’E.L.U C.F 6 

i és la que correspon a la que té el valor de l’esforç tallant de càlcul més gran en valor 

absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© classifica la unió del pilar esquerra 

amb el sòl en funció de la seva rigidesa. Concretament, la unió d’estudi s’ha classificat 

com a rígida per moments positius i per moments negatius, tal i com s’esperava pel sol 

fet de tenir l’estructura encastada en el terreny. Observant l’informe anterior, també es 

pot comprovar com el programa informàtic associa una combinació de càrrega a cada 

classificació de rigidesa, o sigui, una per moments positius i una per moments negatius. 

En aquest cas, aquestes combinacions de càrrega corresponen a les combinacions que 

tenen un valor de rigidesa inicial (Sj,ini) més baix, és a dir, les combinacions menys 

rígides de totes. Així doncs, de totes les combinacions de moment flector positiu la que té 

un valor inferior de rigidesa és l’E.L.U C.F 44. Per altra banda, de totes les combinacions 

de moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 6 és la que té un valor de rigidesa Sj,ini més baix, o 

el que és el mateix, és la combinació de càrrega menys rígida. 
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Una vegada comentades totes les verificacions de l’informe proporcionat pel Power 

Connect© per la unió del pilar esquerra amb el sòl, es mostren els estats de càrrega 

d’aquesta unió sota l’acció del moment flector real que suporta la unió (moment flector 

de càlcul), i també sota l’acció del màxim moment flector que es capaç de suportar la 

unió (moment flector de disseny). Pel cas dels estats de càrrega sota la sol�licitació del 

moment flector aplicat, es mostren els gràfics corresponents a les combinacions de 

càrrega més crítiques, tant de moment positiu com de moment negatiu, esmentades 

anteriorment, aquestes són l’E.L.U C.F 44 i l’E.L.U C.F 6 respectivament (veure informe 

anterior, part corresponent a les verificacions sota moment flector). Per altra banda, els 

estats de càrrega sota l’acció del moment flector de disseny es mostren també en dos 

gràfics però, en aquest cas, no corresponen a cap combinació de càrrega en concret, ja 

que de valor de moment flector de disseny de la unió només n’hi ha un per moments 

positius i un per moments negatius.  

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.57.1 (figura que correspon a 

l’E.L.U C.F 44) i en la Figura G.57.2 (que és la que correspon a l’E.L.U C.F 6, combinació 

de càrrega més crítica de moment negatiu). 

 

 

En la Figura G.57.1 s’observa com, sota l’acció del moment real aplicat i per l’E.L.U C.F 

44 (combinació de càrrega crítica per moment positiu), tots els elements de la unió 

d’estudi es troben força descansats, ja que només suporten un 25% del moment flector 

total que poden aguantar o menys.  

Figura G.57.1: Estat de càrrega de la unió del pilar esquerra amb el sòl sota l’acció 
del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 44 
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En la Figura G.57.2 es pot apreciar com sota l’acció del moment real aplicat i per la 

combinació de càrrega més crítica de moment negatiu (E.L.U C.F 6), els elements més 

sol�licitats són la fila dreta de perns, que està treballant al 86-90% del total del moment 

flector màxim que pot aguantar. Per altra banda, els elements que estan menys saturats 

són l’ànima i l’ala dreta el pilar i la fila esquerra de perns. 

A continuació es mostren els estats de càrrega de la unió sota l’acció del màxim moment 

que aquesta pot aguantar. La Figura G.58.1 correspon a l’estat de càrrega d’una 

combinació qualsevol de moment positiu, i la Figura G.58.2 correspon a l’estat de càrrega 

d’una combinació qualsevol de moment negatiu. 

 

 

En la Figura G.58.1 (que correspon a l’estat de càrrega de la unió per una combinació de 

moment positiu i sota l’acció del màxim moment que pot suportar la unió) es pot 

observar com els elements que estan més propers la fallida són les dues files de perns, ja 

que estan entre el 95 i el 100% del màxim valor del moment flector que poden aguantar.  

Figura G.57.2: Estat de càrrega de la unió del pilar esquerra amb el sòl sota l’acció del 
moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 6 

 

Figura G.58.1: Estat de càrrega de la unió del pilar esquerra amb el sòl sota l’acció del moment de 
disseny 
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En la Figura G.58.2 (que correspon a l’estat de càrrega de la unió per una combinació 

qualsevol de moment negatiu i sota l’acció del màxim moment que pot aguantar la unió) 

es pot apreciar com la sabata i la fila dreta de perns són els elements que estan a punt 

de fallar (95-100% de moment flector).  

Per finalitzar l’estudi de la unió del pilar esquerra amb el sòl, s’adjunten els gràfics de 

rigidesa de la unió per la combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com 

de moment negatiu. Aquestes combinacions de càrrega crítiques s’extreuen de l’informe 

anterior proporcionat pel programa informàtic (part corresponen a les rigideses), i són 

l’E.L.U C.F 44 per moments positius i l’E.L.U C.F 6 per moments negatius. 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 44 (combinació de càrrega més crítica per moment 

positiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector positiu) es mostra en la Figura G.59.1. De fet l’E.L.U C.F 

44 és la única combinació de moment positiu, per tant, és la més crítica.  

En la figura següent (Figura G.59.1) es pot comprovar com la unió del pilar esquerra amb 

el sòl és rígida per moment positiu, perquè la corba de rigidesa es troba molt per sobre 

del límit inferior d’unions rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. 

Figura G.58.2: Estat de càrrega de la unió del pilar esquerra amb el sòl sota l’acció del moment de 
disseny 
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En la figura anterior es pot observar com els valors del moment flector de càlcul 

(MSd=4,10 kNm) i de disseny (MRd=169,70 kNm) que apareixen en la Figura G.59.1 són 

els que corresponen a l’E.L.U C.F 44 (veure Figura G.59.2). Concretament, el valor de 

169,70 kNm correspon al punt intersecció entre el punt de treball (definit pel moment 

flector i l’esforç normal de càlcul de l’E.L.U C.F 44) i l’àrea límit que calcula el programa 

en la direcció vertical (és a dir, en la direcció de l’eix d’ordenades). A continuació 

s’adjunta la Figura G.59.2 en la que es pot observar la comprovació de la interacció entre 

el moment flector i l’esforç normal per l’E.L.U C.F 44. 

 

 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 6 (combinació de càrrega més crítica per moment 

negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.60.1. La unió, per 

moment negatiu, s’ha classificat com a rígida. 

Figura G.59.1: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 44, correspon a una unió rígida 

Figura G.59.2: Àrea límit per la E.L.U C.F 44 
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En la figura anterior també es pot comprovar que la unió del pilar esquerra amb el 

terreny és rígida per moments negatius, ja que la corba de rigidesa es troba per sobre 

del límit inferior d’unions rígides de pòrtics no arriostrats.  

Per altra banda, també es pot observar com els valors del moment flector de càlcul 

(MSd=-165,50 kNm) i de disseny (MRd=-189,80 kNm) que apareixen en la Figura G.60.1 

són els que corresponen a l’E.L.U C.F 6 (veure Figura G.60.2). Igual que en el cas 

anterior, el valor de -189,80 kNm correspon al punt intersecció entre el punt de treball 

(definit pel moment flector i l’esforç normal de càlcul de l’E.L.U C.F 6) i l’àrea límit que 

calcula el programa en la direcció vertical (és a dir, en la direcció de l’eix d’ordenades). A 

continuació s’adjunta la Figura G.60.2 en la que es pot observar la comprovació de la 

interacció entre el moment flector i l’esforç normal per l’E.L.U C.F 6. 

 

 

Figura G.60.1: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 6, correspon a una unió rígida 

Figura G.60.2: Àrea límit per la E.L.U C.F 6 
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G.3.3.3 Unió del pilar central amb el sòl 

La unió d’estudi uneix el pilar del mig de la nau (que és un HEB 180) amb el terreny, 

concretament amb la sabata de fonamentació. Per fer possible aquesta unió, cal soldar el 

pilar a una placa base (la qual evita que el pilar punxoni la sabata) i aquesta placa s’ha 

d’unir amb la sabata mitjançant uns perns. A continuació es mostra la unió d’estudi amb 

tots aquests elements que la composen, veure Figura G.61. 

 

 

Tot seguit s’expliquen cadascun dels elements que integren la unió tot especificant les 

seves dimensions, materials i característiques principals. 

• Sabata 

La funció de les sabates és garantir una correcta subjecció de l’estructura en el sòl. Les 

sabates de la nau s’estudien en l’Annex D del present projecte, on es comprova si han 

estat ben dimensionades i se’n calcula l’armat. Així doncs, en aquest annex només es 

comenta com es modifiquen les propietats de la sabata des del Power Connect© i se’n 

recorden les dimensions. 

La finestra del programa informàtic des de la qual es pot modificar les dimensions de la 

sabata és la de la Figura G.49 (adjuntada anteriorment). Des d’ella es pot modificar les 

dimensions de la sabata, la posició del pilar damunt la sabata i la resistència 

característica del formigó. 

Seguidament es llisten les característiques fixades per la sabata corresponent al pilar mig 

de la nau industrial: 

- Longitud de la sabata: 3.500 mm (correspon al paràmetre a de l’Annex D). 

Figura G.61: Unió pilar mig amb el sòl 
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- Amplada de la sabata: 1.750 mm (correspon al paràmetre b de l’Annex D). 

- Alçada de la sabata: 750 mm (correspon al paràmetre h de l’Annex D). 

- Posició del pilar: Pilar centrat en la sabata. 

- Resistència característica del formigó de la sabata: fck=25 N/mm2. 

• Placa base de pilar 

Com ja s’ha comentat anteriorment, la funció de la placa base de pilar és evitar que el 

pilar punxoni la sabata de formigó. Gràcies a aquesta placa, la força puntual que 

representa el pilar per la sabata es converteix en una tensió superficial que es distribueix 

per tota l’àrea de la placa, de manera que la sabata pot absorbir aquesta tensió amb 

molta més comoditat que una càrrega puntual. 

La finestra del Power Connect© que correspon a la placa base de pilar es pot observar en 

la Figura G.50. Des d’aquesta finestra es poden modificar les dimensions i el material de 

la placa base de pilar. 

Pel cas de la placa base corresponent a la unió del pilar central de la nau, les 

característiques d’aquesta són les següents: 

- Gruix de la placa base: 20 mm. 

- Extensió de la placa pel costat esquerra: 100 mm. 

- Extensió de la placa pel costat dret: 100 mm. 

- Extensió posterior de la placa: 40 mm. 

- Extensió frontal de la placa: 40 mm. 

- Acer: S-275. 

Amb les dimensions anteriors, referents a l’extensió de la placa pels quatre costats, 

s’obté que la placa base mesura 380 mm de longitud i 260 mm d’amplada. El programa 

informàtic deixa escollir les extensions de la placa pels quatre costats perquè la mida 

inicial de la placa ja la calcula automàticament a partir del perfil del pilar.  

• Perns 
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Els perns són els cargols que uneixen la placa base amb la fonamentació. El paràmetre 

més important dels perns és la longitud d’ancoratge amb la sabata, és a dir, la longitud 

que els perns estan embeguts en la sabata. Com més gran és aquesta longitud, més 

força de fregament es té entre els perns i el formigó de la sabata i la unió s’esdevé més 

resistent.  

Seguidament es mostra la finestra del programa informàtic a partir de la qual es pot 

modificar la posició dels perns per la unió d’estudi, veure Figura G.62. Tal i com 

s’observa en la Figura G.62, els perns s’han col�locat a dreta i esquerra de les ales del 

pilar, creant així un encastament en la direcció de l’eix y del pilar (recordar que l’eix y del 

perfil HEB 180 és l’eix paral�lel a les ales). Els perns s’han distribuït d’aquesta manera 

perquè la nau es considera encastada en el sòl, per tant la unió dels pilars amb el sòl ha 

d’esdevenir rígida pel fet de tenir encastaments.  

En la figura següent (Figura G.62) també es pot observar que els perns s’han col�locat a 

28,50 mm (cap a l’exterior) dels límits de les ales del pilar i a 71,50 mm (cap a l’interior) 

dels límits de la placa base. 

 

 

 

La finestra del programa informàtic que permet modificar les característiques del perns 

per la unió d’estudi es mostra en la Figura G.63. 

Figura G.62: Finestra del Power Connect© on es pot modificar la posició i les 
característiques dels perns corresponent a la unió del pilar mig amb el sòl 
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En el cas de la unió del pilar central amb el terreny, els paràmetres dels perns que s’han 

modificat perquè la unió sigui més resistent són: 

- Mètrica dels perns: A-I-22, que correspon a una mètrica 22 en terminació recta. 

En escollir la mètrica, el programa informàtic ja calcula automàticament les 

dimensions que apareixen en la part superior esquerra de la Figura G.63, però en 

aquest cas ha estat necessari augmentar la longitud d’ancoratge fins a 630 mm. 

La resta de dimensions són les que el programa calcula automàticament. 

- Qualitat de l’acer: B-500-S. 

- Tipus d’ancoratge: Terminació recta. 

Esmentar que la longitud d’ancoratge que s’ha fixat pels perns ja té en compte l’espai 

necessari per l’armat de la sabata. L’alçada de la sabata és de 750 mm i els perns 

ocupen 630 mm, de manera que queda espai suficient (120 mm) per l’armat de la 

sabata. 

Pel que fa a la resta de paràmetres de la Figura G.63 s’han mantingut els valors que el 

programa de càlcul dóna per defecte. 

• Soldadures 

Tots els colls de soldadura de la unió del pilar del mig de la nau amb el sòl s’han 

considerat de 5 mm (valor que dóna el Power Connect© per defecte), i les longituds de 

soldadura són també les que calcula el programa de manera automàtica. 

Figura G.63: Finestra del Power Connect© en la que es pot modificar 
les característiques del perns 
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Una vegada descrita la unió d’estudi, s’adjunta el full de resultats que el Power Connect© 

proporciona d’aquesta unió. Amb aquest informe es pot comprovar com la unió 

dissenyada aguanta perfectament els esforços que li transmet l’estructura. 

 
Resumen (Informe 8) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Momento y esfuerzo normal 
 

 
 
Lista de combinaciones 
 
V  1) ELU CF 1  (1)  
V  2) ELU CF 2  (1)  
V  3) ELU CF 3  (1)  
V  4) ELU CF 4  (1)  
V  5) ELU CF 5  (1)  
V  6) ELU CF 6  (1)  
V  7) ELU CF 7  (1)  
V  8) ELU CF 8  (1)  
V  9) ELU CF 9  (1)  
V  10) ELU CF 10  (1)  
V  11) ELU CF 11  (1)  
V  12) ELU CF 12  (1)  
V  13) ELU CF 13  (1)  
V  14) ELU CF 14  (1)  
V  15) ELU CF 15  (1)  
V  16) ELU CF 16  (1)  
V  17) ELU CF 17  (1)  
V  18) ELU CF 18  (1)  
V  19) ELU CF 19  (1)  
V  20) ELU CF 20  (1)  
V  21) ELU CF 21  (1)  
V  22) ELU CF 22  (1)  
V  23) ELU CF 23  (1)  
V  24) ELU CF 24  (1)  
V  25) ELU CF 25  (1)  
V  26) ELU CF 26  (1)  
V  27) ELU CF 27  (1)  
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V  28) ELU CF 28  (1)  
V  29) ELU CF 29  (1)  
V  30) ELU CF 30  (1)  
V  31) ELU CF 31  (1)  
V  32) ELU CF 32  (1)  
V  33) ELU CF 33  (1)  
V  34) ELU CF 34  (1)  
V  35) ELU CF 35  (1)  
V  36) ELU CF 36  (1)  
V  37) ELU CF 37  (1)  
V  38) ELU CF 38  (1)  
V  39) ELU CF 39  (1)  
V  40) ELU CF 40  (1)  
V  41) ELU CF 41  (1)  
V  42) ELU CF 42  (1)  
V  43) ELU CF 43  (1)  
V  44) ELU CF 44  (1)  
V  45) M+ 
V  46) M- 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 97,9 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 12,5 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (1)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -97,9 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -0,7 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (1)  - 
 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 124,8 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 1,8 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 40  (1)  - 
 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 45137 kNm/rad 
Sj = 15046 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 3  (1)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 45137 kNm/rad 
Sj = 15046 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 4  (1)  - 

 

Gràcies a aquest informe (Informe 8) proporcionat pel programa de càlcul, es pot 

comprovar com la unió del pilar mig amb el sòl ha estat ben dimensionada, ja que 
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compleix totes les verificacions. Seguidament es comenta cadascuna de les parts de 

l’informe anterior perquè el lector pugui interpretar-lo correctament. 

Per aquest tipus d’unió el Power Connect© efectua la comprovació de la interacció entre 

el moment flector i l’esforç normal. Per dur a terme aquesta verificació, el programa 

determina una àrea formada pels valors límit (tant positiu com negatiu) del moment 

flector de disseny (eix d’ordenades) i pels valors límit (tant positiu com negatiu) de 

l’esforç normal de disseny (eix d’abscisses) i també considerant la interacció entre 

ambdós esforços. Així doncs, la verificació es compleix sempre i quan totes les 

combinacions de càrrega (tenint en compte el moment flector i l’esforç normal actuant 

conjuntament) caiguin dins d’aquesta àrea. Tal i com es pot comprovar en l’informe 

anterior, la unió del pilar central amb el sòl compleix aquesta verificació, ja que els punts 

de treball per a cada combinació de càrrega cauen dins l’àrea límit. 

La següent verificació que es realitza en l’Informe 8 anterior és comprovar que les 

soldadures de la unió d’estudi suportin correctament els moments flectors que 

l’estructura els hi transmet. Aquesta comprovació es compleix perquè, tant per moments 

positius com per moments negatius, els moments de càlcul són inferiors als moments 

flectors de disseny en valor absolut. Observar que el programa informàtic dóna una 

combinació de càrrega crítica, tant per moments positius com per moments negatius. 

Concretament aquestes combinacions de càrrega corresponen a les que tenen un valor 

de moment flector aplicat o de càlcul més gran en valor absolut, i són l’E.L.U C.F 2 per 

moments positius i l’E.L.U C.F 29 per moments negatius.  

Per altra banda, el Power Connect© realitza la comprovació a esforç tallant. Aquesta 

comprovació també es compleix perquè el valor de l’esforç tallant de càlcul és molt 

inferior al de disseny. Igual que en els casos anteriors, el programa informàtic associa a 

aquesta verificació una combinació de càrrega, en aquest cas aquesta combinació és 

l’E.L.U C.F 40 i és la que correspon a la que té el valor de l’esforç tallant de càlcul més 

gran en valor absolut.  

Finalment, l’informe que facilita el Power Connect© classifica la unió del pilar central amb 

el sòl en funció de la seva rigidesa. Concretament, la unió d’estudi s’ha classificat com a 

rígida per moments positius i per moments negatius, tal i com s’esperava pel  fet de tenir 

l’estructura encastada en el terreny. Observant l’Informe 8 anterior, també es pot 

comprovar com el programa informàtic associa una combinació de càrrega a cada 

classificació de rigidesa, o sigui, una per moments positius i una per moments negatius. 

En aquest cas, aquestes combinacions de càrrega corresponen a les combinacions que 
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tenen un valor de rigidesa inicial (Sj,ini) més baix, és a dir, les combinacions menys 

rígides de totes. Així doncs, de totes les combinacions de moment flector positiu, la que 

té un valor inferior de rigidesa és l’E.L.U C.F 3. Per altra banda, de totes les combinacions 

de moment flector negatiu, l’E.L.U C.F 4 és la que té un valor de rigidesa Sj,ini més baix, o 

el que és el mateix, és la combinació de càrrega menys rígida. 

Una vegada comentades totes les verificacions de l’informe proporcionat pel Power 

Connect© per la unió del pilar mig amb el sòl, es mostren els estats de càrrega d’aquesta 

unió sota l’acció del moment flector real que suporta la unió (moment flector de càlcul), i 

també sota l’acció del màxim moment flector que es capaç de suportar la unió (moment 

flector de disseny). Pel cas dels estats de càrrega sota la sol�licitació del moment flector 

aplicat, es mostren els gràfics corresponents a les combinacions de càrrega més 

crítiques, tant de moment positiu com de moment negatiu, esmentades anteriorment, 

aquestes són l’E.L.U C.F 2 i l’E.L.U C.F 29 respectivament (veure informe anterior, part 

corresponent a les verificacions sota moment flector). Per altra banda, els estats de 

càrrega sota l’acció del moment flector de disseny es mostren també en dos gràfics 

però,en aquest cas, no corresponen a cap combinació de càrrega en concret, ja que de 

valor de moment flector de disseny només n’hi ha un per moments positius i un per 

moments negatius.  

Així doncs, els estats de càrrega de la unió d’estudi, sota l’acció del moment real que 

l’estructura transmet a la unió, es mostren en la Figura G.64.1 (figura que correspon a 

l’E.L.U C.F 2) i en la Figura G.64.2 (que és la que correspon a l’E.L.U C.F 29, combinació 

de càrrega més crítica de moment negatiu). 

 

 

Figura G.64.1: Estat de càrrega de la unió del pilar mig amb el sòl sota l’acció 
del moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 2 
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En la Figura G.64.1 s’observa com, sota l’acció del moment real aplicat i per la 

combinació de càrrega més crítica de moment positiu (E.L.U C.F 2), tots els elements 

treballen per sota o igual al 25% del màxim valor al que poden treballar.  

 

 

En la Figura G.64.2 també s’observa com, sota l’acció del moment real aplicat i per la 

combinació de càrrega més crítica de moment negatiu (E.L.U C.F 29), tots els elements 

suporten un moment flector per sota o igual al 25% del màxim valor que poden 

aguantar.  

Observant els resultats anteriors es veu com la unió del pilar central de la nau està una 

mica sobredimensionada, ja que treballa amb un percentatge de moment flector molt 

petit en comparació amb el que pot aguantar. Així doncs, sabent que els perns són els 

elements més sensibles en aquests tipus d’unions, amb una longitud d’ancoratge més 

petita la unió potser també aguantaria, però s’ha seguit el mateix criteri que per la resta 

d’unions amb el terreny i s’han allargat els perns, deixant un espai de 120 mm per 

l’armat de la sabata.  

A continuació es mostren els estats de càrrega de la unió sota l’acció del màxim moment 

que aquesta pot aguantar. La Figura G.65.1 correspon a l’estat de càrrega per una 

combinació qualsevol de moment positiu, i la Figura G.65.2 correspon a una combinació 

qualsevol de moment negatiu. 

Figura G.64.2: Estat de càrrega de la unió del pilar mig amb el sòl sota l’acció del 
moment aplicat, correspon a la E.L.U C.F 29 
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En la Figura G.65.1 (que correspon a l’estat de càrrega de la unió per una combinació 

qualsevol de moment positiu i sota l’acció del màxim moment que pot suportar la unió) 

es pot observar com els elements que estan més propers a la fallida són la fila esquerra 

de perns, l’ala dreta del pilar i la sabata. Aquests elements estan a punt de fallar perquè 

estan entre el 95 i el 100% del valor màxim del moment flector que poden aguantar. La 

resta d’elements estan sotmesos a un moment flector inferior al de disseny. 

 

 

En la Figura G.65.2 (que correspon a l’estat de càrrega de la unió per una combinació 

qualsevol de moment negatiu i sota l’acció del màxim moment que pot suportar la unió) 

es pot observar com els elements que estan més propers a la fallida són les ales del pilar 

i la sabata, ja que estan entre el 95 i el 100% del valor màxim de moment flector que 

poden aguantar.  

Per finalitzar l’estudi de la unió del pilar central amb el sòl, s’adjunten els gràfics de 

rigidesa de la unió per la combinació de càrrega més crítica, tant de moment positiu com 

de moment negatiu. Aquestes combinacions de càrrega crítiques s’extreuen de l’informe 

Figura G.65.1: Estat de càrrega de la unió del pilar mig amb el sòl sota l’acció del moment 
de disseny 

 

Figura G.65.2: Estat de càrrega de la unió del pilar mig amb el sòl sota l’acció del moment de 
disseny 
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anterior proporcionat pel programa informàtic (part corresponen a les rigideses), i són 

l’E.L.U C.F 3, per la combinació de càrrega més crítica de moment positiu, i l’E.L.U C.F 4, 

per la de moment negatiu. 

El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 3 (combinació de càrrega més crítica per moment 

positiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector positiu) es mostra en la Figura G.66.1.  

En la Figura G.66.1 es pot comprovar com la unió del pilar central amb el sòl és rígida, 

per moment positiu, perquè la corba de rigidesa es troba per sobre del límit inferior 

d’unions rígides de pòrtics no arriostrats, com és el pòrtic d’estudi. 

 

 

En la figura anterior també es pot observar com els valors del moment flector de càlcul 

(MSd=3,40 kNm) i de disseny (MRd=47,10 kNm) que apareixen en la Figura G.66.1 són 

els que corresponen a l’E.L.U C.F 3 (veure Figura G.66.2). Concretament, el valor de 

47,10 kNm correspon al punt intersecció entre el punt de treball (definit pel moment 

flector i l’esforç normal de càlcul de l’E.L.U C.F 3) i l’àrea límit que calcula el programa en 

la direcció vertical (és a dir, en la direcció de l’eix d’ordenades). A continuació s’adjunta 

la Figura G.66.2 en la que es pot observar la comprovació de la interacció entre el 

moment flector i l’esforç normal per l’E.L.U C.F 3. 

Figura G.66.1: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 3, correspon a una unió rígida 
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El gràfic de rigidesa per l’E.L.U C.F 4 (combinació de càrrega més crítica per moment 

negatiu, i que correspon a la combinació que té el valor de Sj,ini més baix entre totes les 

combinacions de moment flector negatiu) es mostra en la Figura G.67.1. La unió, per 

moment negatiu, s’ha classificat també com a rígida. 

 

 

En la figura anterior es pot comprovar com la unió del pilar mig amb el terreny és rígida, 

per moments negatius, ja que la corba de rigidesa es troba per sobre del límit inferior 

d’unions rígides de pòrtics no arriostrats.  

Per altra banda, també es pot observar com els valors del moment flector de càlcul 

(MSd=0 kNm) i de disseny (MRd=-38,20 kNm) que apareixen en la Figura G.67.1 són els 

que corresponen a l’E.L.U C.F 4 (veure Figura G.67.2). Igual que en el cas anterior, el 

valor de -38,20 kNm correspon al punt intersecció entre el punt de treball (definit pel 

Figura G.67.1: Gràfic de rigidesa per la E.L.U C.F 4, correspon a una unió rígida 
 

Figura G.66.2: Àrea límit per la E.L.U C.F 3 
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moment flector i l’esforç normal de càlcul de l’E.L.U C.F 4) i l’àrea límit que calcula el 

programa en la direcció vertical (és a dir, en la direcció de l’eix d’ordenades). A 

continuació s’adjunta la Figura G.67.2 en la que es pot observar la comprovació de la 

interacció entre el moment flector i l’esforç normal per l’E.L.U C.F 4. 

 

 

 

Figura G.67.2: Àrea límit per la E.L.U C.F 4 
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G.4 ASSIGNACIÓ DE LES UNIONS AL MODEL 

Un cop s’han dissenyat i comprovat totes les unions de la nau industrial, cal assignar-les 

al model. L’estructura a la que s’assignen les unions anteriors és la que s’ha considerat 

com a model òptim de pilar fort en l’Annex B del present projecte. Recordar que en  

l’Annex B s’hi troben les diferents opcions estudiades i també la solució final adoptada 

per la nau industrial.  

G.4.1 Estructura definitiva amb unions 

Dins aquest apartat es citaran totes les unions de la nau justificant, per a cadascuna 

d’elles, quin valor de rigidesa s’assigna a cada unió.  

G.4.1.1  Unió de l’extrem dret de la nau 

Aquesta unió és la que uneix el pilar dret de la nau amb el dintell. Les característiques 

físiques d’aquesta unió s’han especificat en el Capítol G.3 d’aquest annex, de la mateixa 

manera s’ha adjuntat l’informe que proporciona el Power Connect© i els resultats sobre 

l’estat de càrrega i la rigidesa de la unió. Seguidament només es fa un petit resum dels 

valors dels moments flectors que és capaç de suportar la unió d’estudi (moment de 

disseny) i dels moments que realment suporta (moment de càlcul o aplicat), tant de 

moment positiu com de moment negatiu, i també dels valors de les rigideses que el 

programa calcula, veure Taula G.2. S’adjunten tots aquests valors per poder justificar 

quina rigidesa s’exporta al Power Frame© i poder continuar amb l’anàlisi de l’estructura 

de la nau. 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 201,90 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 -132,40 

Sj=48.974 

 
Taula G.2: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses 

per la unió de l’extrem dret de la nau 
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Esmentar que Power Connect© (segons els valors de rigidesa mostrats a la Taula G.2) 

classifica la unió de l’extrem dret de la nau com a rígida, per moment positiu, i 

semirígida, per moment negatiu. 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quina rigidesa s’exportarà per la 

unió de l’extrem dret de la nau, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 (Equació G.1 i Equació G.2) del 

present annex, però, per facilitar la comprensió al lector, es recorda a continuació : 

Si 
, ,

2

3
j Ed j RdM M≤ ⋅  es pot treballar amb la rigidesa inicial del nus, 

,j iniS  

 Si 
, ,

2

3
j Ed j RdM M> ⋅  es pot treballar amb el valor ,j ini

j

S
S

η
=  

On, segons la Taula G.1 adjuntada anteriorment es té:  

2η =  per unions biga-pilar 

   3η =  per altres tipus d’unions 

On: 

- Mj,Rd és el moment resistent de la unió, és el màxim valor de moment que pot suportar 

la unió (moment de disseny). 

- Mj,Ed és el moment de càlcul, és a dir el moment aplicat que l’estructura transmet a la 

unió. 

A continuació es mostra la Taula G.3 on es poden visualitzar tots aquests valors i decidir 

quina rigidesa s’exporta per la unió d’estudi. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 201,90 429,90 286,60 

M<0 -132,40 -232,10 -154,73 

Taula G.3: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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Tal i com es pot observar en la Taula G.3, el criteri que cal seguir per escollir la rigidesa 

que s’assigna a la unió d’estudi és el següent: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
201,90 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
132,40 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té el valor de la rigidesa de la unió de l’extrem 

dret amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

problema està en què el programa Power Frame© només sap treballar amb un sol valor 

de rigidesa per a cada unió, així doncs, el criteri que s’ha seguit, per treballar amb únic 

valor de rigidesa, ha estat el d’exportar la rigidesa corresponent al valor del moment 

flector aplicat (Mj,Ed) més gran en valor absolut. Per la unió d’estudi es té que el moment 

flector aplicat més gran, en valor absolut, és el que correspon al moment positiu, així 

doncs, la rigidesa que s’exporta al Power Frame© per la unió de l’extrem dret de la nau 

és de 577.748 kNm/rad, veure Figura G.68. 

 

 

Cal destacar que en la Figura G.68, per referir-se a la connexió esquerra de la unió de 

l’extrem dret, el programa diu “Unión de la izquierda”, però s’ha d’entendre que es 

refereix a la connexió esquerra de la unió. 

Figura G.68: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 
exportar al Power Frame© per la unió de l’extrem dret 
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A la Figura G.68 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 

(5.1.2). 

Per aquest valor de rigidesa (577.748 kNm/rad), la unió de l’extrem dret de la nau és 

rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex, pàgines 17 i 18), el programa prendrà un valor de rigidesa 

proper a infinit, ja que la unió s’ha classificat com a rígida. Més endavant ja es 

comprovarà que per la rigidesa corresponent al moment negatiu, per la qual la unió és 

semirígida, l’estructura aguanti correctament la sol�licitació de càrrega. 

G.4.1.2  Unió de l’extrem esquerra de la nau 

A continuació es mostra un petit resum dels valors dels moments flectors que és capaç 

de suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment suporta 

(moment de càlcul), tant de moment positiu com de moment negatiu, així com també els 

valors de les rigideses que el programa calcula, veure Taula G.4. S’adjunten tots aquests 

valors, extrets de l’informe corresponent a la unió de l’extrem esquerra, per poder 

justificar quina rigidesa s’exporta al Power Frame© i poder continuar amb l’anàlisi de 

l’estructura. 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 200,00 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 -103,80 

Sj=48.974 

 
Taula G.4: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la unió 

de l’extrem esquerra de la nau 
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Esmentar que el programa informàtic (segons els valors de rigidesa mostrats a la Taula 

G.4) classifica la unió de l’extrem esquerra de la nau com a rígida, per moment positiu, i 

semirígida, per moment negatiu. 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quin valor de rigidesa s’agafa 

per la unió de l’extrem esquerra de la nau, tant per moment positiu com per moment 

negatiu. El criteri a seguir és el mateix que s’ha fet servir per la unió anterior i que s’ha 

explicat en el Capítol G.2 del present annex segons el que estableix l’Eurocodi En 1993-

1-8 (5.1.2). 

A continuació es mostra la Taula G.5, la qual ajuda a desxifrar quin valor de rigidesa 

correspon a la unió d’estudi, per moment positiu i negatiu. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 200,00 429,90 286,60 

M<0 -103,80 -232,10 -154,73 

 

Tal i com es pot observar en la Taula G.5 anterior, el criteri que cal seguir per escollir el 

valor de rigidesa que s’assigna a la unió és el següent: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
200,00 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
103,80 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió de l’extrem esquerra 

amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. El problema 

està, tal i com succeïa en la unió anterior, en què el Power Frame© només sap treballar 

amb un sol valor de rigidesa per a cada unió. Així doncs, el criteri que s’ha seguit ha 

Taula G.5: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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estat el d’exportar la rigidesa corresponent al valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) més 

gran en valor absolut. Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran 

en valor absolut és el que correspon al moment positiu, així doncs, la rigidesa que 

s’exporta al Power Frame© per la unió de l’extrem esquerra de la nau és de 577.748 

kNm/rad, veure Figura G.69. 

 

 

Cal destacar que en la Figura G.69, per referir-se a la connexió dreta de la unió de 

l’extrem esquerra, el programa diu “Unión de la derecha” però s’ha d’entendre que es 

refereix a la connexió dreta de la unió. 

A la Figura G.69 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment. 

Per la rigidesa exportada (577.748 kNm/rad) la unió de l’extrem esquerra de la nau és 

rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex, pàgines 17 i 18), el programa prendrà un valor de rigidesa 

proper a infinit perquè la unió s’ha classificat com a rígida. Per últim, només comentar 

que més endavant ja es comprovarà que per la rigidesa corresponent al moment negatiu, 

per la qual la unió és semirígida, l’estructura suporti correctament la sol�licitació de 

càrrega. 

 

 

Figura G.69: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 
exportar al Power Frame© per la unió de l’extrem esquerra 
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G.4.1.3  Unió del mig de la nau 

Aquesta unió uneix el pilar central de la nau amb els dos dintells, el que té a la seva 

dreta i el que té a la seva esquerra. 

Seguidament es mostren uns quadres resum que mostren els valors dels moments 

flectors que és capaç de suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments 

que realment suporta (moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de 

moment negatiu; i també dels valors de les rigideses que el programa calcula, veure 

Taula G.6 i G.7. Els valors d’aquestes taules s’han extret de l’informe corresponent a la 

unió del mig de la nau i són necessaris per determinar la rigidesa que s’ha d’assignar a la 

unió d’estudi.  

A continuació es mostra la Taula G.6 que correspon a la connexió dreta de la unió del 

mig de la nau. 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=675.839 
M>0 343,60 331,20 

Sj=337.919 

Sj,ini=293.000 
M<0 -413,00 -172,60 

Sj=146.500 

 

A continuació es mostra la Taula G.7 que correspon a la connexió esquerra de la unió del 

mig de la nau. 

 

 

 

 

Taula G.6: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses 
per la connexió dreta de la unió del mig de la nau 
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MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=675.839 
M>0 343,60 331,90 

Sj=337.919 

Sj,ini=323.600 
M<0 -413,00 -172,60 

Sj=161.800 

 

Esmentar que el programa informàtic (segons els valors de rigidesa mostrats a les Taules 

G.6 i G.7) classifica la unió del mig de la nau com a rígida, tant per moment positiu com 

per moment negatiu. 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quin valor de rigidesa s’agafarà 

per la unió del mig de la nau, tant per moment positiu com per moment negatiu, i tant 

per la connexió dreta com per la connexió esquerra. El criteri a seguir per determinar la 

rigidesa de la unió és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex, utilitzat 

també en l’estudi de les dues unions anteriors. 

A continuació es mostra la Taula G.8 (que correspon a la connexió dreta de la unió del 

mig) i la Taula G.9 (que correspon a la connexió esquerra de la unió del mig), aquestes 

taules ajuden a discernir quin valor de rigidesa correspon a la unió d’estudi, per moment 

positiu i negatiu. 

Primerament es fa l’estudi per la connexió dreta de la unió del mig: 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 331,20 343,60 229,10 

M<0 -172,60 -413,00 -275,33 

 
Taula G.8: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame©, correspon a la 

connexió dreta de la unió del mig 
 

Taula G.7: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses 
per la connexió esquerra de la unió del mig de la nau 
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Tal i com es pot observar en la Taula G.8, el criteri que cal seguir per escollir la rigidesa 

que s’assigna a la unió és el següent: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
331,20 229,10

3
j Ed j RdM M kNm> ⋅ → > , per tant s’escull: 

, 675.839
337.919,50

2

j ini

j

S kNm
S

radη
= = =  

El valor de η és igual a 2 perquè s’està estudiant una unió biga-pilar. Esmentar que el 

programa informàtic, en aquest cas, arrodoneix a la baixa el valor de la rigidesa. 

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
172,60 275,33

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
293.000j ini

kNm
S

rad
=  

A continuació s’adjunta l’estudi per la connexió esquerra de la unió del mig: 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 331,90 343,60 229,10 

M<0 -172,60 -413,00 -275,33 

 

Tal i com es pot observar en la Taula G.9, el criteri a seguir per escollir la rigidesa que 

s’assignarà a la unió és el mateix que s’ha fet servir per la connexió de la dreta, per tant: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
331,90 229,10

3
j Ed j RdM M kNm> ⋅ → > , per tant s’escull: 

Taula G.9: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame©, correspon a la 
connexió esquerra de la unió del mig 
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, 675.839
337.919,50

2

j ini

j

S kNm
S

radη
= = =  

El valor de η és igual a 2 perquè s’està estudiant una unió biga-pilar. Esmentar que el 

programa informàtic, en aquest cas, arrodoneix a la baixa el valor de la rigidesa. 

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
172,60 275,33

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
323.600j ini

kNm
S

rad
=  

A continuació s’adjunta la Taula G.10, en la que es mostra un resum de les possibles 

rigideses que l’usuari pot escollir per la unió del mig de la nau. 

 

 M>0 M<0 

Connexió dreta de la 

unió del mig 
337.919j

kNm
S

rad
=  

,
293.000j ini

kNm
S

rad
=  

Connexió esquerra de la 

unió del mig 
337.919j

kNm
S

rad
=  

,
323.600j ini

kNm
S

rad
=  

 

En la Taula G.10 es mostren els possibles valors de rigidesa que pot adoptar la unió del 

mig de la nau per a cada connexió i per moment positiu o moment negatiu. Cal triar un 

valor de rigidesa per a cada connexió perquè, com ja s’ha comentat en les anteriors 

unions, Power Frame© només sap treballar amb un sol valor de rigidesa per a cada 

connexió. Com en els casos anteriors, el criteri que s’ha seguit ha estat el d’exportar, per 

a cada connexió, la rigidesa corresponent al valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) més 

gran en valor absolut. 

Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut i per la 

connexió dreta, és el que correspon al moment positiu. Així doncs, la rigidesa que 

s’exporta a Power Frame© per la connexió dreta de la unió del mig és de 337.919 

kNm/rad, ja que és el valor de rigidesa que correspon a M>0. Per la connexió esquerra,  

el moment flector aplicat més gran en valor absolut és també el de moment positiu, per 

tant, la rigidesa de la connexió esquerra de la unió del mig és també de 337.919 

Taula G.10: Taula resum de les possibles rigideses a exportar per la unió del mig 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  131 

 

kNm/rad, perquè és el valor que correspon a M>0. Veure Figura G.70 per comprovar que 

s’han escollit aquests valors de rigidesa. 

 

 

Esmentar que en la finestra anterior del Power Connect© (Figura G.70) hi ha un error 

gràfic en la part corresponent a la connexió esquerra (“Unión de la izquierda”), ja que en 

els dos valors de rigidesa que es poden escollir hi posa “M>0”, quan en realitat el primer 

valor fa referència a M>0 i el segon valor a M<0. Destacar també que el programa de 

càlcul escriu “unión” quan en realitat fa referència a la connexió. 

A la Figura G.70 es pot comprovar com les quatre rigideses que mostra el programa 

informàtic són les mateixes que les que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que 

marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2) i que s’han resumit en la Taula G.10. 

Per la rigidesa exportada (337.919 kNm/rad, per les dues connexions) la unió del mig de 

la nau és rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i 

es marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada 

al Capítol G.2 d’aquest annex, pàgines 17 i 18), el programa prendrà un valor de rigidesa 

proper a infinit, ja que la unió s’ha classificat com a rígida. En aquest cas, si s’hagués 

exportat la rigidesa de M<0, també passaria el mateix perquè, per a moment negatiu, la 

unió del mig també és rígida. 

G.4.1.4 Unió cumbrera dreta 

Per aquesta unió també s’adjunta un petit resum dels valors dels moments flectors que 

és capaç de suportar la unió (moment de disseny) i dels moments que realment suporta 

(moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i també 

dels valors de les rigideses que el programa calcula, veure Taula G.11. Tots aquests  

Figura G.70: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 
exportar al Power Frame© per la unió del mig de la nau 
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valors, extrets de l’informe corresponent a la unió cumbrera dreta, s’adjunten per poder 

justificar quina rigidesa s’exportarà al Power Frame©.  

La unió cumbrera dreta té dues connexions (la dreta i l’esquerra) però, per les dues 

connexions, es té els mateixos valors del moment de disseny, moment aplicat i rigideses 

(fet que es pot comprovar en l’Informe 4 corresponent a aquesta unió, adjuntat en el 

Capítol G.3). Per aquest motiu només es fa un estudi, ja que és el mateix per les dues 

connexions. 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=229.059 
M>0 128,30 78,90 

Sj=76.353 

Sj,ini=236.630 
M<0 -130,80 -114,50 

Sj=78.877 

 

 

Esmentar que el programa informàtic (segons els valors de rigidesa mostrats a la Taula 

G.11) classifica la unió cumbrera dreta com a rígida, tant per moment positiu com per 

moment negatiu. 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quina rigidesa s’agafa per la 

unió cumbrera dreta, tant per moment positiu com per moment negatiu. El criteri a 

seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex, extret de l’Eurocodi EN 

1993-1-8 (5.1.2). 

A continuació es mostra la Taula G.12 la qual ajuda a desxifrar quin valor de rigidesa 

correspon a la unió d’estudi, per moment positiu i negatiu. 

 

Taula G.11: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per les 
dues connexions de la unió cumbrera dreta 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  133 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 78,90 128,30 85,53 

M<0 -114,50 -130,80 -87,20 

 

Amb l’ajut de la Taula G.12 anterior, es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
78,90 85,53

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
229.059j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
114,50 87,20

3
j Ed j RdM M kNm> ⋅ → > , per tant s’escull: 

, 236.630
78.877

3

j ini

j

S kNm
S

radη
= = =  

Observar que en aquest cas η és igual a 3, perquè es tracta d’una unió biga-biga i no 

d’una unió biga-pilar. 

A continuació s’adjunta la Taula G.13, en la que es mostra un resum de les possibles 

rigideses que l’usuari pot escollir per la unió cumbrera dreta. 

 

 M>0 M<0 

Connexió dreta de la 

unió cumbrera dreta 
,

229.059j ini

kNm
S

rad
=  78.877j

kNm
S

rad
=  

Connexió esquerra de la 

unió cumbrera dreta 
,

229.059j ini

kNm
S

rad
=  78.877j

kNm
S

rad
=  

Taula G.13: Taula resum de les possibles rigideses a exportar per la unió cumbrera dreta 

Taula G.12: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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En la Taula G.13 es mostren els possibles valors de rigidesa que pot adoptar la unió 

cumbrera dreta per a cada connexió i per moment positiu o moment negatiu. Cal triar un 

valor de rigidesa per a cada connexió perquè, com ja s’ha comentat en les anteriors 

unions, el programa de càlcul Power Frame© només sap treballar amb un únic valor de 

rigidesa per a cada connexió. Com en els casos anteriors, el criteri que s’ha seguit ha 

estat el d’exportar, per a cada connexió, la rigidesa corresponent al valor del moment 

flector aplicat (Mj,Ed) més gran en valor absolut. 

Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut i per 

les dues connexions, és el que correspon al moment negatiu (i pren un valor de 114,50 

kNm). Així doncs, la rigidesa que s’exporta al Power Frame©, tant per la connexió dreta 

com per l’esquerra, és de 78.877 kNm/rad, ja que és el valor de rigidesa que correspon a 

M<0. Veure Figura G.71 per comprovar que s’han escollit aquests valors de rigidesa. 

 

 

Es recorda que en la finestra anterior del Power Connect© (Figura G.71) hi ha un error 

gràfic en la part corresponent a la connexió esquerra (“Unión de la izquierda”), ja que en 

els dos valors de rigidesa que es poden escollir hi posa “M>0”, quan en realitat el primer 

valor fa referència a M>0 i el segon valor a M<0. De la mateixa manera, el programa diu 

“unión” quan en realitat fa referència a la connexió. 

A la Figura G.71 es pot comprovar com les quatre rigideses que mostra el programa 

informàtic són les mateixes que les que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que 

marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2) i que s’han resumit en la Taula G.13. 

Per la rigidesa exportada (78.877 kNm/rad, per les dues connexions) la unió d’estudi és 

rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

Figura G.71: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 
exportar al Power Frame© per la unió de la cumbrera dreta 
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marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex, pàgines 17 i 18), el programa prendrà un valor de rigidesa 

proper a infinit ja que la unió s’ha classificat com a rígida. En aquest cas, si s’hagués 

exportat la rigidesa de M>0, també passaria el mateix perquè, per a moment positiu, la 

unió de la cumbrera dreta també és rígida. 

G.4.1.5          Unió cumbrera esquerra 

Com s’ha fet per totes les unions anteriors, s’adjunta un petit resum dels valors dels 

moments flectors que és capaç de suportar la unió (moment de disseny) i dels moments 

que realment suporta (moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de 

moment negatiu; i també dels valors de les rigideses que el programa calcula, veure 

Taula G.14. S’adjunten tots aquests valors, extrets de l’informe corresponent a la unió 

cumbrera esquerra, per poder justificar quina rigidesa s’exporta al Power Frame©.  

La unió cumbrera esquerra té dues connexions (la dreta i l’esquerra) però, per les dues 

connexions, es té els mateixos valors del moment de disseny, moment aplicat i rigideses 

(fet que es pot comprovar en l’Informe 5 corresponent a aquesta unió, adjuntat en el 

Capítol G.3). Per aquest motiu només es fa un estudi, ja que és el mateix per les dues 

connexions. 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=229.059 
M>0 128,30 44,60 

Sj=76.353 

Sj,ini=236.630 
M<0 -130,80 -115,30 

Sj=78.877 

 

Esmentar que el programa informàtic (segons els valors de rigidesa mostrats a la Taula 

G.14) classifica la unió de la cumbrera esquerra com a rígida, tant per moment positiu 

com per moment negatiu. 

Taula G.14: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per les 
dues connexions de la unió cumbrera esquerra 
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Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quin valor de rigidesa s’agafa 

per la unió de la cumbrera esquerra, tant per moment positiu com per moment negatiu. 

El criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex. 

A continuació es mostra la Taula G.15 la qual ajuda a desxifrar quin valor de rigidesa 

correspon a la unió d’estudi, per moment positiu i negatiu. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 44,60 128,30 85,53 

M<0 -115,30 -130,80 -87,20 

 

Amb l’ajut de la Taula G.15 anterior, es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
44,60 85,53

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
229.059j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
115,30 87,20

3
j Ed j RdM M kNm> ⋅ → > , per tan s’escull: 

, 236.630
78.877

3

j ini

j

S kNm
S

radη
= = =  

Observar que en aquest cas η és igual a 3, ja que es tracta d’una unió biga-biga i no 

d’una unió biga-pilar. 

A continuació s’adjunta la Taula G.16, en la que es mostra un resum de les possibles 

rigideses que l’usuari pot escollir per la unió cumbrera esquerra. 

 

Taula G.15: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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 M>0 M<0 

Connexió dreta de la 

unió cumbrera esquerra 
,

229.059j ini

kNm
S

rad
=  78.877j

kNm
S

rad
=  

Connexió esquerra de la 

unió cumbrera esquerra 
,

229.059j ini

kNm
S

rad
=  78.877j

kNm
S

rad
=  

 

En la Taula G.16 es mostren els possibles valors de rigidesa que pot adoptar la unió 

cumbrera esquerra per a cada connexió i per moment positiu o moment negatiu. Cal triar 

un valor de rigidesa per a cada connexió perquè, com ja s’ha comentat en les anteriors 

unions, el Power Frame© només pot treballar amb un sol valor de rigidesa per a cada 

connexió. Com en els casos anteriors, el criteri que s’ha seguit ha estat el d’exportar, per 

a cada connexió, la rigidesa corresponent al valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) més 

gran en valor absolut. 

Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut i per 

les dues connexions, és el que correspon al moment negatiu (i pren una valor de 115,30 

kNm). Així doncs, la rigidesa que s’exporta al Power Frame©, tant per la connexió dreta 

com per l’esquerra, és de 78.877 kNm/rad, ja que és el valor de rigidesa que correspon a 

M<0. Veure Figura G.72 per comprovar que s’han escollit aquests valors de rigidesa. 

 

 

Es recorda que en la finestra anterior del Power Connect© (Figura G.72) hi ha un error 

gràfic en la part corresponent a la connexió esquerra (“Unión de la izquierda”), ja que en 

Figura G.72: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 
exportar al Power Frame© per la unió de la cumbrera esquerra 

Taula G.16: Taula resum de les possibles rigideses a exportar per la unió cumbrera esquerra 
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els dos valors de rigidesa que es poden escollir hi posa “M>0”, quan en realitat el primer 

valor fa referència a M>0 i el segon valor a M<0. De la mateixa manera, el programa 

informàtic es refereix a les connexions sota el nom de “uniones”. 

A la Figura G.72 es pot comprovar com les quatre rigideses que mostra el programa 

informàtic són les mateixes que les que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que 

marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2) i que s’han resumit en la Taula G.16. 

Per la rigidesa exportada (78.877 kNm/rad, per les dues connexions) la unió d’estudi és 

rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex, pàgines 17 i 18), el programa prendrà un valor de rigidesa 

proper a infinit ja que la unió s’ha classificat com a rígida. En aquest cas, si s’hagués 

exportat la rigidesa de M>0, també passaria el mateix perquè, per a moment positiu, la 

unió de la cumbrera esquerra també és rígida. 

G.4.1.6  Unió del pilar dret amb el sòl 

En la Taula G.17 es mostra un petit resum dels valors dels moments flectors que és 

capaç de suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment 

suporta (moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i 

també dels valors de les rigideses que el programa calcula. Tots aquests valors, extrets 

de l’informe corresponent a la unió del pilar dret amb el sòl, s’adjunten per tal de poder 

justificar quina rigidesa s’exporta al Power Frame© i poder continuar amb l’anàlisi de 

l’estructura de la nau. 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=243.895 
M>0 215,90 158,50 

Sj=81.298 

Sj,ini=243.895 
M<0 -219,50 -125,40 

Sj=81.298 

 
Taula G.17: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la 

unió del pilar dret amb el sòl 
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Esmentar que el programa informàtic (segons els valors de rigidesa mostrats a la Taula 

G.17) classifica la unió del pilar dret amb el terreny com a rígida, tant per moment 

positiu com per moment negatiu. 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quina rigidesa s’agafa per la 

unió del pilar dret amb el sòl, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex, extret de 

l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2). 

A continuació es mostra la Taula G.18, la qual ajuda a desxifrar quin valor de rigidesa 

correspon a la unió d’estudi, per moment positiu i negatiu. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 158,50 215,90 143,93 

M<0 -125,40 -219,50 -146,33 

 

Amb l’ajut de la Taula G.18, es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
158,50 143,93

3
j Ed j RdM M kNm> ⋅ → > , per tant s’escull: 

, 243.895
81.298

3

j ini

j

S kNm
S

radη
= = =  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
125,40 146,33

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
243.895j ini

kNm
S

rad
=  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió del pilar dret amb el sòl 

amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. Igual que 

succeïa amb les unions anteriors, el Power Frame© només sap treballar amb un sol valor 

Taula G.18: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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de rigidesa per a cada unió, així doncs, el criteri que s’ha seguit per exportar el valor de 

rigidesa és el mateix que l’utilitzat fins ara, que consisteix en exportar la rigidesa 

corresponent al màxim valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) en valor absolut. Per la 

unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut, és el que 

correspon al moment positiu (amb un valor de 158,50 kNm), així doncs, la rigidesa que 

s’exporta al Power Frame© per la unió del pilar dret amb el sòl és de 81.298 kNm/rad, ja 

que és la que correspon a M>0. Veure la Figura G.73 per comprovar que el programa 

informàtic deixa escollir entre els mateixos valors de rigidesa que els calculats 

anteriorment. 

 

 

A la Figura G.73 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el que estableix l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2). 

Per la rigidesa exportada (81.298 kNm/rad) la unió del pilar dret amb el sòl és rígida. Així 

doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es marqui la opció 

de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al Capítol G.2 

d’aquest annex, pàgines 17 i 18), el programa prendrà un valor de rigidesa proper a 

infinit ja que la unió s’ha classificat com a rígida. De la mateixa manera, si s’hagués 

exportat la rigidesa de moment negatiu, la unió del pilar dret amb el sòl també seria 

rígida. 

G.4.1.7  Unió del pilar esquerra amb el sòl 

En la Taula G.19 es mostra un petit resum dels valors dels moments flectors que és 

capaç de suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment 

Figura G.73: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 
exportar al Power Frame© per la unió del pilar dret amb el sòl 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  141 

 

suporta (moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i 

també dels valors de les rigideses que el programa calcula. S’adjunten tots aquests 

valors, extrets de l’informe corresponent a la unió del pilar esquerra amb el sòl, per 

poder justificar quina rigidesa s’exportarà al Power Frame© i poder continuar amb 

l’anàlisi de l’estructura de la nau. 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=1.406.471 
M>0 216,60 4,10 

Sj=468.824 

Sj,ini=332.115 
M<0 -219,50 -165,50 

Sj=110.705 

 

Esmentar que el programa informàtic (segons els valors de rigidesa mostrats a la Taula 

G.19) classifica la unió del pilar esquerra amb el terreny com a rígida, tant per moment 

positiu com per moment negatiu. 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quin valor de rigidesa s’agafarà 

per la unió del pilar esquerra amb el sòl, tant per moment positiu com per moment 

negatiu. El criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex 

A continuació es mostra la Taula G.20 la qual ajuda a desxifrar quin valor de rigidesa 

correspon a la unió d’estudi, per moment positiu i negatiu. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 4,10 216,60 144,40 

M<0 -165,50 -219,50 -146,33 

 

Taula G.19: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la 
unió del pilar esquerra amb el sòl 

Taula G.20: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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Amb l’ajut de la Taula G.20 anterior, es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
4,10 144,40

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
1.406.471j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
165,50 146,33

3
j Ed j RdM M kNm> ⋅ → > , per tant s’escull: 

, 332.115
110.705

3

j ini

j

S kNm
S

radη
= = =  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió del pilar esquerra amb 

el sòl amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

problema està en què Power Frame© només sap treballar amb un sol valor de rigidesa 

per a cada unió, així doncs, el criteri que s’ha seguit ha estat el d’exportar el valor la 

rigidesa corresponent al màxim valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) en valor absolut. 

Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut, és el 

que correspon al moment negatiu (amb un valor de 165,50 kNm), així doncs, la rigidesa 

que s’exporta al Power Frame© per la unió del pilar esquerra amb el sòl és de 110.705 

kNm/rad, ja que és la que correspon a M<0. Veure la Figura G.74 per comprovar que el 

programa informàtic deixa escollir entre els mateixos valors de rigidesa que els calculats 

anteriorment. 

 

 
Figura G.74: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 

exportar al Power Frame© per la unió del pilar esquerra amb el sòl 
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A la Figura G.74 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 

(5.1.2). 

Per la rigidesa exportada (110.705 kNm/rad) la unió del pilar esquerra amb el sòl és 

rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura des del Power Frame©, amb aquesta 

unió assignada, i es marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las 

uniones” (explicada al Capítol G.2 d’aquest annex), el programa prendrà un valor de 

rigidesa proper a infinit, ja que la unió s’ha classificat com a rígida. De la mateixa 

manera, si s’hagués exportat la rigidesa de moment positiu, la unió del pilar esquerra 

amb el sòl també seria rígida. 

G.4.1.8  Unió del pilar central amb el sòl 

En la Taula G.21 següent es mostra un petit resum dels valors dels moments flectors que 

és capaç de suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment 

suporta (moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i 

també dels valors de les rigideses que el programa calcula. Tots aquests valors, extrets 

de l’informe corresponent a la unió del pilar mig amb el sòl, s’adjunten per poder 

justificar quin valor de rigidesa s’exporta al Power Frame©. 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=45.137 
M>0 97,90 12,50 

Sj=15.046 

Sj,ini=45.137 
M<0 -97,90 -0,70 

Sj=15.046 

 

Esmentar que el programa informàtic (segons els valors de rigidesa mostrats a la Taula 

G.21) classifica la unió del pilar mig amb el terreny com a rígida, tant per moment positiu 

com per moment negatiu. 

Taula G.21: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la 
unió del pilar central amb el sòl 
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Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quina rigidesa s’agafa per la 

unió del pilar mig amb el sòl, tant per moment positiu com per moment negatiu. El criteri 

a seguir és el mateix que s’ha utilitzat fins ara, explicat en el Capítol G.2 del present 

annex i extret de l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2)). 

A continuació es mostra la Taula G.22 la qual ajuda a desxifrar quin valor de rigidesa 

correspon a la unió d’estudi, per moment positiu i negatiu. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 12,50 97,90 65,27 

M<0 -0,70 -97,90 -65,27 

 

Amb l’ajut de la Taula G.21, es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
12,50 65,27

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
45.137j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
0,70 65,27

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
45.137j ini

kNm
S

rad
=  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió del pilar mig amb el sòl 

amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. El problema 

està, com ha succeït amb la resta de les unions, en què el Power Frame© només sap 

treballar amb un únic valor de rigidesa per a cada unió, així doncs, el criteri que s’ha 

seguit ha estat el d’exportar la rigidesa corresponent al màxim valor del moment flector 

aplicat (Mj,Ed) en valor absolut. Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat 

més gran, en valor absolut, és el que correspon al moment positiu (amb un valor de 

12,50 kNm), així doncs, la rigidesa que s’exporta al Power Frame© per la unió del pilar 

mig amb el sòl és de 45.137 kNm/rad, ja que és la que correspon a M>0. Veure la Figura 

Taula G.22: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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G.75 per comprovar que el programa informàtic deixa escollir entre els mateixos valors 

de rigidesa que els calculats anteriorment. 

 

 

A la Figura G.75 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el que estableix l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2). 

Per la rigidesa exportada (45.137 kNm/rad) la unió del pilar mig amb el sòl és rígida. Així 

doncs, quan es solucioni l’estructura des del Power Frame©, amb aquesta unió 

assignada, i es marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las 

uniones” (explicada al Capítol G.2 d’aquest annex), el programa prendrà un valor de 

rigidesa proper a infinit, ja que la unió s’ha classificat com a rígida. De la mateixa 

manera, si s’hagués exportat la rigidesa de moment negatiu, la unió del pilar mig amb el 

sòl també seria rígida. 

G.4.1.9  Verificacions del Power Frame© de l’estructura definitiva 

amb unions 

A continuació es mostren els resultats obtinguts de l’anàlisi de l’estructura definitiva amb 

les unions assignades amb el Power Frame©. Destacar que aquests resultats no varien 

gaire dels adjuntats en l’Annex B, corresponents a la solució definitiva on encara no 

s’havien adjuntat les unions a l’estructura. Aquest fet és degut a què, per totes les 

unions assignades, s’ha exportat un valor de rigidesa que les classifica com a rígides, i 

per tant, els resultats són semblants als obtinguts en l’anàlisi de l’estructura sense 

unions considerant nusos rígids. 

Figura G.75: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a 
exportar al Power Frame© per la unió del pilar central amb el sòl 
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En la Figura G.76 es mostra el resultat de resistència que proporciona el programa 

informàtic. 

 

 

En la Figura G.76 anterior es pot observar com tots els elements estan per sota del 

100% de resistència, fet que indica que l’estructura està ben dimensionada de cara a la 

comprovació de resistència. Destacar que l’element que està més saturat està al 59,19% 

de resistència i correspon al nus 2 (part superior del pilar dret). 

Seguidament es mostra la verificació de l’estabilitat de l’estructura que facilita el 

programa de càlcul, veure Figura G.77.  

 

 

En la Figura G.77 es pot comprovar com l’estructura, amb les unions assignades, també 

està ben dimensionada de cara a l’estabilitat de l’estructura, ja que tots els elements 

estan per sota del 100% de vinclament. Observar que el nus 7 és el punt que més sofreix 

de cara al vinclament i està al 96,40%. 

Figura G.76: Verificació de resistència en % per l’estructura definitiva amb unions 

Figura G.77: Verificació de l’estabilitat de l’estructura en % per l’estructura definitiva amb unions 
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Per últim es mostren els desplaçaments verticals i horitzontals que pateix l’estructura 

degut a la sol�licitació de càrrega. Com ja s’ha explicat de forma més detallada en 

l’Annex B, les comprovacions referents a les fletxes es fan segons el CTE SE (4.3.3) i els 

valors s’extreuen de l’evolvent dels E.L.S C.R i els E.L.S C.P, ja que són els que 

s’encarreguen de verificar les deformacions de l’estructura. 

En la Figura G.78 es mostren les fletxes verticals corresponents a l’evolvent dels E.L.S 

C.R, i en la Figura G.79, les corresponents als E.L.S C.P.  

 

 

En la Figura G.78 s’aprecia com la màxima fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R és 

de 54 mm, i es localitza en el punt mig d’un dintell. 

 

 

En la Figura G.79 es pot observar com la màxima fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S 

C.P és de 22 mm, i es troba en els punts mitjos dels dintells. 

Figura G.78: Fletxes verticals de l’evolvent dels E.L.S C.R de l’estructura definitiva amb unions 

Figura G.79: Fletxes verticals de l’evolvent dels E.L.S C.P de l’estructura definitiva amb unions 
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Ara cal comprovar que els valors anteriors de les fletxes verticals no superin els límits 

que fixa la normativa. En el cas de fletxes verticals, com ja s’ha explicat en l’Annex B, el 

límit és l/300, on l és la longitud lliure entre suports. Per tant: 

22.000
54 73,33

300

mm
mm mm≤ = , la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

22.000
22 73,33

300

mm
mm mm≤ = , la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.P compleix. 

Seguidament es mostren els desplaçaments horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.R 

(Figura G.80) i els de l’evolvent dels E.L.S C.P (Figura G.81). 

 

 

En la Figura G.80 es pot observar com el màxim desplaçament horitzontal de l’evolvent 

dels E.L.S C.R és de 28 mm, i es troba en el punt superior del pilar esquerra. 

 

 

En la Figura G.81 s’aprecia com el màxim desplaçament horitzontal de l’evolvent dels 

E.L.S C.P és de 6 mm, i es localitza en el pilar dret. 

Figura G.80: Desplaçaments horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.R de l’estructura definitiva amb unions 
 

Figura G.81: Desplaçaments horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.P de l’estructura definitiva amb unions 
 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  149 

 

Cal comprovar que els valors anteriors dels desplaçament horitzontals no superin els 

límits que fixa la normativa. En el cas de fletxes horitzontals i per naus industrials, com 

ja s’ha explicat en l’Annex B, el límit és H/150, on H és l’altura del punt més alt dels 

pilars. 

9.038
28 60,25

150

mm
mm mm≤ = , la fletxa horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

9.038
6 60,25

150

mm
mm mm≤ = , la fletxa horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.P compleix. 

Tal i com s’ha demostrat, l’estructura, amb les unions assignades, aguanta perfectament 

els esforços que sofreix i compleix totes les verificacions. 

En aquest capítol s’ha justificat la rigidesa que s’exporta del Power Connect© al Power 

Frame© per a cadascuna de les unions que formen la nau i pel model d’estructura òptim. 

Com s’ha anat citant anteriorment, per a cada unió s’ha exportat un valor de rigidesa que 

feia que la unió esdevingués rígida, però s’ha pogut observar que existeixen dues unions 

(concretament les dues dels extrems de la nau) que són semirígides per moments 

negatius. Així doncs, encara que el moment aplicat més gran (en valor absolut i per 

aquestes dues unions) sigui el de signe positiu (que és el que fa que aquestes dues 

unions siguin rígides), cal comprovar que les unions classificades com a semirígides estan 

ben dimensionades i aguanten correctament els esforços als que estan sotmeses per les 

combinacions de càrrega on es té moment negatiu. Per fer aquesta comprovació s’ha 

cregut convenient fer tres estudis per separat d’aquestes dues unions per tal de 

comprovar que, per totes les possibles combinacions de moment positiu i negatiu que es 

tenen en l’estructura, les unions dels extrems aguanten.  

A continuació es mostren aquests tres estudis, que corresponen a les següents 

combinacions: 

- Moment positiu a l’extrem dret i esquerra. 

- Moment negatiu a l’extrem dret i positiu a l’extrem esquerra. 

- Moment negatiu a l’extrem dret i esquerra. 

Esmentar que s’han estudiat aquests casos, perquè són les tres possibles combinacions 

de moment flector que es poden donar en les unions dels extrems per totes les 

combinacions de càrrega corresponents als E.L.U C.F, E.L.S C.R i E.L.S C.P. 
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G.4.2 Estudi de la combinació moment flector positiu-

positiu 

En aquest cas s’estudien totes aquelles combinacions de càrrega del fitxer òptim que 

originin un moment flector positiu en les unions dels extrems superiors de la nau, tant el 

dret com l’esquerra. A continuació s’adjunta la Figura G.82 perquè el lector pugui 

comprendre quin cas s’estudia. 

 

 

Les combinacions de càrrega que genera el Power Frame© que provoquen un moment  

flector positiu, tant a l’extrem dret com a l’esquerra, són: 

- E.L.U C.F: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 31 i 32. 

- E.L.S C.R: 2, 3, 5, 6, 7 i 8. 

- E.L.S C.P: 1 

El procediment que s’ha seguit per elaborar aquest estudi ha estat el d’eliminar totes les 

combinacions de càrrega diferents a les citades, ja que d’aquesta manera s’aconsegueix 

fer l’anàlisi de l’estructura de la nau sota la sol�licitació de només aquelles combinacions 

de càrrega que originen moments flectors positius en els dos extrems, i veure el 

comportament d’aquestes dues unions. 

Un cop es tenen només les combinacions de càrrega que provoquen moments positius en 

els dos extrems, es procedeix a fer l’anàlisi de l’estructura amb el Power Frame©. En 

aquest cas, només s’adjunten els resultats de les dues unions dels extrems, ja que són 

les úniques unions que el Power Connect© ha classificat com a semirígides per moment 

Figura G.82: Esquema de la combinació de moment positiu-positiu 
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negatiu, i cal comprovar que suporten correctament l’estat de càrrega que es té. Per la 

resta d’unions es comprova que continuïn sent rígides (tant per moment positiu com per 

moment negatiu) però, en el cas que canviï el seu valor de rigidesa (degut a que estan 

sotmeses a menys combinacions de càrrega que en el fitxer definitiu), aquests nous 

valors de rigidesa no es mostren perquè el que importa és que continuïn sent rígides. Es 

recorda que si una unió és classificada com a rígida pel Power Connect©, quan es 

soluciona l’estructura des del Power Frame© marcant la opció de “Calcular con la 

clasificación de rigidez de las uniones”, el Power Frame© assigna un valor de rigidesa 

proper a infinit pel sol fet de ser una unió rígida. És per aquest motiu que si la unió és 

rígida, el valor de la rigidesa no és gaire rellevant, en canvi, sí que ho és quan la unió és 

semirígida (aquesta opció del programa informàtic està explicada de manera detallada en 

el Capítol G.2 del present annex). 

Per últim, cal remarcar que les característiques físiques de les unions no han canviat i 

són les que s’han especificat en el Capítol G.3 d’aquest annex; el que ha canviat són les 

sol�licitacions de les unions.  

G.4.2.1  Unió de l’extrem dret de la nau 

A continuació s’adjunta l’informe que proporciona el Power Connect© corresponent a la 

unió de l’extrem dret pel cas que s’estudia, és a dir, sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originin un moment flector positiu en els dos extrems de la 

nau. 

 
Resumen (Informe 9) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión izquierda 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
201,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= 0 kNm 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 201,9 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
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Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -929,1 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1119,9 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 0 
kN 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 2137,4 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 36,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 2  (2,23) 20,89 429,90 12,86 2137,42 0,05 V 
ELU CF 3  (2,23) 93,68 429,90 24,39 2137,42 0,23 V 
ELU CF 5  (2,23) 76,35 429,90 13,72 2137,42 0,18 V 
ELU CF 6  (2,23) 129,87 429,90 28,64 2137,42 0,32 V 
ELU CF 7  (2,23) 112,53 429,90 9,06 2137,42 0,27 V 
ELU CF 9  (2,23) 10,19 429,90 10,95 2137,42 0,03 V 
ELU CF 10  (2,23) 82,97 429,90 22,48 2137,42 0,20 V 
ELU CF 12  (2,23) 65,52 429,90 11,78 2137,42 0,16 V 
ELU CF 13  (2,23) 119,17 429,90 26,72 2137,42 0,29 V 
ELU CF 14  (2,23) 101,70 429,90 7,11 2137,42 0,24 V 
ELU CF 16  (2,23) 0,81 429,90 9,27 2137,42 0,01 V 
ELU CF 17  (2,23) 73,59 429,90 20,81 2137,42 0,18 V 
ELU CF 19  (2,23) 56,08 429,90 10,08 2137,42 0,14 V 
ELU CF 20  (2,23) 109,78 429,90 25,05 2137,42 0,27 V 
ELU CF 21  (2,23) 92,26 429,90 5,41 2137,42 0,22 V 
ELU CF 24  (2,23) 62,88 429,90 18,90 2137,42 0,16 V 
ELU CF 26  (2,23) 45,25 429,90 8,13 2137,42 0,11 V 
ELU CF 27  (2,23) 99,08 429,90 23,14 2137,42 0,24 V 
ELU CF 28  (2,23) 81,43 429,90 3,47 2137,42 0,19 V 
ELU CF 29  (2,23) 201,94 429,90 36,30 2137,42 0,49 V 
ELU CF 30  (2,23) 191,11 429,90 34,35 2137,42 0,46 V 
ELU CF 31  (2,23) 181,67 429,90 32,65 2137,42 0,44 V 
ELU CF 32  (2,23) 170,84 429,90 30,71 2137,42 0,41 V 

M- -0,01 -232,08 -0,01 -1119,91 0,00 V 
 

 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1322,4 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 70 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 565 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 234,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (2,23)  - 
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Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (2,23)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - M- - 

L’informe anterior (Informe 9) correspon a l’estudi de la combinació de moment flector 

positiu-positiu, és a dir, s’estudia l’estructura només sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originin un moment flector positiu en els dos extrems de la 

nau. Així doncs, en aquest estudi no existeix cap combinació de càrrega que origini un 

moment flector negatiu a la unió de l’extrem dret de la nau, no obstant el programa 

informàtic genera la combinació “M-“ per tal de comprovar com es comportaria la unió 

sota l’acció d’un moment negatiu fictici de valor -0,01 kNm (veure taula de l’Informe 9 

anterior). Cal tenir sempre present que aquesta combinació de càrrega no existeix, sinó 

que la crea el propi programa quan no troba cap combinació de moment flector negatiu. 

Per comprovar que no existeix cap combinació de càrrega de moment negatiu, només cal 

observar que el moment negatiu de càlcul que apareix en l’Informe 9 és igual a zero i 

que correspon a la combinació de “M-“. 

Per altra banda, observant l’informe anterior es pot comprovar com la unió de l’extrem 

dret de la nau (sota l’acció de les combinacions de càrrega que originen moments 

positius als dos extrems) compleix totes les verificacions, ja que els valors de càlcul són 

inferiors als de disseny, tant en la comprovació de moment flector, com en la d’esforç 

normal, com en la d’esforç tallant. A més a més, també es compleix la verificació de la 

interacció entre el moment flector i l’esforç normal, ja que tots els valors de la penúltima 

columna de la taula de l’Informe 9 anterior són inferiors a la unitat. Recordar que les 

combinacions de càrrega crítiques, que el programa mostra al costat de cada verificació, 

corresponen a aquelles combinacions que tenen el moment flector de càlcul, esforç 

normal de càlcul o esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut respectivament. 

Per últim, l’Informe 9 anterior classifica la unió en funció de la seva rigidesa. 

Concretament, la unió de l’extrem dret és rígida per moment positiu i semirígida per 

moment negatiu (cal recordar que en aquest estudi no existeix cap combinació de 

moment flector negatiu que afecti a la unió de l’extrem dret, de manera que la unió és 



154  Annex G 
 

 

rígida perquè està sota l’acció de moments flectors positius). També es recorda al lector 

que les combinacions de càrrega crítiques, que el programa informàtic mostra en 

l’apartat de rigideses, corresponen a aquelles combinacions de càrrega que són menys 

rígides, és a dir, les que tenen el valor de Sj,ini més baix. 

Seguidament es fa un petit resum dels valors dels moments flectors que és capaç de 

suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment suporta 

(moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i també 

dels valors de les rigideses que el programa calcula, veure Taula G.23.  

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 201,90 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 0,00 

Sj=48.974 

 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quina rigidesa s’agafarà per la 

unió de l’extrem dret de la nau, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex però, per 

facilitar la comprensió al lector, es recorda a continuació el que estableix l’Eurocodi EN 

1993-1-8 (5.1.2): 

Si 
, ,

2

3
j Ed j RdM M≤ ⋅  es pot treballar amb la rigidesa inicial del nus, 

,j iniS  

 Si 
, ,

2

3
j Ed j RdM M> ⋅  es pot treballar amb el valor ,j ini

j

S
S

η
=  

On, segons la Taula G.1 presentada anteriorment es té:  

2η =  per unions biga-pilar 

Taula G.23: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la unió de l’extrem dret 
de la nau i per la combinació de moment positiu-positiu 
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   3η =  per altres tipus d’unions 

On:  

- Mj,Rd és el moment resistent de la unió, és el màxim valor de moment que pot suportar 

la unió, és a dir, moment flector de disseny. 

- Mj,Ed és el moment de càlcul, és a dir el moment aplicat que l’estructura transmet a la 

unió. 

A continuació es mostra la Taula G.24 on es poden visualitzar tots aquests valors i decidir 

quina rigidesa s’exporta per la unió d’estudi. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 201,90 429,90 286,60 

M<0 0,00 -232,10 -154,73 

 

Tal i com es pot observar en la Taula G.24, el criteri que cal seguir per escollir la rigidesa 

que s’assigna a la unió és el següent: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
201,90 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
0,00 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Un cop realitzades aquestes comprovacions, ja es té el valor de la rigidesa de la unió de 

l’extrem dret amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el programa Power Frame© només sap treballar 

amb un sol valor de rigidesa per a cada unió, així doncs, el criteri que s’ha seguit (per 

Taula G.24: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
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treballar amb únic valor de rigidesa) ha estat el d’exportar el valor de la rigidesa 

corresponent al màxim valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) en valor absolut. Per la 

unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut, és el que 

correspon al moment positiu (i pren el valor de 201,90 kNm), així doncs, la rigidesa que 

s’exporta al Power Frame© per la unió de l’extrem dret de la nau és de 577.748 kNm/rad 

ja que és la que correspon a M>0, veure Figura G.83. 

 

 

A la Figura G.83 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 

(5.1.2). 

Per la rigidesa exportada (577.748 kNm/rad) la unió de l’extrem dret de la nau és rígida. 

Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es marqui la 

opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al Capítol G.2 

d’aquest annex), el programa prendrà un valor de rigidesa proper a infinit, ja que la unió 

s’ha classificat com a rígida. 

Per aquesta unió, i sota les sol�licitacions de càrrega estudiades, no s’adjunten els gràfics 

de l’estat de càrrega de la unió ni els gràfics de rigidesa perquè en el Capítol G.3 

d’aquest annex ja s’ha comprovat que, sota l’acció de totes les combinacions de càrrega 

que genera el programa informàtic, la unió aguanta correctament, així doncs, sota l’acció 

de només algunes d’aquestes combinacions de càrrega segur que també aguanta. A més 

a més, per comprovar que la unió està ben dimensionada ja s’ha adjuntat l’informe que 

facilita el programa de càlcul de la unió de l’extrem dret sota les combinacions de càrrega 

que provoquen moments positius als dos extrems. 

Figura G.83: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a exportar al Power 
Frame© per la unió de l’extrem dret, combinació de moment positiu-positiu 
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G.4.2.2  Unió de l’extrem esquerra de la nau 

Seguidament s’adjunta l’informe que proporciona el Power Connect© corresponent a la 

unió de l’extrem esquerra pel cas que s’estudia, és a dir, sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originen un moment flector positiu en els dos extrems de la 

nau. 

 
Resumen (Informe 10) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión derecha 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
200 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= 0 kNm 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 200 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -929,1 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1119,9 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 0 
kN 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 2137,4 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 35,7 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 2  (17,25) 118,25 429,90 20,94 2137,42 0,28 V 
ELU CF 3  (17,25) 148,93 429,90 24,43 2137,42 0,36 V 
ELU CF 5  (17,25) 75,58 429,90 13,48 2137,42 0,18 V 
ELU CF 6  (17,25) 189,41 429,90 33,86 2137,42 0,46 V 
ELU CF 7  (17,25) 111,40 429,90 8,70 2137,42 0,26 V 
ELU CF 9  (17,25) 107,42 429,90 19,00 2137,42 0,26 V 



158  Annex G 
 

 

ELU CF 10  (17,25) 138,10 429,90 22,49 2137,42 0,33 V 
ELU CF 12  (17,25) 64,88 429,90 11,57 2137,42 0,16 V 
ELU CF 13  (17,25) 178,57 429,90 31,91 2137,42 0,43 V 
ELU CF 14  (17,25) 100,70 429,90 6,78 2137,42 0,24 V 
ELU CF 16  (17,25) 97,98 429,90 17,30 2137,42 0,24 V 
ELU CF 17  (17,25) 128,65 429,90 20,79 2137,42 0,31 V 
ELU CF 19  (17,25) 55,49 429,90 9,90 2137,42 0,13 V 
ELU CF 20  (17,25) 169,13 429,90 30,21 2137,42 0,41 V 
ELU CF 21  (17,25) 91,31 429,90 5,11 2137,42 0,21 V 
ELU CF 24  (17,25) 117,82 429,90 18,84 2137,42 0,28 V 
ELU CF 26  (17,25) 44,79 429,90 7,99 2137,42 0,11 V 
ELU CF 27  (17,25) 158,30 429,90 28,27 2137,42 0,38 V 
ELU CF 28  (17,25) 80,61 429,90 3,20 2137,42 0,19 V 
ELU CF 29  (17,25) 200,02 429,90 35,67 2137,42 0,48 V 
ELU CF 30  (17,25) 189,31 429,90 33,76 2137,42 0,46 V 
ELU CF 31  (17,25) 179,93 429,90 32,08 2137,42 0,43 V 
ELU CF 32  (17,25) 169,22 429,90 30,17 2137,42 0,41 V 

M- -0,01 -232,08 -0,01 -1119,91 0,00 V 
 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1322,4 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 69,9 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 565 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 232,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 29  (17,25)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 2  (17,25)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - M- - 
 

L’Informe 10 correspon a l’estudi de la combinació de moment flector positiu-positiu. Així 

doncs, en aquest estudi no existeix cap combinació de càrrega que origini un moment 

negatiu a la unió de l’extrem esquerra de la nau, no obstant (igual que succeïa amb la 

unió de l’extrem dret de la nau) el programa informàtic genera la combinació “M-“ per tal 

de comprovar com es comportaria la unió sota l’acció d’un moment negatiu fictici de 

valor -0,01 kNm (veure taula de l’informe anterior). Es recorda que aquesta combinació 

de càrrega no existeix, sinó que la crea el propi programa quan no troba cap combinació 

de moment flector negatiu, d’aquesta manera es pot estudiar el comportament de la unió 
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sota un valor de moment flector negatiu. Per comprovar que no existeix cap combinació 

de càrrega de moment flector negatiu, només cal observar que el moment negatiu de 

càlcul que apareix en l’informe anterior (Informe 10) és igual a zero i que correspon a la 

combinació de “M-“. 

Per altra banda, observant l’informe anterior es pot comprovar com la unió de l’extrem 

esquerra de la nau (sota l’acció de les combinacions de càrrega que originen moments 

positius als dos extrems) compleix totes les verificacions, ja que els valors de càlcul són 

inferiors als de disseny, tant en la comprovació de moment flector, com en la d’esforç 

normal, com en la d’esforç tallant. A més a més, també es compleix la verificació de la 

interacció entre el moment flector i l’esforç normal, ja que tots els valors de la penúltima 

columna de la taula de l’informe anterior són inferiors a la unitat. Recordar que les 

combinacions de càrrega crítiques, que el programa mostra al costat de cada verificació, 

corresponen a aquelles combinacions que tenen el moment flector de càlcul, esforç 

normal de càlcul o esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut respectivament. 

Per últim, l’informe anterior (Informe 10) classifica la unió en funció de la seva rigidesa. 

Concretament, la unió de l’extrem esquerra és rígida per moment positiu i semirígida per 

moment negatiu (cal recordar però que en aquest estudi no existeix cap combinació de 

moment flector negatiu que afecti la unió de l’extrem esquerra, de manera que la unió és 

rígida perquè està sota l’acció de moments flectors positius). Es recorda al lector que les 

combinacions de càrrega crítiques, que el programa informàtic mostra en l’apartat de 

rigideses, corresponen a les combinacions de càrrega que són menys rígides, és a dir, les 

que tenen el valor de Sj,ini més baix. 

A continuació es mostra un petit resum dels valors dels moments flectors que és capaç 

de suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment suporta 

(moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i també 

dels valors de les rigideses que el programa calcula, veure Taula G.25.  

 

 

 

 

 



160  Annex G 
 

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 200,00 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 0,00 

Sj=48.974 

 

Un vegada recordats aquests valors, ja es pot determinar el valor de la rigidesa que 

s’agafarà per la unió de l’extrem esquerra de la nau, tant per moment positiu com per 

moment negatiu. El criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present 

annex. 

A continuació es mostra la Taula G.26 on es poden visualitzar els valors que ajuden a 

decidir quina rigidesa s’exporta per la unió d’estudi. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 200,00 429,90 286,60 

M<0 0,00 -232,10 -154,73 

 

Amb l’ajut de la Taula G.26, s’obté el valor de rigidesa per moment positiu i negatiu: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
200,00 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

Taula G.26: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
 

Taula G.25: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la unió de l’extrem 
esquerra de la nau i per la combinació de moment positiu-positiu 
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[ ], ,

2
0,00 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Després de realitzar aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió de l’extrem 

esquerra amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

problema està, com ja s’ha comentat en diverses ocasions, en què el programa Power 

Frame© només sap treballar amb un únic valor de rigidesa per a cada unió, així doncs, el 

criteri que s’ha seguit ha estat el d’exportar la rigidesa corresponent al màxim valor del 

moment flector aplicat (Mj,Ed) en valor absolut. Per la unió d’estudi es té que el moment 

flector aplicat més gran, en valor absolut, és el que correspon al moment positiu (i pren 

el valor de 200,00 kNm), així doncs, la rigidesa que s’exporta al Power Frame© per la 

unió de l’extrem esquerra de la nau és de 577.748 kNm/rad ja que és la que correspon a 

M>0, veure Figura G.84. 

 

 

A la Figura G.84 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 

(5.1.2). 

Per la rigidesa exportada (577.748 kNm/rad) la unió de l’extrem esquerra de la nau és 

rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex), el programa prendrà un valor de rigidesa proper a infinit, ja 

que la unió s’ha classificat com a rígida. 

Figura G.84: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a exportar al Power 
Frame© per la unió de l’extrem esquerra, combinació de moment positiu-positiu 
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Per aquesta unió, i sota les sol�licitacions de càrrega estudiades, no s’adjunten els gràfics 

de l’estat de càrrega de la unió ni els gràfics de rigidesa perquè en el Capítol G.3 

d’aquest annex ja s’ha comprovat que, sota l’acció de totes les combinacions de càrrega 

que genera el programa informàtic, la unió aguanta correctament, així doncs, sota l’acció 

de només algunes d’aquestes combinacions de càrrega segur que també aguanta. A més 

a més, per comprovar que la unió està ben dimensionada, ja s’ha adjuntat l’informe que 

facilita el programa de càlcul de la unió de l’extrem esquerra sota les combinacions de 

càrrega que provoquen moments positius als dos extrems. 

La resta d’unions de la nau continuen sent rígides, tant per moment positiu com per 

moment negatiu, sota l’acció de les combinacions de càrrega que provoquen moments 

flectors positius en els dos extrems de la nau. El valor de la rigidesa d’aquestes unions no 

es mostra perquè, tal i com s’ha comentat anteriorment, aquest valor no té massa 

importància en una unió rígida, ja que el programa informàtic assigna una rigidesa 

propera a infinit quan es tracta d’una unió rígida. 

G.4.2.3  Verificacions del Power Frame© de la combinació de moment 

flector positiu-positiu 

Seguidament es mostren els resultats que proporciona el programa informàtic referents a 

les verificacions de resistència i estabilitat pel cas de moment flector positiu-positiu.  

En la Figura G.85 es mostra el resultat de resistència que proporciona el programa 

informàtic. 

 

 

En la Figura G.85 es pot observar com tots els elements estan per sota del 100% de 

resistència, fet que indica que l’estructura està ben dimensionada de cara a la 

Figura G.85: Verificació de resistència en % per la combinació de moment positiu-positiu 
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comprovació de resistència. Destacar que l’element més sol�licitat en quan a resistència 

està al 59,19% i correspon al nus 2 (part superior del pilar dret). 

Seguidament es mostra la verificació de l’estabilitat de l’estructura que facilita el 

programa de càlcul, veure Figura G.86.  

 

 

En la Figura G.86 es pot comprovar com l’estructura, sota l’acció de les combinacions de 

càrrega que generen moments flectors positius als dos extrems, també està ben 

dimensionada de cara a l’estabilitat de l’estructura, ja que tots els elements estan per 

sota del 100% de vinclament. Observar que el nus 7 és el punt que més pateix en quan a 

vinclament i està al 96,40%. 

Per últim es mostren els desplaçaments verticals i horitzontals que sofreix l’estructura. 

Com ja s’ha explicat de forma més detallada en l’Annex B, les comprovacions referents a 

les fletxes es fan segons el CTE SE (4.3.3) i els valors s’extreuen de l’evolvent dels E.L.S 

C.R i els E.L.S C.P, ja que són els que s’encarreguen de verificar les deformacions de 

l’estructura. 

En la Figura G.87 es mostren les fletxes verticals corresponents a l’evolvent dels E.L.S 

C.R, i en la Figura G.88, les corresponents als E.L.S C.P.  

Figura G.86: Verificació de l’estabilitat de l’estructura en % per la combinació de moment positiu-positiu 
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En la Figura G.87 s’aprecia com la màxima fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R és 

de 54 mm, i es localitza en el punt mig d’un dintell. 

 

 

En la Figura G.88 es pot observar com la màxima fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S 

C.P és de 22 mm, i es troba en els punts mitjos dels dintells. 

Ara cal comprovar que els valors anteriors de les fletxes verticals no superin els límits 

que estableix la normativa. En el cas de fletxes verticals, com ja s’ha explicat en l’Annex 

B, el límit és l/300, on l és la longitud lliure entre suports, que en aquest cas és igual a 

22.000 mm, per tant: 

22.000
54 73,33

300

mm
mm mm≤ = , la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

22.000
22 73,33

300

mm
mm mm≤ = , la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.P compleix. 

Figura G.87: Fletxes verticals de l’evolvent dels E.L.S C.R de la combinació de moment positiu-positiu 

Figura G.88: Fletxes verticals de l’evolvent dels E.L.S C.P de la combinació de moment positiu-positiu 
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Seguidament es mostren els desplaçament horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.R 

(Figura G.89) i els de l’evolvent dels E.L.S C.P (Figura G.90). 

 

 

En la Figura G.89 es pot observar com el màxim desplaçament horitzontal de l’evolvent 

dels E.L.S C.R és de 28 mm, i es troba en el punt superior del pilar esquerra. 

 

 

En la Figura G.90 s’aprecia com el màxim desplaçament horitzontal de l’evolvent dels 

E.L.S C.P és de 6 mm, i es localitza en el pilar dret. 

Cal comprovar que els valors anteriors dels desplaçament horitzontals no superin els 

límits que fixa la normativa. En el cas de fletxes horitzontals i per naus industrials, com 

ja s’ha explicat en l’Annex B, el límit és H/150, on H és l’altura del punt més alt dels 

pilars, i que és igual a 9.038 mm, per tant: 

9.038
28 60,25

150

mm
mm mm≤ = , la fletxa horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

Figura G.89: Desplaçaments horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.R de la combinació de 
moment positiu-positiu 

 

Figura G.90: Desplaçaments horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.P de la combinació de 
moment positiu-positiu 
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9.038
6 60,25

150

mm
mm mm≤ = , la fletxa horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.P compleix. 

Tal i com s’ha demostrat, l’estructura de la nau (sota l’acció d’aquelles combinacions de 

càrrega que originen moments flectors positius en els dos extrems) aguanta 

perfectament els esforços que sofreix i compleix totes les verificacions, tot i tenir les 

unions dels extrems classificades com a semirígides per moments negatius. 

G.4.3 Estudi de la combinació moment flector negatiu-

positiu 

En aquest cas s’estudien totes aquelles combinacions de càrrega del fitxer òptim que 

originin un moment flector negatiu a l’extrem dret i un moment flector positiu a l’extrem 

esquerra de la nau. S’adjunta la Figura G.91 perquè el lector pugui comprendre quin cas 

s’estudia. 

 

 

Les combinacions de càrrega (que genera el Power Frame©) que provoquen un moment 

negatiu a l’extrem dret i un de positiu a l’extrem esquerra són: 

- E.L.U C.F: 1, 8, 15, 22, 23, 34, 37, 40, 43. 

- E.L.S C.R: 1, 10. 

De la mateixa manera que s’ha fet en l’estudi anterior, s’han eliminat totes les 

combinacions de càrrega diferents a les citades, aconseguint així fer l’anàlisi de 

l’estructura sota la sol�licitació d’aquelles combinacions de càrrega que originen un 

moment flector negatiu a l’extrem dret i un moment flector positiu a l’extrem esquerra. 

Figura G.91: Esquema de la combinació de moment negatiu-positiu 
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Un cop es tenen les combinacions de càrrega que provoquen els moments desitjats, es 

procedeix a fer l’anàlisi de l’estructura amb el Power Frame©. Com en l’estudi anterior, 

només s’adjuntaran els resultats de les dues unions dels extrems, ja que són les úniques 

unions que el Power Connect© ha classificat com a semirígides per moment negatiu, i cal 

comprovar que suporten correctament l’estat de càrrega que es té. Per la resta d’unions 

es comprova que continuïn sent rígides (tant per moment positiu com per moment  

negatiu) però, en el cas que canviï el seu valor de rigidesa (degut a que estan sotmeses 

a menys combinacions de càrrega que en el fitxer definitiu), aquests nous valors de 

rigidesa no es mostren perquè el que importa és que continuïn sent rígides. Es recorda  

que si una unió és classificada com a rígida pel Power Connect©, quan es soluciona 

l’estructura des del Power Frame© marcant la opció de “Calcular con la clasificación de 

rigidez de las uniones”, el Power Frame© assigna un valor de rigidesa proper a infinit pel 

sol fet de ser una unió rígida. És per aquest motiu que si la unió és rígida, el valor de la 

rigidesa no és gaire rellevant, en canvi, sí ho és quan la unió és semirígida (aquesta 

opció del programa informàtic està explicada de manera detallada en el Capítol G.2 del 

present annex). 

Per últim, cal remarcar que les característiques físiques de les unions no han canviat i 

són les que s’han especificat en el Capítol G.3 d’aquest mateix annex; el que ha canviat 

són les sol�licitacions de les unions.  

G.4.3.1  Unió de l’extrem dret de la nau 

A continuació s’adjunta l’informe que proporciona el Power Connect© corresponent a la 

unió de l’extrem dret pel cas que s’estudia, és a dir, sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originin un moment flector negatiu a l’extrem dret i un de 

positiu a l’extrem esquerra de la nau. 

 
Resumen (Informe 11) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión izquierda 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
0 kNm 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
=  -68,6 kNm 
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La combinación crítica es: - ELU CF 43  (2,23)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -928,5 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -68,6 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 43  (2,23)  - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1119,9 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 3,3 
kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 43  (2,23)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 991,6 kN >= Compresión aplicada (CSd) 
= 7,4 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 23  (2,23)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (2,23) -37,52 -232,08 5,99 991,56 0,17 V 
ELU CF 8  (2,23) -47,71 -232,08 4,14 991,56 0,21 V 
ELU CF 15  (2,23) -56,64 -232,08 2,52 991,56 0,25 V 
ELU CF 22  (2,23) -66,83 -232,08 0,67 991,56 0,29 V 
ELU CF 23  (2,23) -9,42 -232,08 7,42 991,56 0,05 V 
ELU CF 34  (2,23) -39,32 -232,08 1,98 991,56 0,17 V 
ELU CF 37  (2,23) -49,51 -232,08 0,13 991,56 0,21 V 
ELU CF 40  (2,23) -58,44 -232,08 -1,49 -1119,91 0,25 V 
ELU CF 43  (2,23) -68,62 -232,08 -3,35 -1119,91 0,30 V 

M+ 0,00 429,90 0,00 -1129,04 0,00 V 
 

Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1433,7 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 20,7 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 22  (2,23)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 554,6 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 84,1 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 43  (2,23)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
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Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (2,23)  - 

L’informe anterior (Informe 11) correspon a l’estudi de la combinació de moment flector 

negatiu-positiu, és a dir, s’estudia l’estructura només sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originin un moment flector negatiu a l’extrem dret de la 

nau i un moment flector positiu a l’extrem esquerra de la nau. Així doncs, en aquest 

estudi no existeix cap combinació de càrrega que origini un moment flector positiu a la 

unió de l’extrem dret de la nau (en l’extrem dret només existeixen moments negatius), 

no obstant això, el programa informàtic genera una combinació anomenada “M+“ per tal 

de comprovar com es comportaria la unió d’estudi sota l’acció d’un moment flector 

positiu fictici (veure taula de l’informe anterior). Cal tenir sempre present que aquesta 

combinació no existeix, sinó que la crea el propi programa quan no troba cap combinació 

de moment flector positiu. Per comprovar que no existeix cap combinació de càrrega de 

moment flector positiu a la unió de l’extrem dret, només cal observar que el moment 

positiu de càlcul que apareix en l’Informe 11 és igual a zero i que correspon a la 

combinació de “M+“. 

Per altra banda, observant l’informe anterior es pot comprovar com la unió de l’extrem 

dret de la nau (sota l’acció de les combinacions de càrrega que originen un moment 

flector negatiu a l’extrem dret i un de positiu a l’extrem esquerra) compleix totes les 

verificacions, ja que els valors de càlcul són inferiors als de disseny, tant en la 

comprovació de moment flector, com en la d’esforç normal, com en la d’esforç tallant. A 

més a més, també es compleix la verificació de la interacció entre el moment flector i 

l’esforç normal, ja que tots els valors de la penúltima columna de la taula de l’informe 

anterior són inferiors a la unitat. Recordar que les combinacions de càrrega crítiques, que 

el programa mostra al costat de cada verificació, corresponen a aquelles combinacions 

que tenen el moment flector de càlcul, esforç normal de càlcul o esforç tallant de càlcul 

més gran en valor absolut respectivament. 

Per últim, només comentar que l’Informe 11 anterior classifica la unió estudiada en 

funció de la seva rigidesa. Concretament, la unió de l’extrem dret és classificada com a 

rígida per moment positiu i semirígida per moment negatiu (cal recordar però que en 

aquest estudi no existeix cap combinació de moment flector positiu que afecti la unió de 

l’extrem dret, de manera que la unió és semirígida perquè està sota l’acció de moments 

flectors negatius). També es recorda al lector que les combinacions de càrrega crítiques 

que el programa informàtic mostra en l’apartat de rigideses, corresponen a les 
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combinacions de càrrega que són menys rígides, és a dir, les que tenen el valor de Sj,ini 

més baix. 

Una vegada comentat l’informe anterior corresponent a la unió de l’extrem dret, es fa un 

petit resum dels valors dels moments flectors que és capaç de suportar la unió d’estudi 

(moment de disseny) i dels moments que realment suporta (moment de càlcul o aplicat), 

tant de moment positiu com de moment negatiu; i també dels valors de les rigideses que 

el programa calcula, veure Taula G.27.  

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 0,00 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 -68,60 

Sj=48.974 

 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quina rigidesa s’agafarà per la 

unió de l’extrem dret de la nau, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

criteri a seguir és el mateix que s’ha utilitzat per la resta d’unions i que s’ha explicat en el 

Capítol G.2 del present annex, seguint l’Eurocodi EN 1993-1-8 (5.1.2). 

A continuació es mostra la Taula G.28, que ajuda a decidir el valor de rigidesa que cal 

escollir per la unió d’estudi: 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 0,00 429,90 286,60 

M<0 -68,60 -232,10 -154,73 

 
Taula G.28: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 

 

Taula G.27: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la unió de l’extrem dret 
de la nau i per la combinació de moment negatiu-positiu 

 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  171 

 

Amb l’ajut de la Taula G.28 anterior es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
0,00 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
68,60 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió de l’extrem dret amb la 

què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. Com ja s’ha 

comentat anteriorment, s’exporta la rigidesa corresponent al màxim valor del moment 

flector aplicat (Mj,Ed) en valor absolut, donat que el programa només sap treballar amb 

un únic valor de rigidesa. Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més 

gran, en valor absolut, és el que correspon al moment negatiu, i pren un valor de 68,60 

kNm, així doncs, la rigidesa que s’exporta al Power Frame© per la unió de l’extrem dret 

de la nau és de 97.948 kNm/rad, ja que és la que correspon a M<0, veure Figura G.92. 

 

 

A la Figura G.92 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que estableix l’Eurocodi EN 1993-1-8 

(5.1.2). 

Figura G.92: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a exportar al Power 
Frame© per la unió de l’extrem dret, combinació de moment negatiu-positiu 
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Per la rigidesa exportada, de valor 97.948 kNm/rad, la unió de l’extrem dret de la nau és 

semirígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex), el programa agafarà aquest valor exacte de rigidesa perquè 

la unió s’ha classificat com a semirígida. En aquest cas el valor de la rigidesa és molt 

important ja que el programa pren el valor exacte d’aquesta per recalcular l’estructura i 

verificar que aguanta tant a resistència com a vinclament tenint assignada una unió 

semirígida. 

Per aquesta unió, i sota les sol�licitacions de càrrega estudiades, no s’adjunten els gràfics 

de l’estat de càrrega de la unió ni els gràfics de rigidesa perquè en el Capítol G.2 

d’aquest annex ja s’ha comprovat que, sota l’acció de totes les combinacions de càrrega 

que genera el programa informàtic, la unió aguanta correctament, així doncs, sota l’acció 

de només algunes d’aquestes combinacions de càrrega, segur que també aguanta. A més 

a més, per comprovar que la unió està ben dimensionada, ja s’ha adjuntat l’informe que 

facilita el programa de càlcul de la unió de l’extrem dret sota les combinacions de càrrega 

que provoquen moments negatius a l’extrem dret i positius a l’extrem esquerra. 

G.4.3.2  Unió de l’extrem esquerra de la nau 

Seguidament s’adjunta l’informe que genera el Power Connect© corresponent a la unió 

de l’extrem esquerra pel cas que s’estudia, és a dir, sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originen un moment flector negatiu a l’extrem dret de la 

nau i un moment flector positiu a l’extrem esquerra. 

 
Resumen (Informe 12) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión derecha 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
87,3 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 23  (17,25)  - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= 0 kNm 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 87,3 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 23  (17,25)  - 
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Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -929,1 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 
La combinación crítica es: - M- - 
 
Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1129 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 0 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 22  (17,25)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 2137,4 kN >= Compresión aplicada 
(CSd) = 15,4 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 23  (17,25)  - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 1  (17,25) 51,44 429,90 5,42 2137,42 0,12 V 
ELU CF 8  (17,25) 40,79 429,90 3,53 2137,42 0,10 V 
ELU CF 15  (17,25) 31,50 429,90 1,87 2137,42 0,07 V 
ELU CF 22  (17,25) 20,85 429,90 -0,02 -1129,04 0,05 V 
ELU CF 23  (17,25) 87,31 429,90 15,40 2137,42 0,21 V 
ELU CF 34  (17,25) 56,14 429,90 9,85 2137,42 0,14 V 
ELU CF 37  (17,25) 45,49 429,90 7,96 2137,42 0,11 V 
ELU CF 40  (17,25) 36,20 429,90 6,30 2137,42 0,09 V 
ELU CF 43  (17,25) 25,55 429,90 4,41 2137,42 0,06 V 

M- -0,01 -232,08 -0,01 -1119,91 0,00 V 
 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1322,4 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 13,5 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (17,25)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 565 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 101,5 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 23  (17,25)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 1  (17,25)  - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - M- - 
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L’informe anterior (Informe 12) correspon a l’estudi de la combinació de moment flector 

negatiu-positiu, és a dir, s’estudia l’estructura només sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originin un moment flector negatiu a l’extrem dret de la 

nau i un moment flector positiu a l’extrem esquerra de la nau. Així doncs, en aquest 

estudi no existeix cap combinació de càrrega que origini un moment flector negatiu a la 

unió de l’extrem esquerra de la nau (en l’extrem esquerra només existeixen moments 

positius), no obstant això, el programa informàtic genera una combinació anomenada 

“M-“ per tal de comprovar com es comportaria la unió d’estudi sota l’acció d’un moment 

flector negatiu fictici (veure taula de l’informe anterior). Per comprovar que no existeix 

cap combinació de càrrega de moment flector negatiu a la unió de l’extrem esquerra, 

només cal observar que el moment negatiu de càlcul que apareix en l’Informe 12 és igual 

a zero i que correspon a la combinació de “M-“. 

Per altra banda, observant l’informe anterior es pot comprovar com la unió de l’extrem 

esquerra de la nau (sota l’acció de les combinacions de càrrega que originen un moment 

flector negatiu a l’extrem dret i un de positiu a l’extrem esquerra) compleix totes les 

verificacions, ja que els valors de càlcul són inferiors als de disseny, tant en la 

comprovació de moment flector, com en la d’esforç normal, com en la d’esforç tallant. A 

més a més, també es compleix la verificació de la interacció entre el moment flector i 

l’esforç normal, ja que tots els valors de la penúltima columna de la taula de l’informe 

anterior són inferiors a la unitat. Recordar que les combinacions de càrrega crítiques, que 

el programa mostra al costat de cada verificació, corresponen a aquelles combinacions 

que tenen el moment flector de càlcul, esforç normal de càlcul o esforç tallant de càlcul 

més gran en valor absolut respectivament. 

Per últim, només destacar que l’informe anterior classifica la unió en funció de la seva 

rigidesa. Concretament, la unió de l’extrem esquerra és rígida per moment positiu i 

semirígida per moment negatiu (cal recordar que en aquest estudi no existeix cap 

combinació de moment flector negatiu que afecti la unió de l’extrem esquerra, de manera 

que la unió és rígida perquè està sota l’acció de moments flectors positius).  

A continuació es mostra un petit resum dels valors dels moments flectors que és capaç 

de suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment suporta 

(moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i també 

dels valors de les rigideses que el programa calcula, veure Taula G.29.  
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MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 87,30 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 0,00 

Sj=48.974 

 

Un vegada recordats aquests valors ja es pot determinar quin valor de rigidesa s’agafarà 

per la unió de l’extrem esquerra de la nau, tant per moment positiu com per moment 

negatiu. El criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex. 

A continuació es mostra la Taula G.30 on es poden visualitzar els valors que ajuden a 

decidir quina rigidesa s’exporta per la unió d’estudi. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 87,30 429,90 286,60 

M<0 0,00 -232,10 -154,73 

 

Amb l’ajut de la Taula G.29, s’obté el valor de rigidesa per moment positiu i negatiu: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
87,30 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

Taula G.30: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
 

Taula G.29: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la unió de l’extrem 
esquerra de la nau i per la combinació de moment negatiu-positiu 
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[ ], ,

2
0,00 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió de l’extrem esquerra 

amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. Com s’ha 

comentat anteriorment, el Power Frame© només sap treballar amb un sol valor de 

rigidesa per a cada unió, així doncs, el criteri que s’ha seguit ha estat el d’exportar la 

rigidesa corresponent al màxim valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) en valor absolut. 

Per la unió d’estudi es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut, és el 

que correspon al moment positiu, i pren un valor de 87,30 kNm. Així doncs, la rigidesa 

que s’exporta al Power Frame© per la unió de l’extrem esquerra de la nau és de 577.748 

kNm/rad, ja que és la que correspon a M>0, veure Figura G.93. 

 

 

A la Figura G.93 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que marca la normativa utilitzada. 

Per la rigidesa exportada de 577.748 kNm/rad, la unió de l’extrem esquerra de la nau és 

rígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex), el programa prendrà un valor de rigidesa proper a infinit, ja 

que la unió s’ha classificat com a rígida. 

Per últim, només comentar que per aquesta unió, i sota les sol�licitacions de càrrega 

estudiades, no s’adjunten els gràfics de l’estat de càrrega de la unió ni els gràfics de 

rigidesa, ja que en el Capítol G.3 d’aquest annex ja s’ha comprovat que sota l’acció de 

Figura G.93: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a exportar al Power 
Frame© per la unió de l’extrem esquerra, combinació de moment negatiu-positiu 
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totes les combinacions de càrrega que genera el programa informàtic, la unió aguanta 

correctament, així doncs, sota l’acció de només algunes d’aquestes combinacions de 

càrrega segur que també aguanta. A més a més, per comprovar que la unió està ben 

dimensionada, ja s’ha adjuntat l’informe que facilita el programa de càlcul de la unió de 

l’extrem esquerra sota les combinacions de càrrega que provoquen moments negatius a 

l’extrem dret i positius a l’extrem esquerra. 

La resta d’unions de la nau continuen essent rígides, tant per moment positiu com per 

moment negatiu, sota l’acció de les combinacions de càrrega que provoquen moments 

flectors negatius a l’extrem dret de la nau i moments positius a l’extrem esquerra. El 

valor de rigidesa d’aquestes unions no es mostra perquè, tal i com s’ha comentat 

anteriorment, aquest valor no té massa importància en una unió rígida, ja que el 

programa informàtic assigna una rigidesa propera a infinit quan es tracta d’una unió 

rígida. 

G.4.3.3  Verificacions del Power Frame© de la combinació de moment 

flector negatiu-positiu 

Seguidament es mostren els resultats que proporciona el programa informàtic referents a 

les verificacions de resistència i estabilitat pel cas de moment flector negatiu-positiu. 

En la Figura G.94 es mostra el resultat de resistència que proporciona el programa 

informàtic. 

 

 

En la Figura G.94 es pot observar com tots els elements estan per sota del 100% de 

resistència, fet que indica que l’estructura està ben dimensionada de cara a la 

comprovació de resistència. Destacar que l’element que està més saturat en quan a 

resistència correspon al nus 1 (part inferior del pilar dret) i està al 43,32%. 

Figura G.94: Verificació de resistència en % per la combinació de moment negatiu-positiu 
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Seguidament es mostra la verificació de l’estabilitat de l’estructura que facilita el 

programa de càlcul, veure Figura G.95.  

 

 

En la Figura G.95 es pot comprovar com l’estructura, sota l’acció de les combinacions de 

càrrega que generen moments flectors negatius a l’extrem dret i positius a l’extrem 

esquerra, també està ben dimensionada en quan a l’estabilitat de l’estructura, ja que tots 

els elements estan per sota del 100% de vinclament. Observar que el nus 1 és el punt 

que més pateix més de cara al vinclament i està al 73,79%. 

Per últim es mostren els desplaçaments verticals i horitzontals que sofreix l’estructura. 

Com ja s’ha explicat de forma més detallada en l’Annex B, les comprovacions referents a 

les fletxes es fan segons el CTE SE (4.3.3) i els valors s’extreuen de l’evolvent dels E.L.S 

C.R i els E.L.S C.P, ja que són els que s’encarreguen de verificar les deformacions de 

l’estructura. 

En la Figura G.96 es mostren les fletxes verticals corresponents a l’evolvent dels E.L.S 

C.R.  

 

 

Figura G.95: Verificació de l’estabilitat de l’estructura en % per la combinació de moment negatiu-positiu 
 

Figura G.96: Fletxes verticals de l’evolvent dels E.L.S C.R de la combinació de moment negatiu-positiu 
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En la Figura G.96 s’aprecia com la màxima fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R és 

de 14 mm, i es localitza en els dintells. 

Cal comentar que en aquest estudi de la combinació de moment flector negatiu-positiu 

no es té evolvent dels E.L.S C.P, ja que la combinació de càrrega corresponent als estats 

límits de servei quasi permanent no origina moment negatiu a l’extrem dret de 

l’estructura i moment positiu a l’extrem esquerra. 

A continuació es comprova que el valor de la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R 

no superi el límit que fixa la normativa. En el cas de fletxes verticals, com ja s’ha explicat 

en l’Annex B, el límit és l/300, on l és la longitud lliure entre suports. Per tant: 

22.000
14 73,33

300

mm
mm mm≤ = , la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

Seguidament es mostra el desplaçament horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.R (Figura 

G.97). 

 

 

En la Figura G.97 es pot observar com el màxim desplaçament horitzontal de l’evolvent 

dels E.L.S C.R és de 26 mm, i es troba en el dintell. 

Cal comprovar que el valor anterior referent al desplaçament horitzontal no superi el 

valor màxim establert per la normativa. En el cas de fletxes horitzontals i per naus 

industrials, com ja s’ha explicat en l’Annex B, el límit és H/150, on H és l’altura del punt 

més alt dels pilars, i és igual a 9.038 mm, per tant; 

9.038
26 60,25

150

mm
mm mm≤ = , la fletxa horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

Figura G.97: Desplaçaments horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.R de la combinació de moment 
negatiu-positiu 
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Tal i com s’acaba de demostrar, l’estructura, sota l’acció d’aquelles combinacions de 

càrrega que originen moments flectors negatius a l’extrem dret i positius a l’extrem 

esquerra, aguanta perfectament els esforços que sofreix i compleix totes les 

verificacions, tot i tenir les unions dels extrems classificades com a semirígides per 

moments negatius. 

G.4.4 Estudi de la combinació moment flector negatiu-

negatiu 

En aquest últim cas, s’estudien totes aquelles combinacions de càrrega del fitxer òptim 

que originin un moment flector negatiu, tant a l’extrem dret com a l’esquerra de la nau. 

S’adjunta la Figura G.98 perquè el lector pugui comprendre quin cas s’estudia. 

 

 

Les combinacions de càrrega (que genera el Power Frame©) que provoquen un moment 

negatiu, tant a l’extrem dret com a l’esquerra, són: 

- E.L.U C.F: 4, 11, 18, 25, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44. 

- E.L.S C.R: 4, 9, 11. 

El procediment que s’ha seguit per elaborar aquest estudi ha estat el d’eliminar totes les 

combinacions de càrrega diferents a les citades, d’aquesta manera s’aconsegueix fer 

l’anàlisi de l’estructura de la nau sota la sol�licitació de només aquelles combinacions de 

càrrega que originen moments flectors negatius en els dos extrems. 

Un cop es tenen només les combinacions de càrrega que provoquen moments negatius 

en els dos extrems, es procedeix a fer l’anàlisi de l’estructura amb el Power Frame©. Cal 

comentar que només s’adjuntaran els resultats de les dues unions dels extrems, ja que 

Figura G.98: Esquema de la combinació de moment negatiu-negatiu 
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són les úniques unions que el Power Connect© ha classificat com a semirígides per 

moment negatiu, i cal comprovar que suporten correctament l’estat de càrrega que es té. 

Per la resta d’unions es comprova que continuïn sent rígides (tant per moment positiu 

com per moment negatiu) però, en el cas que canviï el seu valor de rigidesa (degut a que 

estan sotmeses a menys combinacions de càrrega que en el fitxer definitiu), aquests 

nous valors de rigidesa no es mostren perquè el que importa és que continuïn sent 

rígides. Es recorda que si una unió és classificada com a rígida pel Power Connect©, 

quan es soluciona l’estructura des del Power Frame© marcant la opció de “Calcular con la 

clasificación de rigidez de las uniones”, el Power Frame© assigna un valor de rigidesa 

proper a infinit pel sol fet de ser una unió rígida. És per aquest motiu que si la unió és 

rígida, el valor de la rigidesa no és gaire rellevant, en canvi, sí que ho és quan la unió és 

semirígida (aquesta opció del programa informàtic està explicada de manera detallada en 

el Capítol G.2 del present annex, pàgines 17 i 18). 

G.4.4.1  Unió de l’extrem dret de la nau 

A continuació s’adjunta l’informe que genera el Power Connect© corresponent a la unió 

de l’extrem dret pel cas que s’estudia, és a dir, sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originin un moment flector negatiu en els dos extrems de la 

nau. 

 

Resumen (Informe 13) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión izquierda 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
0 kNm 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= -125,4 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (2,23)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -927,2 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -125,4 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (2,23)  - 
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Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1119,9 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 
35,9 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (2,23)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 991,6 kN >= Compresión aplicada (CSd) 
= 0 kN 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación 

MSd MRd NSd NRd 
MSd/MRd 

+ 
NSd/NRd 

< 1 

ELU CF 4  (2,23) -9,26 -232,08 -20,28 -1119,91 0,06 V 
ELU CF 11  (2,23) -19,28 -232,08 -22,08 -1119,91 0,10 V 
ELU CF 18  (2,23) -28,06 -232,08 -23,66 -1119,91 0,14 V 
ELU CF 25  (2,23) -38,08 -232,08 -25,47 -1119,91 0,19 V 
ELU CF 33  (2,23) -96,57 -232,08 -4,72 -1119,91 0,42 V 
ELU CF 35  (2,23) -67,49 -232,08 -30,75 -1119,91 0,32 V 
ELU CF 36  (2,23) -106,58 -232,08 -6,52 -1119,91 0,47 V 
ELU CF 38  (2,23) -77,51 -232,08 -32,56 -1119,91 0,36 V 
ELU CF 39  (2,23) -115,37 -232,08 -8,10 -1119,91 0,50 V 
ELU CF 41  (2,23) -86,29 -232,08 -34,13 -1119,91 0,40 V 
ELU CF 42  (2,23) -125,38 -232,08 -9,90 -1119,91 0,55 V 
ELU CF 44  (2,23) -96,30 -232,08 -35,94 -1119,91 0,45 V 

M+ 0,00 429,90 0,00 -1129,04 0,00 V 
 

Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1433,7 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 42,1 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (2,23)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 554,6 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 151,8 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 42  (2,23)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 4  (2,23)  - 
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L’informe anterior (Informe 13) correspon a l’estudi de la combinació de moment flector 

negatiu-negatiu, és a dir, s’estudia l’estructura només sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originin un moment flector negatiu als dos extrems de la 

nau industrial. Així doncs, en aquest estudi no existeix cap combinació de càrrega que 

origini un moment flector positiu a la unió de l’extrem dret de la nau (en l’extrem dret 

només existeixen moments negatius), no obstant això, el programa informàtic genera 

una combinació anomenada “M+“ per tal de comprovar com es comportaria la unió 

d’estudi sota l’acció d’un moment positiu fictici (veure taula de l’informe anterior). Cal 

tenir present que aquesta combinació no existeix, sinó que la crea el propi programa 

quan no troba cap combinació de moment positiu. Per comprovar que no existeix cap 

combinació de càrrega de moment flector positiu a la unió de l’extrem dret, només cal 

observar que el moment positiu de càlcul que apareix en l’informe és igual a zero i que 

correspon a la combinació de “M+“. 

Per altra banda, observant l’informe anterior es pot comprovar com la unió de l’extrem 

dret de la nau (sota l’acció de les combinacions de càrrega que originen un moment 

flector negatiu als dos extrems de la nau) compleix totes les verificacions, ja que els 

valors de càlcul són inferiors als de disseny, tant en la comprovació de moment flector, 

com en la d’esforç normal, com en la d’esforç tallant. A més a més, també es compleix la 

verificació de la interacció entre el moment flector i l’esforç normal, ja que tots els valors 

de la penúltima columna de la taula de l’informe anterior són inferiors a la unitat. 

Recordar que les combinacions de càrrega crítiques, que el programa mostra al costat de 

cada verificació, corresponen a aquelles combinacions que tenen el moment flector de 

càlcul, esforç normal de càlcul o esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut 

respectivament. 

Per últim, l’Informe 13 anterior classifica la unió en funció de la seva rigidesa. 

Concretament, la unió de l’extrem dret és rígida per moment positiu i semirígida per 

moment negatiu (cal recordar però que en aquest estudi no existeix cap combinació de 

moment flector positiu que afecti la unió de l’extrem dret, de manera que la unió és 

semirígida perquè està sota l’acció de moments flectors negatius). També es recorda al 

lector que les combinacions de càrrega crítiques, que el programa informàtic mostra en 

l’apartat de rigideses, corresponen a les combinacions de càrrega que són menys rígides, 

és a dir, les que tenen el valor de Sj,ini més baix. 

Una vegada comentat l’informe anterior corresponent a la unió de l’extrem dret, es fa un 

petit resum dels valors dels moments flectors que és capaç de suportar la unió d’estudi 

(moment de disseny) i dels moments que realment suporta (moment de càlcul o aplicat), 
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tant de moment positiu com de moment negatiu; i també dels valors de les rigideses que 

el programa calcula, veure Taula G.31.  

 

 
MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 0,00 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 -125,40 

Sj=48.974 

 

Un vegada recordats aquests valors, ja es pot determinar quina rigidesa s’agafarà per la 

unió de l’extrem dret de la nau, tant per moment positiu com per moment negatiu. El 

criteri a seguir és el que s’ha explicat en el Capítol G.2 del present annex. 

A continuació es mostra la Taula G.32 que ajuda a decidir quina rigidesa s’exporta per la 

unió d’estudi. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 0,00 429,90 286,60 

M<0 -125,40 -232,10 -154,73 

 

Amb l’ajut de la Taula G.32 es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
0,00 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

Taula G.32: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
 

Taula G.31: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la unió de l’extrem dret 
de la nau i per la combinació de moment negatiu-negatiu 
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- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

[ ], ,

2
125,40 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Després d’aquestes comprovacions, ja es té la rigidesa de la unió de l’extrem dret amb la 

què cal treballar, tant per moment positiu com per moment negatiu. El criteri que s’ha 

seguit ha estat el d’exportar la rigidesa corresponent al màxim valor del moment flector 

aplicat (Mj,Ed) en valor absolut, ja que el programa Power Frame© només sap treballar 

amb un sol valor de rigidesa per a cada unió. Així doncs, per la unió d’estudi es té que el 

moment flector aplicat més gran (en valor absolut) és el que correspon al moment 

negatiu i pren un valor de 125,40 kNm, per tant, la rigidesa que s’exporta al Power 

Frame© per la unió de l’extrem dret de la nau és igual a 97.948 kNm/rad, ja que és la 

que correspon a M<0, veure Figura G.99. 

 

 

A la Figura G.99 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que estableix l’Eurocodi EN 1993-1-8 

(5.1.2). 

Per la rigidesa exportada (97.948 kNm/rad) la unió de l’extrem dret de la nau és 

semirígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió assignada, i es 

marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las uniones” (explicada al 

Capítol G.2 d’aquest annex), el programa agafarà aquest valor exacte de rigidesa, ja que 

la unió s’ha classificat com a semirígida. En aquest cas, el valor de la rigidesa és molt 

Figura G.99: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a exportar al Power 
Frame© per la unió de l’extrem dret, combinació de moment negatiu-negatiu 
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important, perquè el programa pren el valor exacte d’aquesta per recalcular l’estructura i 

verificar que aguanta tenint assignada una unió semirígida. 

Igual com s’ha fet pels estudis anteriors, per aquesta unió (i sota les sol�licitacions de 

càrrega estudiades), no s’adjuntaran els gràfics de l’estat de càrrega de la unió ni els 

gràfics de rigidesa perquè en el Capítol G.3 d’aquest annex ja s’ha comprovat que, sota 

l’acció de totes les combinacions de càrrega que genera el programa informàtic, la unió 

aguanta correctament, així doncs, sota l’acció de només algunes d’aquestes 

combinacions de càrrega segur que també aguanta. A més a més, per comprovar que la 

unió està ben dimensionada ja s’ha adjuntat l’informe que facilita el programa de càlcul 

de la unió de l’extrem dret sota les combinacions de càrrega que provoquen moments 

negatius als dos extrems. 

G.4.4.2 Unió de l’extrem esquerra de la nau 

A continuació s’adjunta l’informe que proporciona el Power Frame© corresponent a la 

unió de l’extrem esquerra pel cas que s’estudia, és a dir, sota la sol�licitació d’aquelles 

combinacions de càrrega que originen un moment flector negatiu en els dos extrems de 

la nau. 

 
Resumen (Informe 14) 
 
[Nota : El cálculo de uniones esta basado en el Eurocódigo 3 (parte 1.8)] 
 
Conexión derecha 
 
Momento 
 
Máximo momento positivo (MRd+) = 429,9 kNm >= Momento aplicado (MSd) = 
0 kNm 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Máximo momento negativo (MRd-) = -232,1 kNm <= Momento aplicado (MSd) 
= -97,2 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
 
Máximo momento positivo permitido por las soldaduras = 933 kNm >= 
Momento aplicado (MSd) = 0 kNm 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Máximo momento negativo permitido por las soldaduras = -922,2 kNm <= 
Momento aplicado (MSd) = -97,2 kNm 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
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Esfuerzo normal   
 
Máxima tracción en la viga (TRd) = 1119,9 kN >= Tracción aplicada (TSd) = 
36,2 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
 
Máxima compresión en la viga (CRd) = 991,6 kN >= Compresión aplicada (CSd) 
= 0 kN 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Momento con esfuerzo normal 
 

Nombre de la 
combinación MSd MRd NSd NRd 

MSd/MRd 
+ 

NSd/NRd 
< 1 

ELU CF 4  (17,25) -9,24 -232,08 -20,29 -1119,91 0,06 V 
ELU CF 11  (17,25) -19,38 -232,08 -22,13 -1119,91 0,10 V 
ELU CF 18  (17,25) -28,22 -232,08 -23,73 -1119,91 0,14 V 
ELU CF 25  (17,25) -38,36 -232,08 -25,57 -1119,91 0,19 V 
ELU CF 33  (17,25) -9,82 -232,08 -5,51 -1119,91 0,05 V 
ELU CF 35  (17,25) -68,03 -232,08 -30,96 -1119,91 0,32 V 
ELU CF 36  (17,25) -19,96 -232,08 -7,35 -1119,91 0,09 V 
ELU CF 38  (17,25) -78,17 -232,08 -32,80 -1119,91 0,37 V 
ELU CF 39  (17,25) -28,81 -232,08 -8,96 -1119,91 0,13 V 
ELU CF 41  (17,25) -87,01 -232,08 -34,40 -1119,91 0,41 V 
ELU CF 42  (17,25) -38,95 -232,08 -10,80 -1119,91 0,18 V 
ELU CF 44  (17,25) -97,15 -232,08 -36,24 -1119,91 0,45 V 

M+ 0,00 429,90 0,00 -1129,04 0,00 V 
 
Cortante 
 
Cortante máximo (VRd) = 1433,7 kN >= Cortante aplicado (VSd) = 34,6 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
 
Máximo cortante permitido en alma de pilar = 554,6 kN >= Cortante aplicado a 
alma de pilar = 103,3 kN 
La combinación crítica es: - ELU CF 44  (17,25)  - 
 
Rigidizada 
 
Para momento positivo 
Sjini = 577748 kNm/rad 
Sj = 288874 kNm/rad 
La unión es Rígida. 
La combinación crítica es: - M+ - 
 
Para momento negativo 
Sjini = 97948 kNm/rad 
Sj = 48974 kNm/rad 
La unión es Semi-rígida. 
La combinación crítica es: - ELU CF 4  (17,25)  - 
 

L’informe anterior (Informe 14) correspon a l’estudi de la combinació de moment flector 

negatiu-negatiu, és a dir, s’estudia l’estructura només sota la sol�licitació d’aquelles 
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combinacions de càrrega que originin un moment flector negatiu en els dos extrems de la 

nau. Així doncs, en aquest estudi no existeix cap combinació de càrrega que origini un 

moment flector positiu a la unió de l’extrem esquerra de la nau (en l’extrem esquerra 

només existeixen moments negatius), no obstant això, el programa informàtic genera 

una combinació anomenada “M+“ per tal de comprovar com es comportaria la unió 

d’estudi sota l’acció d’un moment flector positiu fictici (veure taula de l’informe anterior). 

Per comprovar que no existeix cap combinació de càrrega de moment flector positiu a la 

unió de l’extrem esquerra, només cal observar que el moment positiu de càlcul que 

apareix en l’informe és igual a zero i que correspon a la combinació de “M+“. 

Per altra banda, observant l’informe anterior es pot comprovar com la unió de l’extrem 

esquerra de la nau (sota l’acció de les combinacions de càrrega que originen un moment 

flector negatiu als dos extrems de la nau) compleix totes les verificacions, ja que els 

valors de càlcul són inferiors als de disseny, tant en la comprovació de moment flector, 

com en la d’esforç normal, com en la d’esforç tallant. A més a més, també es compleix la 

verificació de la interacció entre el moment flector i l’esforç normal, ja que tots els valors 

de la penúltima columna de la taula de l’informe anterior són inferiors a la unitat. 

Recordar que les combinacions de càrrega crítiques, que el programa mostra al costat de 

cada verificació, corresponen a aquelles combinacions que tenen el moment flector de 

càlcul, esforç normal de càlcul o esforç tallant de càlcul més gran en valor absolut 

respectivament. 

Per últim, només comentar que en l’Informe 14 anterior es classifica la unió en funció de 

la seva rigidesa. Concretament, la unió de l’extrem esquerra és rígida per moment 

positiu i semirígida per moment negatiu (cal recordar que en aquest estudi no existeix 

cap combinació de moment flector positiu que afecti la unió de l’extrem esquerra, de 

manera que la unió és semirígida perquè està sota l’acció de moments flectors negatius). 

També es recorda al lector que les combinacions de càrrega crítiques, que el programa 

informàtic mostra en l’apartat de rigideses, corresponen a les combinacions de càrrega 

que són menys rígides, és a dir, les que tenen el valor de Sj,ini més baix. 

Seguidament s’adjunta un petit resum dels valors dels moments flectors que és capaç de 

suportar la unió d’estudi (moment de disseny) i dels moments que realment suporta 

(moment de càlcul o aplicat), tant de moment positiu com de moment negatiu; i també 

dels valors de les rigideses que el programa calcula, veure Taula G.33.  
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MOMENT DE DISSENY 

[kNm] 

MOMENT APLICAT 

[kNm] 

RIGIDESA   

[kNm/rad] 

Sj,ini=577.748 
M>0 429,90 0,00 

Sj=288.874 

Sj,ini=97.948 
M<0 -232,10 -97,20 

Sj=48.974 

 

Un vegada recordats aquests valors, ja es pot determinar quin valor de rigidesa s’agafarà 

per la unió de l’extrem esquerra de la nau, tant per moment positiu com per moment 

negatiu.  

A continuació es mostra la Taula G.34 que ajuda a decidir quina rigidesa s’exporta per la 

unió d’estudi. 

 

 [ ],j EdM kNm  [ ],j RdM kNm  [ ],

2

3
j RdM kNm⋅  

M>0 0,00 429,90 286,60 

M<0 -97,20 -232,10 -154,73 

 

Amb l’ajut de la Taula G.34 es té: 

- Per moment positiu (M>0): 

[ ], ,

2
0,00 286,60

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
577.748j ini

kNm
S

rad
=  

- Per moment negatiu (M<0), (es treballa amb valor absolut): 

Taula G.34: Taula auxiliar per decidir quina rigidesa s’exporta al Power Frame© 
 

Taula G.33: Taula resum dels moments de disseny, moments aplicats i rigideses per la unió de l’extrem 
esquerra de la nau i per la combinació de moment negatiu-negatiu 

 



190  Annex G 
 

 

[ ], ,

2
97,20 154,73

3
j Ed j RdM M kNm≤ ⋅ → ≤ , per tant s’escull 

,
97.948j ini

kNm
S

rad
=  

Un cop realitzades aquestes comprovacions, ja es té el valor de rigidesa de la unió de 

l’extrem esquerra amb la què cal treballar, tant per moment positiu com per moment 

negatiu. Un cop més, es comenta que el criteri que s’ha seguit ha estat el d’exportar la 

rigidesa corresponent al màxim valor del moment flector aplicat (Mj,Ed) en valor absolut, 

donat que el programa de càlcul només sap treballar amb un únic valor de rigidesa. Per 

la unió d’estudi, es té que el moment flector aplicat més gran, en valor absolut, és el que 

correspon al moment negatiu, i pren el valor de 97,20 kNm, així doncs, la rigidesa que 

s’exporta al Power Frame© per la unió de l’extrem esquerra de la nau és de 97.948 

kNm/rad, ja que és la que correspon a M<0, veure Figura G.100. 

 

 

A la Figura G.100 es pot comprovar com les dues rigideses que mostra el programa 

informàtic, una per moment positiu i l’altra per moment negatiu, són les mateixes que les 

que s’han calculat anteriorment seguint el criteri que marca l’Eurocodi EN 1993-1-8 

(5.1.2). 

Per la rigidesa exportada, de valor 97.948 kNm/rad, la unió de l’extrem esquerra de la 

nau és semirígida. Així doncs, quan es solucioni l’estructura, amb aquesta unió 

assignada, i es marqui la opció de “Calcular con la classificación de rigidez de las 

uniones” (explicada al Capítol G.2 d’aquest annex), el programa agafarà aquest valor 

exacte de rigidesa perquè la unió s’ha classificat com a semirígida. En aquest cas el valor 

de la rigidesa és molt important ja que el programa pren el valor exacte d’aquesta per 

recalcular l’estructura i verificar que aguanta tenint assignada una unió semirígida. 

Figura G.100: Finestra del Power Connect© on es decideix la rigidesa a exportar al 
Power Frame© per la unió de l’extrem esquerra, combinació de moment negatiu-negatiu 
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Cal comentar que per aquesta unió, i sota les sol�licitacions de càrrega estudiades, no 

s’adjuntaran els gràfics de l’estat de càrrega de la unió ni els gràfics de rigidesa perquè 

en el Capítol G.3 d’aquest annex ja s’ha comprovat que, sota l’acció de totes les 

combinacions de càrrega que genera el programa informàtic, la unió aguanta 

correctament, així doncs, sota l’acció de només algunes d’aquestes combinacions de 

càrrega segur que també aguanta. A més a més, per comprovar que la unió està ben 

dimensionada, ja s’ha adjuntat l’informe que facilita el programa de càlcul de la unió de 

l’extrem esquerra sota les combinacions de càrrega que provoquen moments negatius als 

dos extrems. 

Per aquest estudi també s’ha comprovat que la resta d’unions de la nau continuen sent 

rígides, tant per moment positiu com per moment negatiu, i sota l’acció de les 

combinacions de càrrega que provoquen moments flectors negatius als dos extrems de la 

nau. El valor de rigidesa d’aquestes unions no es mostra perquè, tal i com s’ha comentat 

anteriorment, aquest valor no té massa importància en una unió rígida, ja que el 

programa informàtic assigna una rigidesa propera a infinit quan es tracta d’una unió 

rígida. 

G.4.4.3  Verificacions del Power Frame© de la combinació de moment 

flector negatiu-negatiu 

Seguidament es mostren els resultats que proporciona el programa informàtic referents a 

les verificacions de resistència i estabilitat pel cas que de moment flector negatiu-

negatiu. 

En la Figura G.101 es mostra el resultat de resistència que proporciona el programa 

informàtic. 

 

 
Figura G.101: Verificació de resistència en % per la combinació de moment negatiu-negatiu 
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En la Figura G.101 es pot observar com tots els elements estan per sota del 100% de 

resistència, fet que indica que l’estructura està ben dimensionada de cara a la 

comprovació de resistència. Destacar que l’element que està més saturat en quan a 

resistència està al 45,42% i correspon al nus 1 (part inferior del pilar dret). 

Seguidament es mostra la verificació de l’estabilitat de l’estructura que facilita el 

programa de càlcul, veure Figura G.102.  

 

 

En la Figura G.102 es pot comprovar com l’estructura, sota l’acció de les combinacions de 

càrrega que generen moments flectors negatius als dos extrems, també està ben 

dimensionada en quan a l’estabilitat, ja que tots els elements estan per sota del 100% de 

vinclament. Observar que els punts mitjos del dintell dret són els que més pateixen a 

vinclament, concretament el nus 3 està al 76,52%. 

Per últim es mostren els desplaçaments verticals i horitzontals que pateix l’estructura. 

Com ja s’ha explicat de forma més detallada en l’Annex B, les comprovacions referents a 

les fletxes es fan segons el CTE SE (4.3.3) i els valors s’extreuen de l’evolvent dels E.L.S 

C.R i els E.L.S C.P, ja que són els que s’encarreguen de verificar les deformacions de 

l’estructura. 

En la Figura G.103 es mostren les fletxes verticals corresponents a l’evolvent dels E.L.S 

C.R.  

Figura G.102: Verificació de l’estabilitat de l’estructura en % per la combinació de moment negatiu-negatiu 
 



Disseny i càlcul de les unions de la nau industrial  193 

 

 

 

En la Figura G.103 s’aprecia com la màxima fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R és 

de 26 mm, i es localitza en el dintell dret. 

Cal comentar que en aquest estudi de la combinació de moment flector negatiu-negatiu 

no es té evolvent dels E.L.S C.P, ja que la combinació de càrrega corresponent als estats 

límits de servei quasi permanent no origina moment negatiu als dos extrems de 

l’estructura. 

A continuació es comprova que el valor de la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R 

no superi el límit que fixa la normativa. En el cas de fletxes verticals, com ja s’ha explicat 

en l’Annex B, el límit és l/300, on l és la longitud lliure entre suports, que és igual a 

22.000 mm, per tant; 

22.000
26 73,33

300

mm
mm mm≤ = , la fletxa vertical de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

Seguidament es mostra el desplaçament horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.R (Figura 

G.104). 

 

Figura G.103: Fletxes verticals de l’evolvent dels E.L.S C.R de la combinació de moment negatiu-negatiu 

Figura G.104: Desplaçaments horitzontals de l’evolvent dels E.L.S C.R de la combinació de 
moment negatiu-negatiu 
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En la Figura G.104 es pot observar com el màxim desplaçament horitzontal de l’evolvent 

dels E.L.S C.R és de 16 mm, i es troba al a l’extrem superior del pilar dret (nus 2). 

Cal comprovar que el valor anterior, referent al desplaçament horitzontal, no superi el 

valor màxim establert per la normativa. En el cas de fletxes horitzontals i per naus 

industrials, com ja s’ha explicat en l’Annex B, el límit és H/150, on H és l’altura del punt 

més alt dels pilars, i és de 9.038 mm, per tant; 

9.038
16 60,25

150

mm
mm mm≤ = , la fletxa horitzontal de l’evolvent dels E.L.S C.R compleix. 

Tal i com s’ha demostrat, l’estructura, sota l’acció d’aquelles combinacions de càrrega 

que originen moments flectors negatius als dos extrems, aguanta perfectament els 

esforços que sofreix i compleix totes les verificacions. 

Amb els tres estudis anteriors (moment flector positiu-positiu, negatiu-positiu i negatiu-

negatiu) s’ha comprovat com les unions dels extrems, en els casos que són classificades 

com a semirígides, aguanten perfectament els esforços exteriors als que estan sotmeses. 

Així doncs, aquestes unions, tot i ésser semirígides per moments negatius, estan ben 

dimensionades. Pel que fa la resta d’unions de la nau, en ser rígides tant per moments 

positius com negatius, també es consideren ben dissenyades perquè també suporten 

amb èxit els esforços que els hi transmet l’estructura de la nau. 

 

 


