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Resum
En aquest Annex D es pretén justificar els resultats de l’anàlisi de la unió de la base del pilar
del pòrtic principal realitzat mitjançant el programa PowerConnect (PC), amb les
comprovacions individuals i col·lectives de resistència dels elements que la formen.
Les verificacions s’han realitzat seguint les indicacions de la normativa europea Eurocodi-3
(EC-3) a la part EN1993-1-8, encara que també s’han consultat altres fonts de informació
(citades convenientment al present document).
També es presenten els resultats del dimensionament dels fonaments (i de les rases que
els uneixen) realitzat manualment, tant pels pilars del pòrtic principal com pels pilars
hastials. Aquestes comprovacions s’han portat a terme segons les indicacions de la
normativa de formigó estructural EHE-08, però també s’han consultat altres publicacions
importants (també citades convenientment al present document).
Apart de les comprovacions i càlculs mencionats, també es presenten els resultats de les
comprovacions manuals dels elements de la unió de l’extrem superior dels pilars hastials,
els del dimensionament del sistema d’arriostrament i dels pilars hastials mitjançant el
programa PowerFrame (PF), i els resultats del disseny i comprovació de la unió de la base
dels pilars hastials, realitzats amb PC.
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1. Glossari
PF:

PowerFrame

PC:

PowerConnect

EC-3: Eurocodi-3
CTE:

Codi Tècnic de l’Edificació

EHE-08: Instrucció de formigó estructural
JR:

terminologia de la qualitat de l’acer que indica que l’assaig de resiliència (Assaig
Charpy), es realitza a temperatura ambient (20ºC)

hc ≡ a0 : cantell o alçada del pilar
bc ≡ b0 : amplada del pilar
t:

espessor

b:

amplada de la secció

c:

column, que significa pilar en anglès (subíndex)

b:

beam, que significa biga en anglès (subíndex)

f:

flange, que significa ala en anglès (subíndex)

w:

web, que significa ànima en anglès (subíndex)

r:

radi de la secció

A:

àrea de la secció

fy:

límit elàstic

a i b:

dimensions en planta de la sabata

h:

cantell o alçada de la secció o fonament

fck:

resistència característica del formigó a compressió
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fcd:

resistència de càlcul del formigó a compressió

ρc :

densitat volumètrica del formigó

c:

concrete, que significa formigó en anglès (subíndex)

a1 i b1: dimensions en planta de la placa base
p:

plate, que significa placa (placa base o placa extrema) en anglès (subíndex)

φ:

diàmetre dels cargols

φ0 ≡ d0 : diàmetre del forat pels cargols
ap:

coll de la soldadura que uneix la placa base amb el pilar

M20:

mètrica 20 mm

fu:

resistència última

b:

bolt, que significa cargol en anglès (subíndex)

As:

àrea de la secció transversal roscada d’un cargol

lb:

longitud d’ancoratge

ELU:

Estat Límit Últim

CF:

combinació freqüent

kj:

factor de concentració de tensions (confinament del formigó)

fjd:

resistència a aixafament del formigó

γc :

coeficient de seguretat del formigó (per minorar la resistència del material)

βj :

coeficient de la unió

fcg:

resistència característica del morter

g:

grout, que significa morter en anglès (subíndex)

c:

petjada
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A:

àrea en planta de la sabata

Ap:

àrea en planta de la placa base

Aeff:

àrea equivalent o eficaç de la placa base

γ Mi :

coeficient de seguretat, amb i = 0, 1 o 2

l:

longitud

eff:

eficaç o equivalent (subíndex)

leff:

longitud eficaç o equivalent

beff:

amplada eficaç o equivalent

Fc,Rd:

resistència de càlcul a compressió de la base del pilar

R:

resistent (subíndex)
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E ≡ S: actuant, acció (subíndex)
d:

valor de càlcul (subíndex). Per accions (majorades) i per resistències (minorades)

cred:

petjada reduïda

FRd,1: resistència de càlcul de l’ala d’una T-equivalent corresponent al mode 1 de ruptura
(amb possibilitat d’efecte palanca)
FRd,2: resistència de càlcul de l’ala d’una T-equivalent corresponent al mode 2 de ruptura
(amb possibilitat d’efecte palanca)
FRd,3: resistència de càlcul de l’ala d’una T-equivalent corresponent al mode 3 de ruptura
FRd,1*: resistència de càlcul de l’ala d’una T-equivalent corresponent al mode 1* de ruptura

leff ,i , c : longitud eficaç de l’ala d’una T-equivalent (corresponent al mode i de fallada)
e, e1, emín, m, n, m2, mx, ex: distàncies i paràmetres característics de la unió
mín:

mínim (subíndex)

màx:

màxim (subíndex)
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α , λ1 , λ2 : paràmetres per determinar la longitud eficaç d’un tipus específic de files de
cargols
w:

distància entre cargols d’una mateixa fila

Ft,Rd:

resistència d’un cargol a tracció

Lb ≡ lb ≡ la : longitud d’ancoratge
M:

moment flector

pl:

plàstic/a (subíndex)

Tb,màx: tracció màxima que pot suportar un cargols

τ bm :

tensió d’adherència d’un cargol d’ancoratge

Tb,Sd:

tracció real que ha de suportar un cargol d’ancoratge

b:

bolt, que significa cargol en anglès (subíndex)

FV,Rd:

resistència a tallant d’un cargol

Fb,Rd:

resistència d’un cargol a aixafament (b: bearing que significa aixafament en anglès)

α b , k1: paràmetres característics per al càlcul de la resistència a aixafament
e1, e2, p1, p2: distàncies característiques entre cargols

Fw, // : força resistent d’una soldadura lateral
Fw, ⊥ : força resistent d’una soldadura frontal
v:

vol d’una sabata

W:

mòdul resistent

σ ct :

tensió exercida sobre el formigó per la tracció generada pel moment flector

fct,d:

resistència mínima del formigó a tracció

γf :

coeficient de seguretat del formigó (per majorar les accions)
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σt :

tensió exercida pel terreny sobre la sabata

N:

esforç axial

V:

esforç tallant

σ màx : tensió màxima exercida per la sabata sobre el terreny
σ pp :

tensió sobre el terreny deguda únicament al pes propi

P:

pes propi

e:

excentricitat

σ adm : tensió admissible del terreny
β:

fracció de la càrrega de servei N d’un pilar

γ ponderat : coeficient ponderat per desmajorar esforços
V:

volum

ρ:

densitat volumètrica

γE :

coeficient de seguretat per la bolcada

ϕ:

angle de fregament intern del terreny

c:

cohesió del terreny

γ:

coeficient de seguretat al lliscament

As · f y , d : capacitat mecànica de les armadures
As:

secció d’armadura

fyd:

tensió de càlcul del límit elàstic de l’acer de les armadures

Ac:

secció de formigó

As1’ i As2’: armadures principals a compressió
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P: força de pretensat

Ap · f p , d : capacitat mecànica de les armadures pretensades
fct,m:

resistència mitjana del formigó a tracció

s:

separació entre armadures

t:

subíndex que es refereix als estreps

d:

distància

qe:

pressió estàtica deguda a l’acció del vent

qb:

pressió dinàmica deguda a l’acció del vent

ce:

coeficient d’exposició

cp:

coeficient de pressió

cpi:

coeficient de pressió interior

My:

moment respecte l’eix fort del perfil

Mz:

moment respecte l’eix dèbil del perfil

ly,buc:

longitud de vinclament respecte l’eix fort del perfil

lz,buc:

longitud de vinclament respecte l’eix dèbil del perfil

lLT(z’>0): longitud de bolcada lateral corresponent a la cara exterior del perfil
lLT(z’<0): longitud de bolcada lateral corresponent a la cara interior del perfil
lTB:

longitud de vinclament per torsió (TB: torsional buckling)

I:

moment d’inèrcia

σw:

tensió a la que es veu sotmès el pla mig del cordó de soldadura

σ ⊥ , τ ⊥ ,τ // : tensions normals i tangencials en les que es descompon σ w
Npl,Rd: resistència a tracció de la secció bruta d’una placa
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Nu,Rd: resistència última a tracció de la secció neta d’una placa

µ , ω : paràmetres adimensionals per al càlcul de l’armat d’una secció rectangular a flexió
Vcu ≡ Vu 2 : tallant resistent del formigó
fcv:

resistència efectiva del formigó a tallant

b0:

amplada de l’ànima de la secció de formigó

σ cd' :

tensió axial mitjana a l’ànima de la secció

ρl :

quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció

τ rd :

tensió tangencial màxima resistent en el perímetre crític a punxonament

τ Sd :

tensió tangencial nominal de càlcul en el perímetre crític a punxonament

Fsd,ef:

esforç efectiu de punxonament de càlcul

β:

coeficient que té en compte l’excentricitat de càrrega

Fsd:

esforç de punxonament de càlcul

ρx :

quantia geomètrica de l’armadura en la direcció x

ρy :

quantia geomètrica de l’armadura en la direcció y

Rd:

resultant de l’acció del terreny sobre la sabata per càlcul de longitud d’ancoratge

Td:

força a tracció que ha de suportar l’ancoratge
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2. Comprovació de la unió de la base del pilar
2.2. Característiques dels elements de la unió
La unió entre el pilar i la cimentació es realitza mitjançant una placa extrema soldada a la
base del pilar, unida als fonaments mitjançant cargols d’ancoratge.
Els pilars són perfils normalitzats HE 450 A d’acer S275 JR laminat en calent i la
cimentació, el dimensionament de la qual es justifica a l’apartat 3 d’aquest mateix annex,
consta de sabates aïllades de formigó en massa ja que la unió de la base del pilar es
modelitza com una articulació i per tant no es transmet moment entre aquesta i els
fonaments. Les dimensions de les sabates i dels pilars, i les característiques dels altres
elements presents a la unió es mostren a la taula següent:

HEA 450

Sabata

Placa base

Ancoratges

hc ≡ a0 = 440mm

a = 3500mm

a1 = 480mm

M 20

bc ≡ b0 = 300mm

b = 2900mm

b1 = 340mm

Classe 8.8

t fc = 21mm

h = 600mm

t p = 20mm

fu ,b = 800 N / mm2

t wc = 11,5mm

f ck = 20 N / mm 2

w = 150mm

f y ,b = 640 N / mm 2

rc = 27 mm

ρ c = 23kN / m3

f y , p = 275 N / mm 2

φ = 20mm

Ac = 17800mm 2

a p = 5mm

A = 314mm 2

f y , c = 275 N / mm2

φ0 = 22mm

As = 245mm 2
lb = 555mm

Taula 2.1 Dimensions dels pilars, de les sabates i dels altres elements presents a la unió
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Nota: Els subíndex de la taula anterior tenen els següents significats:
•

c: column (pilar);

•

f: flange (ala);

•

w: web (ànima);

•

c: concrete (formigó);

•

p: plate (placa);

•

ap: coll de soldadura entre el pilar i la placa base;

•

φ0 : diàmetre del forat de la placa pels cargols;

•

fu,b: resistència última (b: bolt, que significa cargol);

•

fy,b: tensió de límit elàstic;

•

As: àrea de la secció transversal del cargol a la part roscada;

•

lb: longitud d’ancoratge.

L’aspecte i les dimensions de la base del pilar es mostren a continuació:

Fig. 2.1 Distàncies entre els elements de la unió (Font: PowerConnect)
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2.1. Resistència de càlcul dels components bàsics
Les comprovacions que es realitzen en aquest apartat són les que proposa l’Eurocodi-3
(EC-3) a la part EN 1993-1-8, als apartats 3.6 (cargols) i 6.2.6.9, 6.2.6.10, 6.2.6.11 i
6.2.6.12, encara que per al càlcul d’aquest tipus de unió, s’han consultat altres fonts de
informació ([16], [17], [18], [19] i [22]) que han estat més útils que el propi EC-3.
Les verificacions es porten a terme segons els resultats de les combinacions d’accions ELU
CF 322 (1,0·1,35·pes propi + 1,0·1,35·càrrega permanent + 0,5·1,5·neu + 1,0·1,5·vent
transversal 4) i ELU CF 486 (1,0·1,0·Pes propi + 1,0·1,0·Càrrega Permanent + 1,0·1,5·Vent
Transversal 1) obtinguts amb PowerFrame (PF).
Així com en el cas de la unió biga pilar els resultats de PowerConnect (PC) són bastant
clars (més o menys exactes, però són els que s’han d’anar obtenint segons l’EC-3 per a
realitzar el càlcul de la unió), en el cas de la unió de la base del pilar, són bastant menys
clars.
Al llarg d’aquest apartat s’intenta comparar els resultats obtinguts amb els del programa
PC, però no es fa tan rigorosament com en el cas de la unió biga pilar perquè hi ha molts
resultats que PC no dóna, i d’altres que no s’ha aconseguit esbrinar d’on surten.

2.1.1.

Placa base i formigó sotmesos a compressió

Per tal d’avaluar la resistència de la placa base i el formigó a compressió s’han de tenir en
compte:
•

L’efecte de confinament del formigó, segons el qual el formigó presenta una
resistència superior a la seva pròpia resistència característica a compressió degut a
les restriccions dels desplaçaments;

•

El comportament elàstic de la placa base (flexible) i la distribució no uniforme de
tensions sobre aquesta s’aproximen, segons el model de càlcul, a una secció eficaç
(rígida) inferior a les dimensions de la placa, amb una distribució de tensions
uniforme.

Els paràmetres característics de la unió es mostren a la següent figura:
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Fig. 2.2 Paràmetres característics de la unió (Font: [18] p. 2.3)
Per calcular les dimensions en planta de la sabata, es pot fer ús de les següents
expressions:

a1 + 2·ar

5·a

 1

a = mín 

a1 + h


5·b amb a ≥ a1 



(Eq. 2.2)

b1 + 2·br

5·b

 1

b = min 

b1 + h


5·a amb b ≥ b1 



(Eq. 2.1)

Avaluant les equacions 2.1 i 2.2:

a1 + 2·ar = 480 + 2·1510 = 3500 
5·a = 5·480 = 2400

 1

a = mín 
 = 1080mm
a + h = 480 + 600 = 1080
 1

5·b = 5·2900 = 14500 amb a ≥ a1 


b1 + 2·br = 340 + 2·1280 = 2900 
5·b = 5·340 = 1700

 1

b = mín 
 = 940mm
b + h = 340 + 600 = 940
1

5·a = 5·3500 = 17500 amb b ≥ b1 
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Però en realitat, les dimensions finals de la sabata que s’han adoptat per motius que
s’expliquen més endavant en aquest mateix annex, són:

a = 3,5m
b = 2,9m
h = 0,6m
Per tal de tenir en compte l’efecte del confinament del formigó, s’ha de calcular el factor de
concentració de tensions, com es mostra a continuació:

kj =

a·b
≤5
a1·b1

(Eq. 2.3)

Avaluant l’Eq. 2.3:

kj =

3500·2900
= 7,9 > 5 ⇒ k j = 5
340·480

La resistència a aixafament (compressió) del formigó de sota la placa base es calcula
mitjançant la següent expressió:

2
f
f jd = β j ·k j · f cd = ·k j · ck ≤ 3,3· f cd
3
γc

(Eq. 2.4)

El coeficient de la unió es pot prendre com β j = 2 / 3 sempre i quan la resistència
característica del morter fc,g (g: grout, que significa morter en anglès) no sigui menor que
0,2 vegades la resistència característica de la cimentació de formigó, i el gruix del morter tg
sigui menor que 0,2 vegades el mínim entre les dimensions a1 i b1. Per tant:

 f c , g ≥ 0,2· f ck = 0,2·20 N / mm2 = 4 N / mm2

t g < 0,2·mín{a1; b1} = 0,2·min{340;480} = 0,2·340 = 68mm
Així, el gruix tg i la resistència característica fc,g adoptats són:

t g = 50mm
f c , g = 70 N / mm 2
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Per tant, avaluant l’Eq. 2.4, la resistència a aixafament (compressió) del formigó de sota la
placa base és:

2 20 N / mm2
20
f jd = ·5·
= 44,4 N / mm2 > 3,3· f cd = 3,3· = 44,0 N / mm2
3
1,5
1,5
⇒ f jd = 44,0

N
mm 2

A les unions amb placa base d’aquest tipus, en general sempre es compleix que f jd > f cd
degut a l’efecte del confinament del formigó.
Per tal de quantificar la resistència de la unió a compressió, es pot suposar una distribució
de tensions uniforme sobre una àrea equivalent de la placa base com es mostra a la
següent figura:

Fig. 2.3 Petjada del pilar (Font: [18] p. 2.4 )
On:
•

c: petjada

•

A: àrea del fonament;

•

Ap: àrea de la placa base (flexible);

•

Aeq ≡ Aeff : àrea equivalent o eficaç de la placa base (rígida).

El valor de la petjada c es pot obtenir mitjançant la següent expressió:

c = tp·

f yd
3· f jd

= tp·

f yk / γ M 0
3· f jd

(Eq. 2.5)
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Avaluant l’Eq. 2.5:

c = 20mm·

275 / 1,0
= 28,87 mm ≈ 28,9mm
3·44,0

L’àrea equivalent o eficaç de la placa base, segons la figura 2.3, es pot calcular entre
d’altres maneres, com s’indica a continuació:

[

]

Aeff = 2·(bc + 2·c )·(t f + 2·c ) + (t w + 2·c )· hc − (2·c + 2·t f )

(Eq. 2.6)

Avaluant l’Eq. 2.6:

Aeff = 2·(300 + 2·28,9)(
· 16 + 2·28,9) + (8 + 2·28,9)·[440 − (2·28,9 + 2·16)] = 75854,4mm2
A continuació es mostra una figura on s’esquematitza la hipòtesi de suposar una distribució
de tensions uniforme, equivalent a la real (no uniforme), segons la qual es calcula la
resistència de la unió a compressió:

Fig. 2.4 Modelització com a una T-equivalent a compressió (Font: [18] p. 2.4)
Al dibuix de la figura 2.5 s’observa un detall que contempla l’EC-3 a la part EN 1993-1-8,
apartat 6.2.5 (T-equivalent a compressió). No es pot considerar una petjada més gran que
les dimensions de la placa base. És a dir, si per sobre i per sota de les ales del pilar només
hi ha 20 mm com en el cas que s’estudia, i la petjada c és de 28,9 mm, hi ha 8,9 mm de
petjada que no es poden comptabilitzar en aquestes direccions. A continuació es mostra
una figura on s’il·lustra el que s’acaba d’explicar:
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Fig. 2.5 Petjada de l’ala d’un pilar representada com a una T-equivalent a compressió
(Font: [8] p. 78)
Per tant, l’Eq. 2.6 quedaria de la següent manera:

[

]

Aeff = 2·(bc + 2·cred )·(t fc + c + cred ) + (twc + 2·c )· hc − (2·c + 2·t fc )

(Eq. 2.7)

Així, l’àrea eficaç a considerar, avaluant l’Eq. 2.7, és:

Aeff = 2·(300 + 2·20)(
· 16 + 28,9 + 20 ) + (8 + 2·28,9 )·[440 − (2·28,9 + 2·16)] = 67175,2mm2
La resistència de càlcul a compressió de la base del pilar es calcula mitjançant l’expressió
següent:

Fc , Rd = Aeff · f jd

(Eq. 2.8)

Per tant, avaluant l’Eq. 2.8:

Fc , Rd = Aeff · f jd = 67175,2mm 2 ·44,0

N
= 2955708,8 N ≈ 2955,7 kN
mm 2

Finalment, cal comprovar que la resistència de la unió és superior a l’esforç màxim de
compressió (corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322) al que es pot veure
sotmès el pilar:
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Fc , Rd = 2955,7kN > FSd = 203,2kN

2.1.1.1. Comparació dels resultats obtinguts manualment amb els del
programa PowerConnect (PC)
La combinació corresponent a la màxima compressió és la ELU CF 322 i els resultats de
PC que es poden assimilar als que s’acaben d’obtenir són els següents:
•

PC: Hormigón en compresión bajo lado izquierdo (idèntic pel costat dret):
Esfurezo límite para hormigón en compresión = 708 kN

(970,9 kN)

leff = 340 mm

(340 mm)

beff = 78 mm

(65,6 mm)

La longitud eficaç, segons indica el mètode de l’EC-3, és correcta:

leff = 2·cred + bc = 2·20 + 300 = 340mm
No obstant, l’amplada eficaç no quadra amb el resultat que hauria de donar (el PC deu
obtenir un valor de la petjada c diferent):

beff = c + cred + t fc = 20 + 28,9 + 16 = 64,9mm
L’esforç límit pel formigó (morter) a compressió de 708 kN se suposa que s’obté multiplicant
l’àrea equivalent de la petjada de l’ala del pilar per fjd, però si es fa la comprovació s’arriba al
següent resultat:

(c + c

red

+ t fc )·(2·cred + bc )· f jd = (28,9 + 20 + 16 )(
· 2·20 + 300 )·44,0

N
= 970904 N ≈ 970,9kN
mm2

Nota: El mètode de càlcul de l’EC-3 només contempla la resistència de les ales perquè
suposa que també hi haurà moment flector (de manera que una ala estarà comprimida i
l’altra traccionada). No obstant, en el cas en estudi tota la secció transversal del pilar està
comprimida, de manera que el resultat és més gran que el que donaria el mètode que
proposa l’EC-3.
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Placa base a flexió i cargols d’ancoratge a tracció

Quan els cargols d’ancoratge estan sotmesos a tracció, la placa base també ho està i per
tant aquesta flecta mentre els cargols s’allarguen. La fallada de la zona traccionada pot
donar-se com a plastificació de la placa (mode 1), plastificació dels cargols (mode 3) o una
combinació d’ambdós fenòmens (mode 2). L’estudi es realitza també mitjançant el mètode
de les T-equivalents.
A continuació es mostra una figura que representa els tres modes de fallada:

Fig. 2.6 Diferents modes de fallada d’una T-equivalent a tracció (Font: [18] p. 2.20)
La modelització com a una T-equivalent consisteix en substituir la part traccionada de la
unió per una T-equivalent amb l’apropiada longitud equivalent o eficaç leff, connectada a
través de l’ala a una fonamentació que se suposa infinitament rígida, i sotmesa a una força
uniformement distribuïda actuant sobre l’ànima, com s’indica a la següent figura:
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Fig. 2.7 Modelització com a una Tequivalent a tracció (Font: [18] p. 2.18)

Per al cas de plaques base, l’estudi de les T-equivalents presenta alguna diferència en
comparació a l’anàlisi d’una unió biga pilar.
Aquesta diferència consisteix en que en el cas de plaques base, la deformació dels cargols
d’ancoratge és tal, en comparació a la deformabilitat per flexió de la placa base, que no es
generen forces de palanca als extrems de l’ala de la T-equivalent. En aquest cas, la fallada
és deguda o bé a la fallada dels cargols d’ancoratge a tracció (mode 3) o a la plastificació
de la placa a flexió (com es pot veure a la figura 2.8) de manera que es desenvolupa un
mecanisme de dues ròtules plàstiques a l’ala de la T-equivalent. Aquest mode de fallada no
és probable que es doni en unions biga pilar o unions entre bigues, degut a la deformació
limitada dels cargols a tracció. Aquest mode particular de fallada rep el nom de Mode 1*, i
les figures que es mostren a continuació hi fan referència:

Fig. 2.8 Mode 1* de fallada d’una T-equivalent a
tracció (Font: [18] p. 2.29)
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Fig. 2.9 Fotografies d’assaigs que representen el mode 1* i el mode 2 (Font:
[19] p. 2)

Fig. 2.10 Relació entre força i moment aplicat per al mode 1* i per als modes 1, 2 i 3 de
fallada d’una T-equivalent a tracció (Font: [19] p. 3)
La resistència corresponent al mode 1* de fallada respon a la següent expressió:
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*
Rd ,1

F

=

2·M pl , Rd
m

2
2 0,25·leff ,1,c ·t · f y ,c
= ·
m
γM0

(Eq. 2.9)

Quan es genera el mecanisme de ruptura del mode 1*, la placa base experimenta una
deformació considerable. En aquest cas, és possible que es produeixi el contacte entre el
fonament de formigó i els extrems de les ales de la T-equivalent, generant així forces de
palanca. Llavors, s’hauran d’aplicar forces superiors a la T-equivalent per tal d’obtenir la
fallada segons els modes 1 o 2. Però per arribar a aquest nivell de resistència, es
requereixen deformacions de la T-equivalent molt grans, que no són acceptables en
condicions de disseny.
La força addicional que separa el mode 1* dels modes 1 o 2 (veure figura 2.10) no es té en
compte en aquest cas i s’aplica l’expressió de l’Eq. 2.9, a favor de la seguretat, encara que
existeixin certes discrepàncies en comparació a les proves experimentals.
En realitat, el mode 1* de fallada correspon, numèricament, a la meitat del mode 1:
2
2
1
1 4·M pl ,1, Rd 1 4 0,25·leff ,1, c ·t · f y , c 2 0,25·leff ,1, c ·t · f y , c
FRd* ,1 = ·FRd ,1 = ·
= · ·
= ·
2
2
m
2m
γM0
m
γM0

Com a conseqüència, en els casos en els que no es puguin generar forces de palanca, la
força resistent de càlcul de la T-equivalent és:

{

FRd = mín FRd* ,1; FRd ,3

}

(Eq. 2.10)

En altres casos, es segueix el procediment habitual.
El criteri per saber quan es poden donar i quan no les forces de palanca, s’explica al
següent apartat (2.1.3).
La taula que es mostra a continuació indica els valors de la longitud eficaç leff que s’han de
prendre en els diferents casos.
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Taula 2.2 Valors de les longituds eficaces d’una T-equivalent per una unió de base de pilar
(Font: [18] p. 2.31)
S’ha de tenir en compte però que les expressions anteriors només són vàlides en els casos
en que els cargols estiguin situats a l’interior de les ales de la biga com s’indica a la figura
següent:

Fig. 2.11 Casos vàlids (esquerra) i casos no vàlids (dreta) (Font: [18] p. 2.32)
El cas que s’estudia correspon a la primera figura de la taula 2.2 (“anchor bolt located
between the flanges” que significa cargol d’ancoratge situat entre les ales), i com que no es
desenvoluparan forces de palanca (com es demostra a l’apartat 2.1.3), la longitud eficaç a
considerar és el mínim dels següents valors:
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leff ,1 = mín{l1 ; l2 } = mín{2·α ·m − (4·m + 1,25·e ); 4·π ·m}
leff , 2 = l1 = 2·α ·m − (4·m + 1,25·e )

El valor del paràmetre α s’ha d’obtenir a partir de la figura 2.12:

Fig. 2.12 Valors de α per ales rigiditzades de pilars i per plaques
extremes (Font: [8] p. 90)

(Eq. 2.11)
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Els valors de m, m2 i e per a la unió de la base del pilar, són:

m=

150 − 11,5
w − t wc
− 0,8· 2 ·a p =
− 0,8· 2 ·5 = 63,6mm
2
2

m2 = 205 − 20 − t fc − 0,8· 2 ·a p = 205 − 20 − 16 − 0,8· 2 ·5 = 163,3mm
e = 95mm
Per tant, segons la figura 2.11, el valor de α és aproximadament de:

m
63,6

=
= 0,40
m + e 63,6 + 95

 ⇒ α ≈ 5,9
m2
163,3
λ2 =
=
= 1,03 

m + e 63,6 + 95

λ1 =

Fig. 2.13 Obtenció gràfica del valor de α per la placa base (Font:
[8] p. 90)
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Avaluant l’Eq. 2.11 s’obtenen els valors de les longituds eficaces leff,1 i leff,2:

leff ,1 = mín{2·5,9·63,6 − (4·63,6 + 1,25·95); 4·π ·63,6} = min{377,3; 799,2} = 377,3mm
leff , 2 = 2·5,9·63,6 − (4·63,6 + 1,25·95) = 377,3mm
Llavors, la resistència corresponent al mode 1* de fallada, avaluant l’Eq. 2.9, és:
*
Rd ,1

F

2 0,25·377,3·202 ·275
=
·
= 326281,4 N ≈ 326,3kN
63,6
1,0

La resistència corresponent al mode 3 de fallada, es calcula de la següent manera:

Ft , Rd =

0,9· fub · As

γM2

0,9·800 N / mm2 ·245mm2
=
= 141120 N ≈ 141,1kN
1,25

FRd ,3 = ∑ Ft , Rd = 2·Ft , Rd = 2·141120 N = 282240 N ≈ 282,2kN
Per tant, en els casos en els que no es puguin generar forces de palanca, la força resistent
de càlcul de la T-equivalent a tracció, avaluant l’Eq. 2.10, és:

FRd = mín{326,3; 282,2} = 282,2kN
S’haurien de repetir els mateixos càlculs per la segona fila de cargols, però per simetria, el
resultat serà exactament el mateix.
Així, es pot afirmar que la resistència total a tracció és el doble del valor calculat (perquè hi
ha dues T-equivalents sotmeses als mateixos esforços). Per tant:

FRd ,TOTAL = 2·282,2 = 564,4kN
Finalment, cal comprovar que la resistència de la unió és superior a l’esforç màxim de
tracció (corresponent a la combinació d’accions ELU CF 486) al que es pot veure sotmès el
pilar:

FRd ,TOTAL = 564,4kN > FSd = 124,2kN
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2.1.2.1. Comparació dels resultats obtinguts manualment amb els del
programa PowerConnect (PC)
La combinació corresponent a la màxima tracció és la ELU CF 486 i els resultats de PC que
es poden assimilar als que s’acaben d’obtenir són els següents:
•

PC: Anclajes a tracción en el lado izquierdo (idèntic pel costat de la dreta)
Esfuerzo límite para anclajes a tracción = 272,9 kN

•

(282,2 kN)

PC: Placa base a flexión en el lado izquierdo (idèntic pel costat de la dreta)
Esfuerzo límite para placa base a flexión = 282,2 kN

(282,2 kN)

leff1 = 400 mm

(377,3 mm)

leff2 = 373 mm

(377,3 mm)

mode 1: 322,7 kN

(652,6 kN)

mode 2: 322,7 kN

(301,8 kN)

mode 3: 282,2 kN

(282,2 kN)

Les forces resistents corresponents als modes 1 i 2 (calculades al següent apartat) no
s’han calculat en aquest apartat perquè s’ha seguit un procediment de càlcul diferent al que

(

{

})

*
considera PC FRd = mín FRd
,1 ; FRd , 3 .

2.1.3.

Límit per les forces de palanca

La deformació elàstica de la T-equivalent a tracció depèn de la deformabilitat relativa de
l’ala a flexió i dels cargols a tracció. A la figura 2.14, la deformació dels cargols i de l’ala són
tals que la força de palanca s’anul·la. Per una deformació més gran dels cargols, no
existiria contacte, mentre que apareixerien forces de palanca per una deformació dels
cargols més petita. La situació il·lustrada a la figura 2.14 constitueix el cas límit pel que fa a
l’aparició de forces de palanca, i es pot expressar mitjançant la següent expressió:

Lb ,límit =

7·m 2 ·n· As
leff ·t 3

(Eq. 2.12)
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Fig. 2.14 Cas límit per l’aparició de forces de palanca (Font:
[17] p. 2.34)
El valor del paràmetre n s’obté mitjançant la següent expressió:

n = mín{emín ;1,25·m}

(Eq. 2.13)

Avaluant l’Eq. 2.13:

n = mín{95;1,25·63,6} = 79,5mm
Llavors, avaluant l’Eq. 2.12:

Lb,límit

7·m2 ·n· As 7·63,62 ·79,5·245
=
=
= 182,7 mm
leff ·t 3
377,3·203

 Lb > Lb,límit ⇒ (no es generen forces de palanca )
Si 
 Lb ≤ Lb ,límit ⇒ (es poden generar forces de palanca
Llavors, les expressions a utilitzar en cada cas són les següents:

)
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2·M pl , Rd

*

 Mode 1* : FRd ,1 =
m
 Lb > Lb ,límit ⇒ 


 Mode 3 : FRd ,3 = ∑ Ft , Rd

4·M pl , Rd



Mode 1 : FRd ,1 =


m


2·M pl , 2 , Rd + n·∑ Ft , Rd

L ≤ L
b
b , límit ⇒  Mode 2 : FRd , 2 =

m+n


Mode 3 : FRd ,3 = ∑ Ft , Rd





(Eq. 2.14)

En el cas en estudi no es generen forces de palanca ja que la longitud d’ancoratge
obtinguda (veure següent apartat) és superior a la longitud Lb,límit:

Lb = 555mm > Lb,límit = 182,7 mm
Igualment, es fa el càlcul de les forces corresponents als modes 1 i 2 de fallada per poderles comparar amb els valor del programa PC (a l’apartat anterior).
Mode 1:

FRd ,1 =

4·M pl , Rd
m

=

2
4 0,25·leff ,1·t · f y ,c
4 0,25·377,3·202 ·275
·
=
·
= 652562 N ≈ 652,6kN
m
γM0
63,6
1,0

Mode 2:

FRd , 2 =

FRd , 2

2·M pl , 2, Rd + n·∑ Ft , Rd
m+n

 0,25·leff , 2 ·t 2 · f y , c 
 + n·∑ Ft , Rd
2·

γ
M0


=
m+n

 0,25·377,3·202 ·275 
 + 79,5·2·141120,0
2·
1,0


=
= 301814,0 N ≈ 301,8kN
63,6 + 79,5

Llavors, la força a tracció capaç de suportar una T-equivalent és:

FRd = min{FRd ,1; FRd , 2 ; FRd ,3 } = min{652,6; 301,8; 282,2} = 282,2kN
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Longitud d’ancoratge dels cargols

El procediment descrit a continuació per obtenir la longitud d’ancoratge és l’indicat al tom II
de [22] pàgs. 11.41 – 11.43.
Els cargols d’ancoratge han d’incorporar un ganxo si es tracta d’una barra llisa, una patilla o
prolongació recta si es tracta de barres corrugades, una placa de tipus volandera o
qualsevol altre sistema de fixació que hagi estat degudament assajat i provat.
En aquest cas, els cargols d’ancoratge són roscats (barra llisa roscada al llarg de tota la
seva longitud) i l’ancoratge es fa per adherència mitjançant prolongació recta.
Inicialment es determina la longitud bàsica lb, de l’ancoratge igualant la tracció màxima que
pot suportar el cargol, Tb,màx, amb la força d’adherència que pot desenvolupar la barra,
suposant una tensió d’adherència constant i igual a τ bm . És a dir:

Tb , màx = 0,8· f y ,b · As = (π ·φ )·lb ·τ bm
⇒ lb = 0,254·

f y · As

(Eq. 2.15)

φ ·τ bm

On:
•

τ bm : tensió d’adherència deduïda a partir de la resistència característica del formigó
dels fonaments, en N/mm2, mitjançant l’expressió:

τ bm =

0,36

γc

· f ck

Amb:
o

fck: resistència característica del formigó en N/mm2;

o

γ c = 1,5 : coeficient parcial de seguretat del formigó.

Així, avaluant l’Eq. 2.15:

τ bm =

0,36
· 20 = 1,0733N / mm2
1,5
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lb = 0,254·

640·245
= 1855,4 ≈ 1856mm
20·1,0733

Però si la tracció real que ha de suportar l’ancoratge, Tb,Sd no supera a Tb,màx, la longitud la
es pot reduir a:

la = lb ·

Tp , Sd
Tp , màx

0,3·lb

amb la ≥ 10·φ
150mm


(Eq. 2.16)

Avaluant doncs l’Eq. 2.16, considerant que l’esforç màxim de tracció es reparteix entre els 4
cargols:

124,2·103
0,3·lb = 0,3·1837,1 = 551,13mm
N

4
la = 1855,4mm·
= 459,3mm < 10·φ = 10·20 = 200mm
N
150mm
0,8·640·
245mm2

mm2
Per tant, es pren la següent longitud d’ancoratge:

la = 555mm
2.1.5.

Comprovació a tallant

La força resistent d’un cargol a tallant, es calcula mitjançant la següent expressió:

Fv , Rd =

α v · f ub · As
γM2

On:

0,6 per qualitats : 4.6; 5.6; i 8.8
;
0,5 per qualitats : 4.8; 5.8; 6.8; 10.9

•

αv = 

•

fub: tensió de ruptura del cargol;

•

As: secció de la part roscada del cargol;

(Eq. 2.17)
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γ M 2 = 1,25 : coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència dels mitjans de
unió;

Avaluant l’Eq. 2.17:

Fv , Rd =

0,6·800·245
= 94080 N ≈ 94,1kN
1,25

Per tant, considerant els 4 cargols, la resistència a tallant de la unió és:

Fv , Rd ,TOTAL = 4·Fv , Rd = 4·94080 N = 376320 N ≈ 376,3kN
Finalment cal comprovar que el tallant resistent de la unió és superior al tallant màxim
(corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322) al que es pugui veure sotmesa:

Fv , Rd ,TOTAL = 376,3kN > Fv , Sd = 120,3kN
Per tant, es pot afirmar que la unió no presentarà problemes a tallant.

2.1.5.1. Comparació dels resultats obtinguts manualment amb els del
programa PowerConnect (PC)
La combinació corresponent al màxim esforç tallant és la ELU CF 322 i els resultats de PC
que es poden assimilar als que s’acaben d’obtenir són els següents:
•

PC: Anclajes a cortante
Límite para anclajes a cortante = 155,5 kN

(376,3 kN)

Segurament, el que fa PC és considerar només dos cargols i no els quatre a la vegada. Així
ho indica l’EC-3, ja que està enfocat a la comprovació de unions que han de suportar
moment i per tant deu considerar que dos cargols treballen a tracció (per suportar el
moment flector) i els altres dos a tallant. D’aquesta manera s’evita realitzar la comprovació
de interacció de tracció i tallant.
Igualment, segons els resultats obtinguts manualment, el valor proporcionat per PC hauria
de ser 376,3/2 = 188,2 kN.
•

PC: Resistencia a cortante = 192,6 kN

(376,3 kN)

En aquest cas, el que fa PC és sumar la contribució del fregament entre la placa base i el
formigó a la resistència per tallant. A les comprovacions manuals, no s’ha considerat el
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fregament ja que s’hauria d’analitzar totes les combinacions una per una perquè quan hi ha
tracció enlloc de compressió no existeix fregament.

2.1.6.

Comprovació a tracció i tallant

La comprovació a tracció i tallant es realitza mitjançant la següent expressió:

Fv , Ed
Fv , Rd

+

Ft , Ed
1,4·Ft , Rd

≤ 1,0

(Eq. 2.18)

Els valors resistents a utilitzar són els obtinguts en els càlculs anteriors (resistència a tallant
i resistència a tracció) i les accions són les de la combinació d’accions ELU CF 486, que és
la que presenta l’esforç tallant i l’esforç normal de tracció màxims que es poden donar
simultàniament.
Així doncs, avaluant l’Eq. 2.18:

Fv , Ed
Fv , Rd

+

Ft , Ed
1,4·Ft , Rd

=

80,8
124,2
+
= 0,2147 + 0,3144 = 0,5291 < 1,0
376,3 1,4·282,2

Per tant, tampoc hi haurà problemes per interacció de tracció i tallant.

2.1.7.

Comprovació a aixafament

La comprovació a aixafament es fa mitjançant l’expressió següent:

Fb , Rd =

k1·α b · fu ·φ ·t

γM2

(Eq. 2.19)

On:
•

fu: tensió de ruptura de la placa;

•

φ : diàmetre del cargol;

•

t: espessor de la placa;

•

γ M 2 = 1,25 : coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència dels mitjans de
unió;

Pág. 38

ANNEX D

 e1

1 f
p
; 1 − ; ub ; 1,0 ;
 3·φ0 3·φ0 4 f u


•

α b = mín

•

 e

p
k1 = mín2,8· 2 − 1,7; 1,4· 2 − 1,7; 2,5 .
φ0
 φ0


Amb:
o

e1: distància des del cargol a la part final de la placa en la direcció de
l’esforç;

o

e2: distància des del cargol a la part final de la placa en la direcció
perpendicular a l’esforç;

o

p1: distància entre cargols en la direcció de l’esforç;

o

p2: distància entre cargols en la direcció perpendicular a l’esforç;

o

φ0 : diàmetre del forat pel cargol;

o

fub: tensió de ruptura del cargol.

Així, avaluant les expressions de l’Eq. 2.19:

 205 70 1 800

;
− ;
; 1,0 = mín{3,1; 0,81; 1,86; 1,0} = 0,81
 3·22 3·22 4 430


α b = mín

150
 95

k1 = mín 2,8· − 1,7; 1,4·
− 1,7; 2,5 = mín{10,4; 7,9; 2,5} = 2,5
22
 22


⇒ Fb, Rd

2,5·0,81·430 N / mm 2 ·20mm·20mm
=
= 278640 N ≈ 278,6kN
1,25

En realitat s’ha de considerar que hi ha quatre cargols i per tant la resistència total a
l’aixafament és:

Fb, Rd ,TOTAL = 4·278640 N = 1114560 ≈ 1114,6kN
Finalment cal comprovar que la resistència a aixafament de la unió és superior al tallant
màxim (corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322) al que es pugui veure
sotmesa:
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Fb, Rd ,TOTAL = 1114,6kN > Fv , Sd = 120,3kN
Per tant, tampoc hi haurà problemes a aixafament.

2.1.8.

Soldadures

El primer que s’ha de fer a l’hora de dissenyar una soldadura és determinar el coll de la
mateixa, en funció de la compatibilitat dels gruixos dels elements a unir.
Es pretenen soldar l’ala i l’ànima d’una pilar HE 450 A amb una placa base de 20 mm
d’espessor. Per tant, les compatibilitats de gruixos a tenir en compte són:

a = 6,5mm 
t fc = 21mm ⇒  mín

amàx = 14,7 mm
 ⇒ a fb − p = 6mm
amín = 6,0mm 
t p = 20mm ⇒ 

amàx = 14,0mm 
a = 4,0mm
twc = 11,5mm ⇒  mín

amàx = 8,1mm 
 ⇒ a fb − p = 6mm
amín = 6,0mm 
t p = 20mm ⇒ 

amàx = 14,0mm 
La soldadura entre les ales i la placa base podria tenir un coll de soldadura més gran, però
amb 6 mm és més que suficient, i unificant els dos colls de soldadura en un mateix valor
s’eviten possibles errors a taller.
Resistència de les soldadures a tallant
La força resistent d’una soldadura lateral s’obté mitjançant la següent expressió:

Fw, // =

1
fu
·∑ a·L·
β w ·γ M 2
3

(Eq. 2.20)

Considerant només l’aportació resistent de la soldadura lateral per suportar el tallant (no es
té en compte l’aportació resistent de la soldadura frontal), avaluant l’Eq. 2.20 s’obté la
capacitat resistent a tracció de les soldadures que uneixen la placa base amb l’ànima del
pilar:
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Fw, // =

1
430 N / mm2
·2·6mm·344mm·
= 964536,3N ≈ 964,5kN
0,85·1,25
3

Cal comprovar que la resistència de la soldadura és superior al tallant màxim (corresponent
a la combinació d’accions ELU CF 322):

Fv , Sd = 120,3kN < Fw, // = 964,5kN
Resistència de les soldadures a tracció
La força resistent d’una soldadura frontal s’obté mitjançant la següent expressió:

Fw, ⊥ =

1
fu
·∑ a·L·
β w ·γ M 2
2

(Eq. 2.21)

Avaluant l’Eq. 2.21, considerant només l’aportació de les ales:

Fw, ⊥ =

1
430
·(2·6·300 + 4·6·117 )·
= 1030213,0 N ≈ 1030,2kN
0,85·1,25
2

Cal comprovar que la resistència de la soldadura és superior a l’esforç màxim de tracció al
que es pot veure sotmesa la unió (corresponent a la combinació d’accions ELU CF 486):

Fw, ⊥ = 1030,2kN > Fv , Sd = 124,2kN
Així es comprova que els soldadures són més que suficients per les sol·licitacions a les que
es poden veure sotmeses.

2.1.8.1. Comparació dels resultats obtinguts manualment amb els del
programa PowerConnect (PC)
La combinació corresponent al màxim esforç tallant és la ELU CF 322 i els resultats de PC
que es poden assimilar als que s’acaben d’obtenir són els següents:
•

PC: Soldaduras a cortante
Límite para soldaduras a tracción = 964,5 kN

(964,5 kN)

No hi ha cap resultat pel que fa a les soldadures sotmeses a tracció, és a dir, les que
suporten l’esforç màxim de tracció al que es pot veure sotmès el pilar.
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3. Comprovació de la cimentació
La solució adoptada per al cas en estudi és de fonaments superficials. Concretament, el
tipus de fonamentació superficial que s’utilitzarà és de sabata aïllada de formigó en massa.

3.2. Característiques dels fonaments
3.2.1.

Característiques generals

En general, es pot dir que els fonament superficials estan situats a un nivell immediatament
per sota de l’estructura o en una cota de recolzament en el terreny pròxim a ella. És un
tipus de fonament que s’estén bàsicament en planta.
S’utilitza amb terrenys que ja tenen, a la superfície, una mitja o bona resistència en front a
les càrregues de l’estructura i són suficientment homogenis per a evitar excessius
assentaments diferencials.
És recomanable que l’alçada de la sabata sigui superior a 30 cm.
Segons la relació entre les dimensions d’una sabata, aquesta es classifica en:
•

Rígida

v ≤ 2·h

•

Flexible

v > 2·h

On h és l’alçada de la sabata, i v és el vol, és a dir, la distància des de la cara del pilar a
l’extrem del fonament.
Aquesta definició del vol v, només és vàlida si el pilar és de formigó. En cas de que sigui
metàl·lic, es defineix com la distància des del final de la placa metàl·lica (que uneix el pilar
amb la cimentació) a l’extrem del fonament.
Aquesta classificació però, s’ha modificat al llarg del temps ja que en anteriors normatives
es consideraven rígides quan v ≤ h . En realitat hi ha un període de transició en h ≤ v ≤ 2·h
on es passa d’una comportament estructural a l’altre sense solució de continuïtat.
La classificació de la sabata, apart de definir el criteri de càlcul de la pròpia llosa del
fonament, afecta també a la distribució de pressions del terreny. Així, en un fonament rígid
es pot considerar, amb bastant bona aproximació, que les pressions en el sòl es
reparteixen uniformement. En un fonament flexible en canvi, les pressions pròximes als
pilars seran superiors, disminuint a mesura que se n’allunyen.
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En el cas d’estudi, la sabata és rígida i el sòl té cohesió, de manera que es pot suposar una
distribució de tensions uniforme.
A les sabates rígides les seccions no compleixen la Llei de Bernouilli (conservació de
seccions planes durant la flexió). Un càlcul més adient seria suposar bieles de compressió
en el formigó unides per un tirant d’acer (és a dir, considerar la sabata com una regió “D”).
A les flexibles s’aplica la teoria general de flexió, calculant la llosa en voladís sota l’estat de
tensions que es consideri (triangular, rectangular...).
En qualsevol cas, també es pot aplicar el mètode general de càlcul a flexió en una sabata
rígida ja que dóna un càlcul pel costat de la seguretat (justificat a l’article 2.3.1.1 de [25]).

3.2.2.

Sabates armades o en massa

Segons la necessitat d’armadura, les sabates es poden classificar en:
•

Armades;

•

En massa: s’ha de complir que la tracció màxima en el formigó no superi
l’admissible.

És a dir, perquè la sabata pugui ser de formigó en massa s’ha de complir la següent
desigualtat:

σ ct =

0,21·3 f ck2
M d 6·M d
=
≤
f
=
ct , d
W
b·h 2
γc

(N / mm )
2

(Eq. 3.1)

On la resistència característica del formigó f ck ha d’estar en N/mm2, i el moment Md s’ha
de prendre com el màxim dels moments en les dues direccions a i b. Les expressions per
calcular els moments Mad i Mbd es mostren a continuació:
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 a − a0


(va + 0,15·a0 ) =  2 + 0,15·a0  pilar de formigó



σt 2

γ
·
·
·
M
=
b
l
amb
l
=

 ad
f
2
 v ' + v p , a  =  a − a1 + (a1 − a0 ) / 2  pilar metàl ·lic

 a

2   2
2



(Eq. 3.2)


 b − b0


(vb + 0,15·b0 ) =  2 + 0,15·b0  pilar de formigó



 M = γ ·σ t ·a·l 2 amb l = 

f
 bd
2
 v ' + v p ,b  =  b − b1 + (b1 − b0 ) / 2  pilar metàl ·lic

 b
2   2
2





On:
•

γ f : coeficient de majoració de les accions, pel qual s’ha de prendre el valor de 1,5;

•

N: esforç axial actuant sobre la sabata;

•

V: esforç tallant actuant sobre la sabata;

•

M: moment flector actuant sobre la sabata;

•

P: pes propi de la sabata

•

va: vol de formigó en la direcció a;

•

vb: vol de formigó en la direcció b;

•

vp,a: vol de la placa metàl·lica en la direcció a;

•

vp,b: vol de la placa metàl·lica en la direcció b;

•

a0 i b0: dimensions de la secció del pilar;

•

a1 i b1: dimensions de la placa de unió;

•

a i b: dimensions en planta de la sabata;

•

σ t : pressió del terreny sobre la sabata que s’obté com:
o

σ t = σ màx − σ pp = σ màx −

P
a·b
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•

σ pp : pressió sobre el terreny deguda al pes propi de la sabata;

•

σ màx : pressió màxima de la sabata sobre el terreny, en funció de l’excentricitat e,
segons s’explica a continuació:

o


<
M 
e=

N + P >



a
N + P M σ màx
⇒ σ =
±
=
6
a·b
W σ mín
a
2·( N + P )
⇒ σ màx =
6
a

3· − e 
2


Aquest valor de tensió màxima és el que s’ha d’utilitzar per realitzar la
comprovació de la pressió sobre el terreny.
No obstant, si es vol realitzar la comprovació de l’Eq. 3.1 per saber si la sabata
es pot fer o no de formigó en massa, s’ha de considerar el valor de la tensió σ t .
Les expressions per calcular el moment corresponents a un pilar de formigó no s’utilitzen,
però s’han inclòs perquè es vegi més clar d’on surten les fórmules ja que el cas del formigó
és una mica més habitual.

3.2.3.

Tensions admissibles i assentaments

Les pressions admissibles sobre el terreny venen condicionades per:

σ adm =

σ rot terreny

•

Motius purament resistents:

•

Assentaments compatibles amb la capacitat de deformació de l’estructura.

coeficient seguretat

;

A efectes de comprovació de la tensió admissible i dels assentaments, els càlculs es
realitzen amb les accions característiques provinents de l’estructura (esforç axial,
esforços horitzontals i moments) més el pes propi del fonament més el pes de les terres
que hi graviten.
A efectes del dimensionament dels elements estructurals de formigó, es prenen
accions majorades i el càlcul es realitza en l’estat límit últim (ELU).
Pel que fa als valors dels assentaments, segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) es
poden adoptar els següents valors límit de distorsió angular:
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Valors límit de la distorsió angular

Tipus d’estructura

1/300

Estructures isostàtiques i murs de
contenció

1/500

Estructures reticulades amb envans de
separació

1/700

Estructures de plafons prefabricats

1/1000

Murs de càrrega sense armar, amb flexió
còncava cap a dalt

1/2000

Murs de càrrega sense armar, amb flexió
còncava cap a baix

Taula 3.1 Valors de la distorsió angular segons els tipus d’estructura (Font: [25] p. SE-C-9)
No obstant, hi ha altres classificacions més interessants que relacionen la distorsió angular
amb els danys que aquesta pot provocar, com la que es mostra a continuació:

Distorsió angular

Danys

<1/500

No fissuració en envans i tancaments

<1/360

Només lleugeres esquerdes en
tancaments

<1/250

No visibles a simple vista

<1/200

Possibles lesions en estructures de
formigó armat

<1/150

Possibles lesions en estructures
metàl·liques

Taula 3.2 Valors de la distorsió angular segons el tipus de danys que provoquen (Font: [26]
art. 23.2.4)
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La distorsió angular es defineix com el quocient entre l’assentament diferencial entre dos
pilars contigus i la distància entre els seus eixos.
Així, considerant una nau de 36 m de llum i suposant un assentament diferencial màxim de
2,54 cm (1 polsada), la distorsió angular per al cas d’estudi es calcula com:

2,54cm
1
= 7,056·10− 4 <
= 2,0·10− 3
3600cm
500
És habitual limitar els assentaments en una sabata al valor d’una polzada (2,54 cm). Aquest
valor és utilitzat per la majoria d’empreses d’estudis geològics en les fórmules de càlcul de

σ adm en funció de l’assentament. Òbviament és una imposició excessivament restrictiva al
no tenir en compte ni el material estructural, ni la tipologia de l’edificació, ni la del fonament,
si és una estructura isostàtica o hiperestàtica, distància entre pilars, tipus de tancaments,
etc.
Segons aquests resultats i sense provocar ni lesions a l’estructura ni esquerdes als
tancaments, es podria arribar a acceptar un assentament diferencial de:

1
= 2,0·10− 3 ⇒ 2,0·10 − 3 ·3600cm = 7,2cm
500
Així es demostra que la imposició d’un assentament màxim de 1 polsada (2,54 cm) és molt
restrictiva, però com que l’informe geotècnic del que es disposa (veure apartat 5 de l’Annex
E) així ho considera, i a favor de la seguretat, es prosseguirà amb els resultats d’aquest.
Un assentament diferencial de fins a 7 cm pot ser acceptable en estructures de formigó
armat o metàl·liques sense que hi hagi fissuració en envans i tancaments, però a partir
d’aquest valor, poden començar a aparèixer esquerdes o inclús es pot malmetre
l’estructura.
Per a evitar els assentaments diferencials s’ha de procurar que la pressió del terreny sota
les diferents sabates sigui la mateixa. No obstant, degut a la falta d’homogeneïtat del sòl,
inevitablement es produeixen assentaments diferencials que poden arribar a 2/3 de
l’assentament total. Es pot admetre un assentament total entre 2 i 4 cm per estructures
amb murs de maçoneria, i entre 4 i 7 cm per estructures de formigó armat o metàl·liques.
En lloses es recomanen assentaments màxims de 5 cm en sorres i de 7,5 cm en argiles (el
doble o el triple que l’estàndard d’una polzada), i la distorsió angular entre dos punts del
fonament es limita a 1/500.
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En referència als assentaments, aquests es poden classificar bàsicament en dos tipus:
•

Instantanis: es produeixen en el moment d’aplicar la càrrega. En els terrenys
sorrencs constitueixen la major part dels totals;

•

De consolidació: diferits en el temps per drenatge de l’aigua intersticial baix càrrega
en argiles saturades. En terrenys argilosos es tindrà, doncs, dos tipus
d’assentaments; instantanis i diferits.

En referència al coeficient de seguretat a l’enfonsament, es prendrà el valor habitual de 3.
Per últim, s’indiquen els estats límit últims que s’hauran de verificar en els fonaments
directes:
•

σ < σ adm

(Capacitat davant l’enfonsament, tenint en compte les limitacions per

assentaments màxims);
•

Bolcada;

•

Lliscament;

•

Resistència estructural del fonament;

•

Estabilitat global (mitja vessant i coronació de talussos).

3.3. Càlcul de la fonamentació
Com que la unió entre la cimentació i el pilar s’ha modelitzat com a articulada, es considera
que la sabata està sol·licitada a esforç normal i esforç tallant, però no a moment flector.
Degut a les característiques de la nau i del terreny on es pretén ubicar, la cimentació es fa
amb sabates aïllades.

3.3.1.

Predimensionament de la sabata

Les dimensions en planta de la sabata s’obtenen de la comprovació de les pressions del
sòl. Excepte en el cas de sabates flexibles recolzades sobre terrenys sense cohesió, es pot
admetre una distribució uniforme de pressions. A la pràctica, l’àrea necessària en planta per
la sabata, A, s’obté en funció de la pressió admissible del terreny σ adm , mitjançant la
següent expressió:
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A = a·b =

N+P

(Eq. 3.3)

σ adm

Sent N la càrrega centrada de servei (sense majorar) i P el pes propi de la sabata. Com
que inicialment no es coneix el valor de P, s’ha de tantejar. Per iniciar aquests tantejos
resulta útil suposar que el pes propi P és una fracció β de la càrrega de servei N, de
manera que:

A = a·b =

N ·(1 + β )

σ adm

amb β =

14 − 0,02·σ adm
100

(Eq. 3.4)

On:
•

σ adm : pressió admissible del terreny en kN/m2 (1kp / cm 2 ≅ 100kN / m2 ) .

Un cop obtinguda l’àrea A, s’han d’obtenir les dimensions en planta a i b de la sabata.
Com que els resultats de l’anàlisi estructural dels que es disposa (obtinguts mitjançant el
programa PowerFrame) estan majorats, s’ha de calcular un coeficient aproximat de
desmajoració per obtenir les càrregues de servei.
Estimació del coeficient de majoració de càrregues ponderat per desmajorar
Per desmajorar els esforços dels que es disposa, o s’ha de refer el càlcul amb les
càrregues no majorades, o s’ha d’estimar un coeficient de majoració ponderat segons la
combinació ELU que es consideri, per tal de dividir els esforços per aquest coeficient i
obtenir així una bona aproximació d’aquests esforços no majorats.
La combinació d’accions que es considera és la ELU CF 322:
1·1,35·(pes propi) + 1·1,35·(càrrega permanent) + 0,5·1,5·(neu) + 1·1,5·(vent transversal 4)
Per tant, una bona aproximació del coeficient ponderat de majoració podria ser:

γ ponderat =

1·1,35·1,2 + 1·1,35·2,8 + 0,5·1,5·1,4 + 1·1,5·3,1
= 1,306
(1,2 + 2,8 + 1,4 + 3,1)
⇒ γ ponderat ≈ 1,3

Nota: els valors de les càrregues que intervenen a la combinació d’accions ELU CF 322,
com es pot veure a l’expressió anterior, són respectivament 1,2; 2,8; 1,4 i 3,1 kN/m.
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Llavors, considerant una tensió admissible del terreny de 1 kp/cm2 o 100 kN/m2 (veure
informe geotècnic a l’apartat 7 de l’Annex E) el paràmetre β i l’àrea en planta de la sabata,
obtinguts avaluant l’Eq. 3.4, són:

β=

14 − 0,02·σ adm 14 − 0,02·100kN / m 2
=
= 0,120
100
100

203,2kN
·(1 + 0,120 )
N ·(1 + β )
1,3
⇒ A = a·b =
=
= 1,75065m2 = 17506,5cm 2
σ adm
100kN / m 2
Com que en principi s’ha optat per fer una sabata quadrada:

A = a·b = 17863,7cm2 
2
 ⇒ a = b = 17506,5cm = 132,3cm ≈ 132cm → a = b = 1,35m
a=b

Aquestes dimensions es veurà més endavant que no són vàlides, però és un bon primer
valor per començar a realitzar les comprovacions pertinents.

3.3.2.

Determinació del cantell útil d de la sabata

El cantell de la sabata s’obté del seu dimensionament com a peça de formigó (càlcul
estructural). Sigui quin sigui el tipus de sabata, per al càlcul estructural es pot suposar, a
favor de la seguretat, una pressió uniforme del terreny, prescindint del pes propi de la
sabata. Per tant, com a acció del terreny sobre la sabata es considera la pressió uniforme

σ t (veure Eq. 3.2 del present annex).
Per raons econòmiques el cantell ha de ser, en general, el menor possible, ja que així
disminueix el volum de formigó sense que augmentin les armadures longitudinals (en el cas
de que la sabata sigui de formigó armat), que solen estar controlades per les quanties
geomètriques mínimes imposades per la normativa.
En general, per valors baixos de pressió admissible del terreny, σ adm < 2kp / cm 2 , resulten
sabates flexibles al ser necessàries dimensions en planta relativament elevades, i el cantell
òptim és aquell per sota del qual seria necessari disposar d’armadura a tallant. Però a la
comprovació corresponent, tant el tallant actuant com el tallant últim resistent, depenen del
cantell útil d. Novament és necessari realitzar tantejos. Per iniciar aquests tantejos es
recomana, en el cas de sabates d’espessor constant, adoptar com a valor del cantell útil d
el que resulta en metres de la següent expressió:
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d=

1,1·σ t
·v ≥ 0,24
σ t + 370

(Eq. 3.5)

On:
•

σ t : pressió uniforme del terreny sobre la sabata, en kN/m2, segons l’Eq. 3.2;

•

v: el major dels dos vols va i vb en les dues direccions a i b (veure també Eq. 3.2);

Aquest cantell evita les comprovacions a tallant i punxonament en la gran majoria dels
casos, ja que les sabates així dimensionades les satisfan automàticament.
No obstant, les accions que ha de suportar la sabata que s’estudia són una mica atípiques,
ja que la unió és articulada i per tant l’estructura no transmet moment flector a la
cimentació. A més, la força de tracció màxima corresponent a la combinació crítica de
inversió de moments (ELU CF 486: 1,0·1,0·Pes Propi + 1,0·1,0·Càrrega Permanent +
1,0·1,5·Vent Transversal 1) és molt gran, i per aquest motiu pot ser més convenient
començar el dimensionament amb un criteri diferent al de minimitzar el cantell.
El primer que s’ha de mirar és que el pes propi de la sabata sigui superior a la força
màxima de tracció a la que es pot veure sotmès el pilar (124,2kN ≈ 12,42Tn ) .

3.3.3.

Comprovació de la fonamentació a tracció

Si la tracció màxima que ha de suportar la sabata és de 124,2kN ≈ 12,42Tn , considerant la
densitat del formigó i que la sabata serà de formigó en massa, el volum V de formigó
necessari ha de complir la següent desigualtat:

P = ρ ·V = 2300

kp
kN
·a·b·h ≈ 23 3 ·a·b·h ≥ 124,2kN
3
m
m

(Eq. 3.6)

Partint de les dimensions en planta de la sabata obtingudes anteriorment (per no superar la
tensió admissible del terreny) de a = b = 1,35 m, el cantell necessari segons l’Eq. 3.6. és:

V = a·b·h = 1,35·1,35·h ≥

124,2
5,4m3
= 5,4m3 ⇒ h ≥
= 2,96m → h = 3,0m
23
1,35·1,35m 2

Això és només una primera aproximació de les dimensions de la sabata, perquè també
s’han de realitzar totes les altres comprovacions necessàries (bolcada, lliscament, etc.).
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Per aquest motiu s’han estudiat diverses possibilitats amb cantells inferiors, per no haver
d’excavar a tanta profunditat, i com es demostra més endavant, per tal de que es
compleixin la resta de comprovacions que s’han de realitzar, les dimensions finals de la
sabata i el seu pes propi (d’acord amb l’Eq. 3.6) són:

a = 3,4m
b = 2,9m
h = 0,6m

⇒ P = 23

kN
·3,4·2,9·0,6 = 136,1kN
m3

Nota: el pes propi s’ha obtingut considerant que la sabata serà de formigó en massa.

3.3.4.

Sabata de formigó en massa o de formigó armat

Considerant les dimensions de la sabata, sembla que aquesta hagi de ser de formigó
armat, però s’ha de comprovar si el formigó és capaç d’absorbir les traccions que s’hi
generen, ja que si és així la sabata es podrà fer de formigó en massa. És a dir, s’ha de
complir la desigualtat de l’Eq. 3.1.
A continuació s’avaluen les expressions de l‘Eq. 3.2 a partir dels resultats de la combinació
d’accions ELU CF 322, tenint en compte el moment generat per l’esforç tallant, però
modificant una mica la fórmula per obtenir σ t (el pes propi inicialment ja no es considera):

e=

M
V ·h
0,6·120,3 / 1,3
a 3,4
=
=
= 0,19m < =
= 0,57 m
N + P N + P 203,2 / 1,3 + 136,1
6
6

⇒ σ t = σ t , N + σ t ,V =

N MV
N
V ·h
203,2 / 1,3 0,6·120,3 / 1,3
±
=
±
=
±
2
a·b W
a·b b·a / 6
3,4·2,9
2,9·3,42 / 6

kN

=
25
,
79
σ
t
,
màx

m2
σ t = 15,85 ± 9,94 = 
kN
σ
= 5,91 2
 t , mín
m
La tensió que exerceix el terreny sobre la sabata no és uniforme i per tant, per realitzar la
comprovació de sabata de formigó en massa es podria considerar una tensió inferior. No
obstant, per simplificar i a favor de la seguretat, es considera el valor màxim de la tensió
obtinguda (és a dir, com si la tensió fos uniforme).
Seguint amb les expressions de l’Eq. 3.2, s’obté el valor del moment flector generat pel
terreny sobre la secció de comprovació de la sabata:
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2

25,79
 3,40 − 0,48 (0,48 − 0,44 ) / 2 
·2,90·
+
 = 121,21kN ·m
M ad = 1,5·
2
2
2




2
25,79
 2,90 − 0,34 (0,34 − 0,30 ) / 2 

=
1
,
5
·
·
3
,
40
·
+
M

 = 109,44kN ·m
 bd
2
2
2




Llavors, el moment Md a considerar és:

M d = màx{M ad , M bd } = M bd = 121,21kN ·m = 121,21·106 N ·mm
Així, avaluant l’Eq. 3.1:

(

0,21·3 20 N / mm2
6·121,21·106 N ·mm
N
σ ct =
= 0,70
< f ct , d =
2
mm2
1,5
2900mm·(600mm)

)

2

= 1,03

Per tant, es pot afirmar que el formigó és capaç d’absorbir les traccions que s’hi generen,
de manera que la sabata serà de formigó en massa.

3.3.5.

Comprovació de la pressió sobre el terreny

Per tal de comprovar si la pressió exercida sobre el terreny no és massa elevada, s’ha de
verificar que la tensió màxima ( σ màx obtinguda mitjançant les expressions de l’Eq. 3.2) no
sigui més gran que la tensió admissible del terreny:

e = 0,19m <

a 3,4
=
= 0,57 m
6
6

kN

σ màx = 39,6 2

N + P V ·h 203,2 / 1,3 + 136,1 0,6·120,3 / 1,3

m
⇒σ =
±
=
±
= 29,7 ± 9,9 = 
2
a·b
W
3,4·2,9
2,9·3,4 / 6
σ = 19,8 kN
mín
m2


σ màx = 39,6

kN
kN
< σ adm = 100,0 2
2
m
m

Per tant, es pot afirmar que el terreny és perfectament capaç de suportar la màxima pressió
a la que es podrà veure sotmès.

3.3.6.

Comprovació a bolcada

La desigualtat que s’ha de complir perquè la sabata no bolqui es mostra a continuació:
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2
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(Eq. 3.7)

On:
•

M: moment flector actuant sobre la sabata;

•

V: tallant actuant sobre la sabata;

•

γ E : coeficient de seguretat per la bolcada, per al que es pot prendre el valor de 1,8.

La combinació d’accions més desfavorable per realitzar la comprovació a bolcada és la
combinació ELU CF 486 (1,0·1,0·Pes Propi + 1,0·1,0·Càrrega Permanent + 1,0·1,5·Vent
transversal 1) i les accions a considerar són:
NEd = -124,2 kN (tracció) i VEd = 80,8 kN
Llavors, avaluant l’Eq. 3.7 mitjançant els valors anteriors:

80,8kN
 − 124,2kN
 3,4m 

+ 136,1kN ·
≥ 0 +
·0,6m ·1,8

1,3
1,3

 2


68,9kN ·m > 67,1kN ·m
Per unes dimensions inferiors (compatibles amb l’Eq. 3.6) la desigualtat no es compleix i
per tant, aquest és el fenomen que marca les dimensions finals de la sabata.

3.3.7.

Comprovació a lliscament

En termes generals, es fa distinció entre dos tipus de sòls: granulars (sorres) i cohesius
(argiles). Segons aquesta classificació, les desigualtats que s’han de complir perquè no es
produeixi el lliscament de la sabata, són:

Sorres :
Argiles :

(N + P )·tgϕd ≥ γ ·V
cd · A ≥ γ ·V

On:
•

2
3

ϕd = ·ϕ : angle de fregament intern de càlcul (minorat);

(Eq. 3.8)
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•

cd = 0,5·c : valor de càlcul (minorat) de la cohesió;

•

γ : coeficient de seguretat al lliscament, per al que es pot prendre el valor de 1,5.

El CTE estableix una diferenciació entre sòls de tipus sorrenc o de tipus argilós amb les
respectives fórmules per a la comprovació al lliscament ja que en un sòl sorrenc per
exemple, la cohesió és en general inexistent. No obstant, permet considerar els dos termes
a la vegada, el degut a la cohesió de les terres i el degut al fregament, si l’informe geotècnic
assegura que el sòl té cohesió i angle de fregament intern no nuls. En qualsevol cas,
aquests dos paràmetres característics del terreny es veuran afectats per uns coeficients de
seguretat. Així, en el cas que s’estudia, es pot aplicar la següent desigualtat:

(N + P )·tgϕd + cd · A = (N + P )·tg  2 ϕ  + 0,5·c· A ≥ γ ·V
3 

(Eq. 3.9)

Així, avaluant l’Eq. 3.9 mitjançant els valors de les accions de la combinació ELU CF 486:

80,8kN
kN
 − 124,2kN
 2

+ 136,1kN ·tg  18º  + 0,5·64 2 ·(3,4·2,9 )m2 ≥ 1,5·

1,3
1,3
m


 3
40,6kN ·0,2126 + 324,8kN = 8,6kN + 315,5kN = 324,1kN > 93,2kN
Per tant, les dimensions de la sabata són més que suficients perquè la sabata no llisqui.

3.3.8.

Comprovacions a tallant i punxonament

No cal realitzar cap comprovació addicional a tallant o a punxonament ja que la sabata és
de formigó en massa.

3.4. Càlcul de les rases
S’utilitzen per arriostrar les diferents sabates d’una cimentació, no sent la seva funció
primària la de resistir esforços de flexió. La seva utilització és molt convenient i d’obligat
compliment en zones sísmiques de segon i tercer grau.
En el cas que s’estudia no hi ha activitat sísmica a tenir en compte, però igualment és molt
recomanable la seva utilització.
Acostumen a ser de secció quadrada, amb armadura simètrica i respectant les següents
condicions:
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l/2

•

a·b 3 / 12
a·b

≤ 35
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(per vinclament);

•

As · f yd ≥ 0,05· N d

(zona sísmica segon grau);

•

As · f yd ≥ 0,10· N d

(zona sísmica tercer grau);

•

Quanties geomètriques mínimes per retracció i variacions tèrmiques;

•

Armadura mínima per evitar la ruptura fràgil.

On:
o

l: longitud total de la rasa;

o

a i b: dimensions de la secció transversal de la rasa;

o

Nd: càrrega de càlcul del pilar més carregat dels dos que uneixen la rasa;

o

As: secció total d’armadura.

La primera condició es comprova a continuació, considerant les dimensions de la rasa, a =
b = 40 cm:

l/2
3

a·b / 12
a·b

=

(700 − 350) / 2 = 15,2 < 35
40·403 / 12
40·40

Les condicions d’armadura mínima corresponents a zones sísmiques de segon i tercer grau
no s’han de comprovar ja que la població de Santa Maria del camí no presenta activitat
sísmica. No obstant, es veurà que són molt similars a les imposades per evitar la ruptura
fràgil en el cas de compressió simple o composta.

3.4.1.

Quanties geomètriques mínimes

Les quanties geomètriques mínimes per elements traccionats, parcial o totalment, (degut a
flexió simple, composta o tracció simple o composta) es defineixen per controlar la
fissuració deguda a deformacions imposades produïdes per temperatura i retracció.
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Quanties geomètriques mínimes, en tant por 1000, referides a la secció total de
formigó
Tipus d’acer
Tipus d’element estructural

Acers amb fy = 400 Acers amb fy = 500
2

2

N/mm
Pilars

4,0

4,0

2,0

1,8

Nervis

4,0

3,0

Armadura de repartiment
perpendicular als nervis

1,4

1,1

Armadura de repartiment
paral·lela als nervis

0,7

0,6

3,3

2,8

Armadura horitzontal

4,0

3,2

Armadura vertical

1,2

0,9

(1)

Lloses

Forjats
unidireccionals

Bigues
Murs

N/mm

Taula 3.3 Dimensions dels pilars, de les sabates i dels altres elements presents a la unió
(Font: [23] p. 197)
(1)

Quantia mínima de cadascuna de les armadures, longitudinal y transversal, repartida
entre les dues cares. Per lloses de cimentació i sabates armades, s’adoptarà la meitat
d’aquests valors en cada direcció disposats a la cara inferior.
COMENTARIS
L’armadura a disposar per quantia geomètrica mínima que es defineix a la taula 3.3 pel cas
de lloses ha d’estar repartida entre les dues cares de l’element, de manera que la seva
suma sigui superior als valors indicats.
En el cas de lloses i sabates de cimentació, s’ha de disposar sempre a la cara inferior la
quantia mínima d’armadura definida a la taula 3.3 (1%0 y 0,9%0 en cada direcció per
armadures de fy = 400 N/mm2 i fy = 500 N/mm2, respectivament). A la cara superior, només
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s’ha de disposar armadura si és convenient per raons constructives o si és necessari per
càlcul, havent de ser la seva quantia en aquest darrer cas superior als valors mínims
anteriorment citats.

S’està estudiant l’armat de les rases que, com a element enterrat, s’han de tractar com una
llosa pel que fa als valors de la taula 3.3. Així, la quantia mínima que ha de tenir la rasa és
de l’1,8 %0, a repartir entre les dues cares. Per tant:

ρ=

As
A
1,8
1,8
1,8
= s ≥
⇒ As ≥
·a·b =
·40·40 = 2,88cm2
Ac a·b 1000
1000
1000

Segons la taula 3.4 i d’acord amb la secció d’acer que s’acaba d’obtenir, el número de
barres i el seu diàmetre, és:

(
(
(

2 φ 14 3,08cm2

As ≥ 2,88cm 2 ⇒ 3 φ 12 3,39cm 2

2
4 φ 10 3,14cm

)
)
)

Com que l’armadura s’ha de repartir entre les dues cares (superior i inferior) de la rasa, la
solució més coherent (per raons constructives) és la de 4 φ 10mm . No obstant, com que el
diàmetre mínim recomanat per elements enterrats és de 12 mm, l’armat mínim necessari
quedaria en 4 φ 12mm .
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φ

Número de barres

mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

0,19

0,39

0,59

0,78

0,98

1,18

1,38

1,57

1,77

1,90

6

0,28

0,56

0,85

1,13

1,41

1,70

1,98

2,26

2,54

2,80

8

0,50

1,00

1,51

2,01

2,51

3,01

3,52

4,02

4,52

5,00

10

0,79

1,57

2,36

3,14

3,93

4,71

5,50

6,28

7,07

7,90

12

1,13

2,26

3,39

4,52

5,65

6,79

7,91

9,05

10,18

11,13

14

1,54

3,08

4,62

6,16

7,70

9,24

10,77

12,32

13,86

15,40

16

2,01

4,02

6,03

8,04

10,05 12,06 14,07

16,08

18,09

20,10

20

3,14

6,28

9,42

12,57 15,71 18,84 21,99

25,14

28,28

31,40

25

4,91

9,82

14,73 19,63 24,54 29,45 34,36

39,27

44,18

49,10

32

8,04

16,08 24,13 32,17 40,21 48,26 56,30

64,34

72,38

80,40

40

12,56

25,13 37,70 50,26 62,83 75,40 87,96 100,50 113,10

125,60

Taula 3.4 Secció d’armadura (en cm2) en funció del número i diàmetre de les barres (Font:
[28] p. I.7)

3.4.2.

Armadura mínima per evitar la ruptura fràgil

La limitació imposada a l’armadura de tracció apareix justificada per la necessitat d’evitar
que, degut a la insuficiència de dita armadura per assegurar la transmissió dels esforços en
el moment en que el formigó es fissura, es pugui rompre la peça sense avisar en assolir el
formigó la seva resistència a tracció. Per tant, s’haurà de disposar una armadura suficient
per resistir una força de tracció igual a la del bloc traccionat de la secció abans de produirse la fissuració.
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3.4.2.1. Compressió simple o composta
A les seccions sotmeses a compressió simple o composta, les armadures principals en
compressió As1 ' i As 2 ' hauran de complir les limitacions següents:

As1 '· f yc , d ≥ 0,05· N d

amb As1 '· f yc , d ≤ 0,5· f cd · Ac

As 2 '· f yc , d ≥ 0,05· N d

amb As 2 '· f yc , d ≤ 0,5· f cd · Ac

(Eq. 3.10)

On:
•
•

f yc , d : resistència de càlcul de l’acer a compressió f yc , d = f yd ≤ 400 N / mm2 ;
Nd: esforç normal actuant majorat de compressió.

En els casos de compressió simple amb armadura simètrica As ' , les expressions de l’Eq.
3.10 queden reduïdes a:

As '· f yc , d ≥ 0,1· N d

amb As '· f yc , d ≤ f cd · Ac

(Eq. 3.11)

Que com es pot observar coincideix amb la quantia corresponent a una zona sísmica de
tercer grau.
La condició de l’Eq. 3.11 es comprova a continuació encara que resulta supèrflua:

As '· f yd ≥ 0,10· N d = 0,10·203,2 = 20,32kN ⇒ 3 φ 6 (As · f yd = 29,5kN )

3.4.2.2. Tracció simple o composta
En el cas de seccions de formigó sotmeses a tracció simple o composta, amb dues
armadures principals, s’haurà de complir la següent limitació:

Ap · f pd + As · f yd ≥ P + Ac · f ct , m
On:
•

P: força de pretensat descomptant les pèrdues instantànies;

•

Ap · f pd : capacitat mecànica de l’armadura de pretensat;

(Eq. 3.12)

Pág. 60

ANNEX D

•

Ac : secció de formigó;

•

f ct ,m : resistència mitjana del formigó a tracció, que s’obté mitjançant la següent
expressió:

f ct , m = 0,3·3 f ck2
Avaluant l’Eq. 3.12:

0 + As · f yd ≥ 0 + Ac · f ct , m = (400·400 )mm 2 ·0,3·3 252

N
= 410394,2 N ≈ 410,4kN
mm 2

 5 φ 16 (As · f yd = 44,58Tn )
As · f yd ≥ 410,4kN ≈ 41,04Tn ⇒ 
 7 φ 14 (As · f yd = 47,79Tn )
Per tant, com que l’armadura imposada per evitar la ruptura fràgil és més restrictiva que
l’obtinguda segons les quanties geomètriques mínimes, l’armat final de les rases és:

5 φ 16mm (As · f yd = 44,58Tn )
Com que l’armat és asimètric, es poden posar 2 barres a la cara superior i 3 a la inferior,
encara que en realitat és indiferent i es podria fer al revés.

3.4.3.

Estreps

La separació entre estreps st, ha de complir les següents condicions:

 a 


 b 
st ≤ 

 30cm 


15·φmín 
On φmín és el diàmetre de la barra comprimida més prima (en cm).
Avaluant l’Eq. 3.13:

(Eq. 3.13)
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40cm

40cm



st ≤ 
 ⇒ st ≤ 24cm
30cm

15·1,6 = 24cm
Per tant, arrodonint a la baixa i perquè sigui fàcil la comprovació a obra, la separació entre
estreps és:

s t = 20cm
El diàmetre dels estreps ha de complir la següent desigualtat:

φt ≥

φmàx

(Eq. 3.14)

4

On:
•

φmàx : diàmetre de la barra comprimida més prima.

Avaluant l’Eq. 3.14:

φt ≥

φmàx
4

=

16mm
= 4mm
4

El diàmetre mínim pels estreps és de 6 mm, però per evitar que es dobleguin durant el
procés de construcció, és recomanable utilitzar estreps amb un diàmetre mínim de 8 mm.
Per tant, el diàmetre dels estreps és:

φt = 8mm
3.4.4.

Longituds d’ancoratge

L’armadura longitudinal s’ha d’ancorar amb una longitud igual a les dues sabates, segons el
valor corresponent de la longitud d’ancoratge a la posició II, a partir de l’eix del pilar.
L’expressió per obtenir la longitud bàsica d’ancoratge és:

lb = 1,4·m·φ 2 ≥

f yk
14

·φ

(Eq. 3.15)
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On:
•

m = 1,5 per acer B-500S i formigó H-25;

•

φ : diàmetre en mm.

Avaluant l’Eq. 3.15:

lb = 1,4·1,5·16 2 = 537,6mm <

⇒
3.4.5.

500
·16 = 571,4mm
14

lb = 60cm

Comprovació de la pressió sobre el terreny

Encara que sembli evident, també s’ha de comprovar que la pressió exercida pel muret de
totxo i la rasa sobre el terreny no se supera la tensió admissible d’aquest.
El pes propi de la rasa i del muret de totxo (de 20 cm d’amplada per un metre d’alçada)
s’obtenen de la següent manera (els càlculs que es realitzen a continuació són per metre
lineal d’amplada):

Prasa = 0,4m·0,4m·2500

Pmuret = 1m·0,2m·1400

kp
= 400kp / ml
m3

kp
= 280kp / ml
m3

La rasa provoca una distribució de tensions uniforme, però en canvi, el muret provoca una
distribució de tensions no uniforme degut al moment flector generat per l’excentricitat d del
pes propi del muret (no està centrat damunt la rasa per raons constructives):
El valor del moment flector (per metre lineal) provocat pel muret és:

M muret = Pmuret ·d = 280kp / ml·5cm = 1400kp·cm / ml = 14kp·m / ml
Llavors, la tensió actuant sobre el terreny s’ha d’obtenir mitjançant la següent expressió:

N N M
+ ± 
 A  A W 

σ TOTAL = σ 1 + σ 2 = 

(Eq. 3.16)
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Avaluant l’Eq. 3.16:

σ TOTAL

kp

σ TOTAL , màx = 2225 2

14 
 400   280

m
=
±
+
 = (1000 ) + (700 ± 525) = 
2
kp
 0,4   0,4 0,4 / 6 
σ
= 1175 2
TOTAL
,
mín

m

Per tant, si es comparen els valors obtinguts amb el de la tensió admissible del terreny, es
veu que aquesta és més que suficient:

σ TOTAL , màx ≈ 0,22

kp
kp
< σ adm = 1,00 2
2
cm
cm
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4. Sistema d’arriostrament
El sistema d’arriostrament de la nau assegura l’estabilitat d’aquesta en la seva direcció
longitudinal, i consisteix en creus de San Andreu entre els pòrtics primer i segon, i darrer i
penúltim, realitzades mitjançant tirants.
Per calcular el diàmetre del tirant d’acer S275 JR, s’ha realitzat un estudi mitjançant el
programa PowerFrame (PF) però considerant ara un model en tres dimensions.
Així, l’aspecte del model de barres introduït al PF és el que es mostra a la següent figura:

Fig. 4.1 Model en tres dimensions de la nau realitzat mitjançant el programa PowerFrame
(Font: PowerFrame)
A la següent figura es mostren només el primer i el segon pòrtic per poder apreciar millor el
sistema d’arriostrament.
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Fig. 4.2 Model en tres dimensions del sistema d’arriostrament de la nau mitjançant el
programa PowerFrame (Font: PowerFrame)

Com es pot apreciar a la figura anterior, també hi ha dues creus d’arriostrament a cada una
de les façanes, disminuint així encara més el moment flector en la direcció de l’eix dèbil que
han de suportar els pilars hastials.

4.1. Introducció de les càrregues exteriors al model de
PowerFrame en 3D
Les càrregues explicades i calculades a l’Annex A segueixen sent vàlides per tota la nau,
menys pel primer i darrer pòrtics, que al tenir la meitat d’àrea d’influència, es veuen
reduïdes a la meitat.
Les càrregues que es detallen a continuació són les que actuen sobre la façana posterior i
anterior de la nau, és a dir, les càrregues que surten fora del pla del pòrtic principal.

4.1.1.

Càrregues provocades pel vent transversal

Es consideren les zones A, B i C de la figura 3.4 de l’Annex A.
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Els coeficients eòlics, obtinguts a partir de la taula 3.13 de l’Annex A, són:

 A : −1,2
h 10,33

=
= 0,287

d
36
 ⇒  B : −0,8


A ≥ 10m 2

C : −0,5

(Eq. 4.1)

Per tant, considerant el coeficient d’exposició corresponent al punt més alt de la nau ce =
1,8 i l’amplada de l’àrea tributària de 6 m (separació entre pilars hastials), el valor de la
pressió estàtica en funció del coeficient de pressió cp és:

qe = qb ·ce ·c p ·6m = 0,53

kN
kN
·1,8·c p ·6m = 5,724 ·c p
2
m
m

(Eq. 4.2)

Encara que els pilars del pòrtic principal tinguin una àrea tributària la meitat de petita que la
dels pilars hastials, per simplificar i a favor de la seguretat es considera el cas dels pilars
hastials per tota la façana.
Avaluant l’expressió corresponent als pilars hastials de l’Eq. 4.2 mitjançant els coeficients
de pressió exterior de l’Eq. 4.1, s’obtenen els valors de pressió estàtica corresponents a les
diferents zones de la façana, que es recullen a la taula següent (kN/m):

A

B

C

-6,87

-4,58

-2,86

Taula 4.1 Valors de pressió estàtica (kN/m) per les diferents zones de façana, provocada
pel vent transversal als pilars hastials

Es considerarà el valor de la zona B per tota la façana, ja que la zona A té unes
dimensions molt reduïdes i la zona C és menys desfavorable que la B.
Per tant, la càrrega de vent als pilars hastials deguda a l’acció del vent transversal és:

qe = 4,58

kN
m

(succió)
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4.1.2.

Càrregues provocades pel vent longitudinal

Es consideren les zones D i E de la figura 3.4 de l’Annex A.
Els coeficients eòlics, obtinguts a partir de la taula 3.13 de l’Annex A, són:

h 10,33

 D : 0,7
=
= 0,098 ≤ 0,25
105
d
 ⇒ 
 E : −0,3

A ≥ 10m 2


(Eq. 4.3)

Per tant, considerant el coeficient d’exposició corresponent al punt més alt de la nau ce =
1,8 i l’amplada de l’àrea tributària de 6 m, el valor de la pressió estàtica en funció del
coeficient de pressió cp és:

qe = qb ·ce ·c p ·6m = 0,53

kN
kN
·1,8·c p ·6m = 5,724
·c p
2
m
m

(Eq. 4.4)

Avaluant l’Eq. 4.4 mitjançant els coeficients de pressió exterior de l’Eq. 4.3, s’obtenen els
valors de pressió estàtica corresponents a les diferents zones de la façana, que es recullen
a la següent taula:

D

E

4,01

-1,72

Taula 4.2 Valors de pressió estàtica (kN/m) per les diferents
façanes provocada pel vent longitudinal als pilars hastials
Els valors de la taula anterior no són definitius ja que s’ha de tenir en compte l’efecte de les
pressions interiors. Considerant ara el coeficient d’exposició corresponent a l’altura mitjana
del forats ce = 1,34 i la mateixa amplada de l’àrea tributària de 6 m, els valors de la pressió
estàtica (kN/m) deguda a les pressions interiors, en funció del coeficient de pressió, són:

kN

(c p,màx = 0,5)
2,13

m
kN
kN

qe = qb ·ce ·c p ·6m = 0,53 2 ·1,34·c p ·6m = 4,26
·c p = 
m
m
0,43 kN (c
p , mín = 0,1)

m

(Eq. 4.5)
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Per tant, les càrregues finals generades pels esforços de pressió exterior i interior, degudes
a l’acció del vent longitudinal, són les que es recullen a la següent taula:

Càrregues finals (considerant esforços de pressió exterior i interior) degudes al
vent longitudinal (kN/m)

Pilars de façana

Vent Lg 1 (cpi = 0,5)

Vent Lg 2 (cpi = 0,1)

Vent Lg 3 (cpi = 0)

4,01 - 2,13 = 1,88

4,01 - 0,43 = 3,58

4,01

-1,72 -2,13 = -3,85

-1,72 - 0,43 = -2,15

-1,72

curta principal
Pilars de façana
curta posterior

Taula 4.3 Valors de pressió estàtica finals (kN/m) provocada pel vent longitudinal als pilars
de façana (hastials i del pòrtic)

4.2. Dimensionament dels tirants
Es va provar inicialment amb un diàmetre dels tirants de 20 mm, però com que la tensió a
la que es veien sotmesos (obtinguda a partir dels resultats del programa PF) superava de
llarg la tensió de límit elàstic, el diàmetre es va augmentar a 30 mm.
Aquestes comprovacions no s’han justificat manualment, sinó que s’han realitzat només
mitjançant el programa PF. Els resultats són els següents:
El valor màxim de tensió a la que es veuen sotmesos els tirants és de 179,22 N/mm2 i
correspon a un dels dos tirants més llargs de la façana com es pot observar a la següent
figura:
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Fig. 4.3 Tensió màxima (N/mm2) a la que es veuen sotmesos els tirants del sistema
d’arriostrament de la nau , obtinguda mitjançant el programa PF (Font: PowerFrame)

Nota: El resultat de la figura 4.3 correspon a la combinació d’accions ELU CF 296
(1,0·1,0·Pes Propi + 1,0·1,0·Càrreg Permanent + 0,6·1,5·Temperatura + 1,0·1,5·Vent
Transversal 11).
El següent tirant més sol·licitat, amb una tensió de 155,06 N/mm2, és un dels més llargs de
l’arriostrament de coberta com s’observa a continuació:

Fig. 4.4 Segona tensió més gran (N/mm2) a la que es veuen sotmesos els tirants del
sistema d’arriostrament de la nau , obtinguda mitjançant el programa PF (Font:
PowerFrame)
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Nota: Aquest resultat correspon a la combinació d’accions ELU CF 16 (1,0·1,35·Pes Propi +
1,0·1,35·Càrrega Permanent + 0,5·1,5·Neu + 0,6·1,5·Temperatura + 1,0·1,5·Vent
Transversal 44).

4.3. Resta d’elements del sistema d’arriostrament
La unió dels tirants a l’ànima del pilar no s’han calculat. S’han dibuixat als plànols mitjançant
el que s’anomena una macro (dibuix d’una peça o conjunt de peces parametritzat) del
programa de dibuix Tekla, amb dimensions coherents a la grandària de la nau, però no
s’han realitzat les comprovacions manuals pertinents.
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5. Pilars hastials
Els pilars hastials només estan al primer i al darrer pòrtic i la seva finalitat és la d’absorbir
els esforços generats per l’acció del vent.
Com que la rigidesa del pòrtic és bastant superior a la dels pilars hastials, teòricament és el
pòrtic el que ha de suportar les càrregues exteriors i el que ha d’absorbir els desplaçaments
laterals. Així, els pilars hastials treballen bàsicament a flexió, encara que també es transmet
una petita part dels esforços del pòrtic sobre aquests.

5.1. Dimensionament dels pilars
Els primers tantejos es van realitzar mitjançant el model en tres dimensions de la nau
sencera, però els resultats són bastant més fiables i coherents si l’estudi es fa en dues
dimensions. Així, es va generar un tercer model amb PF, però prenent només el primer
pòrtic del model en 3D de la figura 4.1.
Com s’ha explicat a l’Annex A, per fer entendre al programa la influència de la resta de la
nau, s’ha coaccionat el desplaçament dels nodes fixes en la direcció perpendicular al pla
del pòrtic (marcats amb un quadrat i un punt al centre a la figura 5.1).
La base dels pilars s’ha modelitzat com un encastament i l’extrem superior com una
articulació. Les corretges estan articulades als dos extrems i els tirants també, però amb
una condició d’enllaç especial (tirant), de manera que només treballen a tracció.
L’aspecte del pòrtic analitzat és el que es mostra a la següent figura:
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Fig. 5.1 Model introduït al programa PowerFrame per dimensionar els pilars hastials (Font:
PowerFrame)

5.1.1.

Longituds de vinclament

Un dels paràmetres més importants a l’hora de realitzar un càlcul mitjançant un programa
d’ordinador, apart de les condicions d’enllaç, són les longituds de vinclament i per tant s’ha
cregut convenient deixar clar quins valors s’han introduït al PF.
La longitud de vinclament segons l’eix fort del perfil és de 0,7 vegades la longitud física de
cada pilar, perquè a la base estan encastats i a l’extrem superior articulats.
La longitud de vinclament segons l’eix dèbil del perfil, s’ha considerat com la longitud física
de cada pilar, ja que en els càlculs realitzats només s’ha considerat encastat en una
direcció. En l’altra se suposa que pot absorbir una mica de moment, però com que aquests
també són molt inferiors que els moments My, no s’ha tingut en compte.
Pel que fa a les longituds de bolcada lateral, com s’ha explicat a l’Annex A, es poden
introduir valors diferents per l’ala interior i l’ala exterior del pilar. Així, per la interior s’ha
considerat la longitud física de cada pilar. En canvi, per l’exterior s’ha definit com la longitud
lliure entre les corretges de façana. És a dir, la longitud física de cada tram de barra que
forma el pilar.
Els resultats dels diagrames obtinguts mitjançant el programa PF es mostren a continuació.
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Diagrames de moments flectors My

A la figura 5.2 es mostra el ventall de moments flectors My (segons l’eix fort del perfil), amb
un valor màxim a la base del pilar de 80,63 kN·m:

Fig. 5.2 Ventall de moments flectors My (kN·m) (Font: PowerFrame)
La combinació d’accions corresponent al cas més desfavorable, provocat per esforços de
pressió, és la ELU CF 322, amb un moment màxim de 80,63 kN·m.

Fig. 5.3 Diagrama de moments flectors My (kN·m) corresponent a la combinació d’accions
ELU CF 322 (Font: PowerFrame)
El cas més desfavorable per realitzar la comprovació de bolcada i lliscament en el
dimensionament de la cimentació, és el corresponent a la combinació d’accions ELU CF
54, amb un moment màxim de 80,62 kN·m.
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Fig. 5.4 Diagrama de moments flectors My (kN·m) corresponent a la combinació d’accions
ELU CF 54 (Font: PowerFrame)

5.1.3.

Diagrames de moments flectors Mz

A la figura 5.5 es mostra el ventall de moments flectors Mz (segons l’eix feble del perfil),
amb un valor màxim de 6,58 kN·m:

Fig. 5.5 Ventall de moments flectors Mz (kN·m) (Font: PowerFrame)
El diagrama de moments flectors Mz corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322,
amb un moment màxim de 1,84 kN·m, es mostra a la següent figura:
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Fig. 5.6 Diagrama de moments flectors Mz (kN·m) corresponent a la combinació d’accions
ELU CF 322 (Font: PowerFrame)
El diagrama de moments flectors Mz corresponent a la combinació d’accions ELU CF 54,
amb un moment màxim de 3,54 kN·m, es mostra a continuació:

Fig. 5.7 Diagrama de moments flectors Mz (kN·m) corresponent a la combinació d’accions
ELU CF 54 (Font: PowerFrame)
Com es pot apreciar a les figures anteriors, els moments Mz són molt inferiors als moments
My, i per tant no es consideren a l’hora de dimensionar els fonaments.

5.1.4.

Diagrama d’esforços normals

A la figura 5.8 es mostra el ventall d’esforços normals, amb un esforç màxim de compressió
de 64,47 kN:
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Fig. 5.8 Ventall d’esforços normals (kN) (Font: PowerFrame)
El diagrama d’esforços normals corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322, amb
un esforç màxim de compressió de 49,50 kN, es mostra a la figura següent:

Fig. 5.9 Diagrama d’esforços normals (kN) corresponent a la combinació d’accions ELU CF
322 (Font: PowerFrame)
A l’hora de dimensionar els fonaments dels pilars hastials, no s’ha tingut en compte aquest
valor màxim sinó el valor de 38,80 kN, ja que la situació més desfavorable correspon als
pilars centrals.
El diagrama d’esforços normals corresponent a la combinació d’accions ELU CF 54, es
mostra a la continuació:
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Fig. 5.10 Diagrama d’esforços normals (kN) corresponent a la combinació d’accions ELU
CF 54 (Font: PowerFrame)
En aquest cas, el valor que interessa per dimensionar els fonaments dels pilars, és l’esforç
mínim de compressió de 3,0 kN dels pilars hastials centrals.
Nota: És una mica estrany que un pilar estigui sotmès a compressió a un extrem i a tracció
a l’altre, encara que els valors d’aquests esforços siguin molt petits. Per aquest motiu
també s’ha considerat la hipòtesi de que tot el pilar estigui sotmès a una tracció màxima de
2,36 kN, ja que no s’està del tot segur que els resultats del programa siguin fiables al 100
% (degut a la divisió dels pilars en tres barres diferents).

5.1.5.

Diagrames d’esforços tallants

A la figura 5.11 es mostra el ventall d’esforços tallants, amb un esforç màxim de 41,61 kN:

Fig. 5.11 Ventall d’esforços tallants (kN) (Font: PowerFrame)
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El diagrama d’esforços tallants corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322, amb
un esforç màxim de 41,61 kN, es mostra a la figura següent:

Fig. 5.12 Diagrama d’esforços tallants (kN) corresponent a la combinació d’accions ELU CF
322 (Font: PowerFrame)
Nota: Si s’observa la figura 5.12, es veu que el diagrama presenta algunes discontinuïtats.
No és important ni té cap significat físic especial. Simplement es deu a un tema d’orientació
dels perfils del programa PF (els perfils estan ben posats, però segons com es dibuixin les
barres el PF fa aquestes coses als diagrames).
El diagrama d’esforços tallants corresponent a la combinació d’accions ELU CF 54, es
mostra a la continuació:

Fig. 5.13 Diagrama d’esforços tallants (kN) corresponent a la combinació d’accions ELU CF
54 (Font: PowerFrame)
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Com es pot observar, els diagrames de moments flectors My i d’esforços tallants
corresponents a les combinacions d’accions ELU CF 322 i ELU CF 54 són pràcticament
idèntics. La diferència entre les dues combinacions és que la segona presenta un esforç
normal de compressió (o tracció,segons com es considerin els resultats de PF), que encara
que sigui molt petit, és molt desfavorable pel que fa a la comprovació a bolcada dels
fonaments.

5.1.6.

Resistència de les seccions

El PF fa les comprovacions de resistència de les seccions establertes per la normativa EC3, i en resumeix els resultats al diagrama de la figura 5.14:

Fig. 5.14 Diagrama de la resistència de les seccions (esgotament en %) (Font:
PowerFrame)

A la figura 5.14 també es poden apreciar algunes discontinuïtats als diagrames, que
tampoc tenen cap importància ja que es deuen al motiu explicat a l’apartat anterior.
A la figura 5.15 es mostra un resum de les comprovacions de resistència de les seccions
realitzades als pilars pel PF.
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Fig. 5.15 Quadre resum dels resultats de les comprovacions resistents de les seccions
realitzat als pilars pel PowerFrame (Font: PowerFrame)
Com s’observa, les seccions dels pilars poden suportar perfectament les accions que s’hi
generen, però no es pot disminuir el perfil perquè el que marca el dimensionament no és la
resistència sinó l’estabilitat al vinclament.
A la part de la dreta de la figura 5.15, es veuen les accions considerades i els resultats de
les verificacions (esforç normal resistent, moment flector resistent, etc.). No s’han
comprovat manualment perquè ja s’ha fet amb molt detall pels perfils del pòrtic principal, i
ara que s’ha comprovat que el programa realitza les comprovacions bastant bé, els
resultats es poden prendre per bons.
Les accions considerades per la comprovació de “flexió esbiaixada + N” no correspon als
diagrames anteriorment exposats. No obstant, si s’observen els valors de les accions es
veu que són molt similars. S’ha preferit incloure els diagrames més importants per al
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dimensionament dels fonaments ja que aquest sí que s’ha realitzat manualment i en detall, i
així es pot comprovar d’on surten els valors utilitzats.

5.1.7.

Resistència al vinclament

El PF també fa les comprovacions de resistència al vinclament establertes per l’EC-3, i en
resumeix els resultats a la següent figura:

Fig. 5.16 Diagrama de la resistència al vinclament (esgotament en %) (Font: PowerFrame)
A la figura 5.16 també es poden apreciar algunes discontinuïtats als diagrames, que
tampoc tenen cap importància ja que es deuen al motiu explicat anteriorment.
En aquest cas, sí que es veu que el disseny dels pilars està ajustat al màxim de les seves
possibilitats, ja que un dels pilars centrals està sol·licitat al 99,01 %.
A la figura 5.17 es mostra un resum dels resultats de les comprovacions de resistència al
vinclament realitzades pel programa:
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Fig. 5.17 Quadre resum dels resultats de les comprovacions de resistència al vinclament
realitzat als pilars pel PowerFrame (Font: PowerFrame)
En aquest cas, també s’observa (a la part dreta de la figura 5.17) que per realitzar la
comprovació de “vinclament Y (M+N)” s’han considerat les accions de la combinació ELU
CF 327 i no les dels diagrames que s’han inclòs al present annex.
Les comprovacions es realitzen amb aquests valors ja que el moment flector té signe
contrari al de la combinació ELU CF 322 i comprimeix l’ala interior del pilar. Per això, encara
que el valor del moment sigui inferior, la comprovació és més crítica ja que la longitud de
bolcada lateral a considerar és bastant superior.
En aquest cas, el resultat de 99,01 % és una mica ajustat, però com s’ha comentat
anteriorment, després de verificar en detall tots els resultats del programa amb les
comprovacions manuals de resistència i vinclament realitzades pel pòrtic principal (veure
Annex B), es pot confiar en els resultats del programa encara que siguin pròxims al 100 %.
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5.2. Disseny i càlcul de la unió de l’extrem superior del pilar
La unió entre l’extrem superior dels pilars hastials amb la biga del pòrtic s’ha modelitzat com
una articulació per tal d’evitar així la transmissió de moments entre el pòrtic principal i els
pilars hastials.
La unió s’ha realitzat mitjançant una placa soldada a la cara inferior de l’ala de la biga,
unida mitjançant cargols a l’ànima del pilar hastial. L’aspecte de la unió és el que es mostra
a la següent figura:

Fig. 5.18 Unió de l’extrem superior dels pilars hastials (Font: Tekla)
Aquest tipus de unió no es pot calcular amb el programa PowerConnect (PC) i per tant s’ha
hagut de dimensionar mitjançant comprovacions manuals.

5.2.1.

Característiques dels elements presents a la unió

Les dimensions de la biga i el pilar i dels altres elements presents a la unió es mostren a la
taula següent:
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HEA 220

Biga armada

Placa

Cargols

hc = 210mm

hb = 932mm

l p = 120mm

M 16

bc = 220mm

bb = 250mm

bp = 120mm

Classe 8.8

t fc = 11mm

t fb = 16mm

t p = 10mm

φ = 16mm

twc = 7mm

t wb = 8mm

w = 60mm

As = 157mm 2

rc = 18mm

rb ≡ a p = 5,5mm

φ0 = 18mm

fu = 800 N / mm 2

Ac = 6430mm 2

Ab = 15226mm 2

f y , p = 275 N / mm 2

f yc = 275 N / mm 2

f yb = 275 N / mm 2

Taula 5.1 Dimensions de la biga, el pilar hastial i els altres elements presents a la unió

5.2.2.

Separacions entre cargols

Les distàncies entre cargols i entre els cargols i els extrems de la placa, han de respectar
les següents condicions:

1,2·d 0 ≤ e1 ≤ mín{12·t , 150mm}

1,5·d0 ≤ e2 ≤ mín{12·t , 150mm}

2,2·d0 ≤ p1 ≤ mín{14·t , 200mm}
3,0·d ≤ p ≤ mín{14·t , 200mm}
0
2


(Eq. 5.1)

On:
•

e1: distància des del cargol a la part final de la placa en la direcció de l’esforç;

•

e2: distància des del cargol a la part final de la placa en la direcció perpendicular a
l’esforç;

•

p1: distància entre cargols en la direcció de l’esforç;
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•

p2: distància entre cargols en la direcció perpendicular a l’esforç;

•

d0: diàmetre del forat pel cargol;

•

t: espessor de la placa.
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Així, avaluant les expressions de l’Eq. 5.1, les distàncies característiques estan limitades
pels següents valors:

1,2·d 0 = 1,2·18 = 21,6mm ≤ e1 ≤ mín{12·7, 150mm} = 84mm

1,5·d 0 = 1,5·18 = 27,0mm ≤ e2 ≤ mín{12·7, 150mm} = 84mm

2,2·d 0 = 2,2·18 = 39,6mm ≤ p1 ≤ mín{14·7, 200mm} = 98mm
3,0·d = 3,0·18 = 54mm ≤ p ≤ mín{14·7, 200mm} = 98mm
0
2

Si es considera tant l’esforç normal com l’esforç tallant, les desigualtats anteriors queden
reduïdes a les següents:

1,5·d 0 = 1,5·18 = 27,0mm ≤ e1 , e2 ≤ mín{12·7, 150mm} = 84mm

3,0·d 0 = 3,0·18 = 54 ≤ p1 , p2 ≤ mín{14·7, 200mm} = 98mm
Per tant, les distàncies característiques de la unió adoptades finalment són:

e1 = e2 = 30mm

 p1 = p2 = 60mm
5.2.3.

Resistència dels cargols a tallant

La resistència d’un cargol a tallant es calcula mitjançant l’Eq. 2.17, com segueix:

Fv , Rd =

α v · f ub · As 0,6·800·157
=
= 60288,0 N ≈ 60,3kN
γM2
1,25

Però com que es disposa de dos cargols, la resistència total dels cargols a tallant és:

Fv , Rd ,TOTAL = 2·60288 N = 120576,0 N ≈ 120,6kN
Aquest valor s’ha de comparar amb la resultant del tallant i l’esforç normal actuants
(mitjançant els valors de la combinació d’accions ELU CF 322 obtinguts amb PowerFrame,
corresponents a un dels pilars hastials mitjans), com es mostra a continuació:
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2
Fv , Rd ,TOTAL = 120,6kN > VEd2 + N Ed
= 21,682 + 49,502 = 54,04kN

Per tant, es pot afirmar que els cargols del la unió són perfectament capaços de suportar
l’esforç tallant.

5.2.4.

Resistència dels cargols a aixafament

La resistència d’un cargol a aixafament ve donada per les expressions de l’Eq. 2.19.
Llavors:

60 1 800
 30

;
− ;
; 1,0 = mín{0,56; 0,86; 1,86; 1,0} = 0,56
 3·18 3·18 4 430


α b = mín

60
 60

k1 = mín2,8· − 1,7; 1,4· − 1,7; 2,5 = mín{7,63; 2,97; 2,5} = 2,5
18
 18


⇒ Fb, Rd =

k1·α b · f u ·d ·t

γM2

=

2,5·0,56·430 N / mm2 ·16mm·7 mm
= 53939,2 N ≈ 53,9kN
1,25

Considerant que aquesta és la força que aguanta un cargol a aixafament, i que en total n’hi
ha dos, la resistència total dels cargols a aixafament és:

Fb,TOTAL , Rd = 2·53939,2 = 107878,4 N ≈ 107,9kN
Igual que s’ha fet a la comprovació anterior, aquest valor s’ha de comparar amb la resultant
de l’esforç normal i l’esforç tallant (els mateixos valors que a la comprovació a tallant).
2
Fb ,TOTAL , Rd = 107,9kN > VEd2 + N Ed
= 21,682 + 49,502 = 54,04kN

Per tant, es pot afirmar que tampoc hi haurà problemes per aixafament.

5.2.5.

Soldadures

El primer que s’ha de determinar és el coll de la soldadura en funció de la compatibilitat dels
gruixos dels elements a unir.
Es pretén soldar l’ala d’una biga armada de 16 mm d’espessor amb una placa de 10 mm.
Per tant, les compatibilitats de gruixos a estudiar són:
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a = 5,5mm 
t fb = 16mm ⇒  mín

amàx = 11,0mm
 ⇒ a fb − p = 7 mm
amín = 4,0mm 
t p = 10mm ⇒ 

amàx = 7mm 
5.2.5.1. Característiques mecàniques de la secció abatuda del coll de la
soldadura:
El moment d’inèrcia i el mòdul resistent de la secció abatuda del coll de la soldadura es
calculen a partir de les expressions següents:

1

1

I = 2· ·b·h3  = 2· ·a·L3 
 12

 12

W=

I
ymàx

=

I
L/2

(Eq. 5.2)

(Eq. 5.3)

Avaluant les equacions 5.2 i 5.3:

1

I = 2· ·7·1203  = 2016000mm4
 12

W=

2016000
= 33600mm3
120 / 2

5.2.5.2. Comprovació de les tensions al cordó de soldadura:
Perquè les soldadures siguin suficientment resistents, s’han de complir les següents
desigualtats:

σ ⊥2 + 3·(τ ⊥2 + τ //2 ) ≤
σ ⊥ ≤ 0,9·

fu

γM2

fu
β w ·γ M 2

(Eq. 5.4)

(Eq. 5.5)

Desenvolupant l’Eq. 5.4 per al cas en estudi considerant l’acció del tallant V, queda de la
següent manera:
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2
 M / W  2  V  2 
fu
 M /W 

 + 3·
 +
 ≤
 2 
 2   2·a·L   β w ·γ M 2

(Eq. 5.6)

On:
•

M = V ·e : moment flector provocat per l’excentricitat (distància des dels cargols al
cordó de soldadura) del tallant ( e = 75,8 ≈ 76mm ).

Les accions a considerar en aquest cas, són les mateixes que s’han utilitzat per a les
comprovacions de tallant i aixafament:

VEd = 21,58kN ≈ 22kN
M Ed = VEd ·e = 22·76 = 1672kN ·mm
Per tant, avaluant l’Eq. 5.6:
2
 1672000 / 33600  2  22000  2 
N
 1672000 / 33600 

 + 3·
 +
  = 73,9
mm2
2
2


  2·7·120  


73,9

N
430
N
<
= 404,7
2
mm
0,85·1,25
mm2

Si a més de considerar l’acció del tallant V es té en compte l’acció de l’esforç normal N (N =
49,50 kN), l’Eq. 5.4 queda de la següent manera:

2
 (M / W + N / 2·a·L )  2  V 2 
fu
 (M / W + N / 2·a·L ) 

 + 3·
 +
 ≤
2
2


  2·a·L   β w ·γ M 2


On:
•

σ⊥ = τ⊥ =

σ w + σ w'
2

=

M / W + N / (2·a·L )
2

Avaluant l’Eq. 5.7, fent un càlcul previ de σ w i σ w' :

σw =

M 1672000
N
=
= 49,76
W
33600
mm2

(Eq. 5.7)
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σ w' =

N
49500 N
N
=
= 29,46
2·a·L
2·7·120
mm2

⇒

2
 49,76 + 29,46 2  22000 2 
N
 49,76 + 29,46 

 + 3·
 +
  = 114,3
mm2
2
2


  2·7·120  


114,3
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N
430
N
<
= 404,7
2
mm
0,85·1,25
mm2

Apart de la comprovació anterior, també s’ha de realitzar la verificació corresponent a l’Eq.
5.5, que si es desenvolupa com s’ha fet amb l’Eq.5.4, queda així:

(M / W + N / 2·a·L ) ≤ 0,9·
2

fu

γM2

(Eq. 5.8)

Avaluant l’Eq. 5.8:

49,76 + 29,46
N
430
N
= 56,0
< 0,9·
= 309,6
2
mm
1,25
mm 2
2
Per tant, es pot afirmar que les soldadures són suficients per suportar els esforços que s’hi
generen.

5.2.6.

Resistència de la placa a tracció

Com a capacitat resistent de la placa a tracció s’ha de prendre el mínim dels dos valors
següents:

N pl , Rd = A·

fy

γM0

N u , Rd = 0,9· Aneta ·

fu

γM2

Avaluant les expressions de l’Eq. 5.9:

N pl , Rd = (120·10 )·

275
= 330000 N = 330,0kN
1,0

(Eq. 5.9)

Pág. 90

ANNEX D

430
N u , Rd = 0,9·(120·10 − 2·10·18)·
= 260064,0 N ≈ 260,1kN
1,25
Per tant, la resistència a tracció de la placa, que respon a un disseny fràgil, és:

N Rd ≡ N u , Rd = 260,1kN
Aquest resultat s’ha de comparar amb la resultant de l’esforç normal i l’esforç tallant (els
mateixos valors que a les comprovacions a tallant i aixafament).
2
N Rd ≡ N u , Rd = 260,1kN > VEd2 + N Ed
= 21,682 + 49,502 = 54,04kN

Per tant, es pot afirmar que la placa no fallarà a tracció.

5.3. Disseny de la unió de la base del pilar
El disseny i comprovació de la unió de la base dels pilars hastials s’ha fet mitjançant el
programa PowerConnect (PC), però no s’han comprovat els resultats obtinguts amb
verificacions realitzades manualment.
No obstant, el que sí s’ha calculat manualment són els fonaments dels pilars hastials ja que
el programa PC, encara que en doni alguns resultats, no calcula cimentacions. L’aspecte
de la unió és el que es mostra a continuació:

Fig. 5.19 Unió de l’extrem inferior dels pilars hastials (Font: Tekla)
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A la figura 5.20 es mostra amb detall les distàncies que configuren la unió:

Fig. 5.20 Distàncies característiques de la unió de l’extrem inferior dels pilars hastials (Font:
PowerConnect)

Nota: Si s’observa la figura anterior es veu que l’alçada h del perfil no és correcta (ha de ser
210 mm), però la suma del total (370 mm) sí que està ben feta. És un error de la sortida
gràfica del programa.
A continuació es mostra un gràfic d’interacció de resistència de moment flector i esforç
normal, on s’engloben totes les combinacions d’accions estudiades. Constitueix el resum de
resultats de les verificacions que realitza el programa:

Pág. 92

ANNEX D

Fig. 5.21 Gràfic de interacció de resistència de moment flector i esforç normal de totes les
combinacions d’accions estudiades (Font: PowerConnect)
A la figura anterior s’observa que les combinacions estudiades estan dins la zona de
seguretat (en color verd) i per tant el disseny és vàlid. Si no fos així, sortirien marcades en
color vermell.
Ara es mostren dos dibuixos que representen la situació de càrrega real (esquerra)
corresponent a la combinació d’accions ELU CF 322, i la situació hipotètica que provocaria
la fallada de la unió (dreta) seguint el mateix patró de càrregues:

Fig. 5.22 Esgotament (%) segons càrregues reals (esquerra) i màximes resistents (dreta)
dels elements de la unió (Font: PowerConnect)
Nota: com s’ha dit anteriorment, el programa té alguns problemes amb les sortides
gràfiques, com es pot observar a la figura 5.22. Els cargols d’ancoratge no queden
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col·locats d’aquesta manera, sinó que es deixa una distància molt generosa entre els
ancoratges i el terreny per deixar espai per l’armat, i per evitar possibles problemes de
corrosió de les armadures per mala execució a obra.
Els elements crítics de la unió, en una situació hipotètica de càrrega que en provoqués la
fallada (al dibuix de la dreta), són els que es mostren en color vermell (95 – 100 %
d’esgotament). El que s’intueix del dibuix és que els resultats que dóna el PC sobre el
formigó es refereixen al que està immediatament per sota del morter, i aquest fallaria per
aixafament.
No obstant, l’ancoratge de la dreta hauria d’estar representat amb un color més
desfavorable que l’ala del pilar a compressió (la de l’esquerra) i el formigó, ja que a la figura
de l’esquerra és el que està més sol·licitat. Per tant, seguint amb el patró de càrregues de
la combinació d’accions ELU CF 322, l’element que primer hauria de fallar és l’ancoratge.

5.4. Dimensionament i comprovació dels fonaments dels
pilars
La unió entre el fonament i el pilar hastial s’ha modelitzat com un encastament per absorbir
moment en la direcció de l’eix fort del perfil, però no en la de l’eix feble, i les accions més
desfavorables (no simultànies) a considerar en el càlcul són les següents:
•

NEd = 64,47 kN

(compressió);

•

NEd = 30,57 kN

(tracció);

•

VEd = 41,61 kN;

•

My,Ed = 80,63 kN·m

(y-y local; eix fort);

•

Mz,Ed = 6,58 kN·m

(z-z local; eix dèbil).

No obstant, també s’han de tenir en compte les pitjors accions que es poden donar
simultàniament, de manera que els valors a considerar són els corresponents a la
combinació d’accions ELU CF 322 (1·1,35·pes propi, 1·1,35·càrrega permanent, 0,5·1,5·neu
i 1·1,5·vent transversal 4):
•

NEd = 38,80 kN

•

VEd = 41,61 kN;

(compressió);
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•

My,Ed = 80,63 kN·m

(y-y local; eix fort);

•

Mz,Ed = 1,58 kN·m

(z-z local; eix dèbil).

Aquesta és la combinació que presenta els valors d’esforços simultanis més elevats, però
en realitat, hi ha altres combinacions que aparentment semblen menys desfavorables i que
per al càlcul dels fonaments són les més crítiques. La pitjor de les esmentades es mostra
tot seguit:
Combinació d’accions ELU CF 54 (1·1·pes propi, 1·1,35·càrrega permanent, 0,5·1,5·neu,
0,6·1,5·temperatura i 1·1,5·vent transversal 3):
•

NEd = 3,0 (compressió) o - 2,36 kN (tracció);

•

VEd = 41,61 kN;

•

My,Ed = 80,62 kN·m

(y-y local; eix fort);

•

Mz,Ed = 3,54 kN·m

(z-z local; eix dèbil).

Degut a les característiques de la nau i del terreny on es pretén ubicar, la cimentació es fa
amb sabates aïllades.
Es segueix un procediment molt similar al del càlcul dels fonaments del pòrtic principal i per
tant no es tornen a escriure moltes fórmules i explicacions per no repetir-les (només en
alguns casos perquè es segueixin millor els càlculs), fent referència en cada cas a la
fórmula que s’està utilitzant, i explicant les diferències en determinades comprovacions
quan escaigui.

5.4.1.

Predimensionament de la sabata:

Encara que no sigui estrictament la manera correcta de fer-ho, s’ha utilitzat el mateix
coeficient ponderat per desmajorar les càrregues obtingudes amb el programa PF que en el
cas del pòrtic principal:

γ ponderat ≈ 1,3
Llavors, considerant una tensió admissible del terreny de 98 kp/cm2 o 98 kN/m2 (veure
estudi geotècnic a l’apartat 5 de l’Annex E) el paràmetre β i l’àrea en planta de la sabata,
obtinguts avaluant l’Eq. 3.4 a partir dels valors màxims de les accions, són:
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14 − 0,02·σ adm 14 − 0,02·100kN / m2
=
= 0,120
100
100

64,47 kN
·(1 + 0,120 )
N ·(1 + β )
1,3
⇒ A = a·b =
=
= 0,55544m2 = 5554,4cm2
2
σ adm
100kN / m
Com que es pretén que la sabata sigui rectangular, amb un costat el doble que l’altre:

A = a·b = 5667,7cm2 
5554,4
2
2
= 52,7cm
 ⇒ A = 2·b = 5554,4cm ⇒ b =
2
a = 2·b

a = 110cm
→ 
b = 55cm
Però com es veurà més endavant, aquestes dimensions no són vàlides ja que la sabata
bolcaria.
S’han realitzat molts tantejos mitjançant un full de càlcul d’elaboració pròpia, i les
dimensions finals de la sabata i el seu pes propi (segons l’Eq. 3.6), per tal de minimitzar el
volum de formigó i la quantitat d’acer per complir amb les quanties mínimes, són:

a = 3,6m
b = 1,8m
h = 0,5m

⇒ P = 25

kN
·3,6·1,8·0,5 = 81,0kN
m3

Nota: el pes propi s’ha obtingut considerant que la sabata serà de formigó armat.

5.4.2.

Comprovació a bolcada

Avaluant l’Eq. 3.8 amb els valors de les accions corresponents a la combinació d’accions
ELU CF 54:

(N + P )· a ≥ (M + V ·h )·γ E
2

Considerant l’esforç normal de compressió constant per tot el pilar:

 3,0kN
 3,6m  80,62kN ·m 41,61kN

+ 81,0kN ·
≥
+
·0,5m ·1,8

1,3
1,3
 1,3
 2
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149,95kN ·m > 140,43kN ·m
Considerant l’esforç normal de tracció constant per tot el pilar:

 − 2,36kN
 3,6m  80,62kN ·m 41,61kN

+ 81,0kN ·
≥
+
·0,5m ·1,8

1,3
1,3
 1,3
 2


142,53kN ·m > 140,43kN ·m
Aquest és el fenomen que marca la grandària de la sabata ja que per unes dimensions
inferiors no es compleix la desigualtat.
Nota: si només es considera el resultat de l’esforç axial de compressió de 3,0 kN, la sabata
pot tenir una amplada a = 3,5 m. En canvi, si es considera l’esforç normal de tracció de 2,36
kN, l’amplada ha de ser de 3,6 m. Aquest és el fet pel qual s’ha decidit considerar ambdós
resultats com a possibles (encara que l’esforç de tracció correspongui a l’extrem superior
del pilar), ja que com s’ha dit anteriorment, el programa PF no interpreta del tot bé la
modelització d’un element dividit en més d’una barra.

5.4.3.

Comprovació a lliscament

Avaluant l’Eq. 3.10 amb els valors de les accions corresponents a la combinació ELU CF
54:

(N + P )·tgϕd + cd · A = (N + P )·tg  2 ϕ  + 0,5·c· A ≥ γ ·H
3 

Considerant l’esforç normal de compressió constant per tot el pilar:

41,61kN
kN
 3,0kN
 2

+ 81,0kN ·tg  18º  + 0,5·64 2 ·(3,6·1,8)m2 ≥ 1,5·

m
1,3

 1,3
 3
83,3kN ·0,2126 + 207,4 N = 17,7 kN + 207,4kN = 225,1kN > 48,0kN
Per tant, es pot assegurar que la sabata no llisca.
Nota: en aquest cas no té gaire sentit considerar l’esforç normal de tracció de 2,36 kN ja
que els resultats són pràcticament idèntics i el lliscament no és un fenomen determinant en
el disseny de la sabata.
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Sabata de formigó en massa o de formigó armat

Aquest tipus de fonaments s’acostumen a fer amb sabates de formigó armat degut a que el
pilar transmet moments flectors considerables a la seva base. Igualment, es pot realitzar la
comprovació corresponent per veure si realment s’ha d’armar la sabata. Per poder fer les
sabates de formigó en massa s’ha de complir la desigualtat de l’Eq. 3.1.
Com que el pilar està encastat a la seva base, s’ha de tenir en compte també la distribució
de tensions provocada pel moment flector (i pel moment generat pel tallant) a l’hora de
calcular la tensió que exerceix el terreny sobre la sabata.
A continuació s’avaluen les expressions de l‘Eq. 3.2 a partir dels resultats de la combinació
d’accions ELU CF 322, tenint en compte el moment generat per l’esforç tallant:

e=

M
80,63kN ·m / 1,3 + 0,5·41,61 / 1,3
a 3,6m
=
= 0,70m > =
= 0,60m
N+P
38,80kN / 1,3 + 81,0kN
6
6

⇒ σ màx =

2·(N + P )
2·(38,8 / 1,3 + 81,0 )
kN
=
= 67,18 2
a
3
,
6




m
3· − e ·1m 3·
− 0,70 ·1m
2
2





Per obtenir el moment que provoca la pressió exercida pel terreny sobre la sabata, no es
pot comptabilitzar la tensió del pes propi ja que la sabata no genera moment sobre ella
mateixa.

σ pp =

P
81,0kN
kN
=
= 12,5 2
a·b 3,6m·1,8m
m

Per tant, la tensió del terreny a considerar és:

σ t = σ màx − σ pp = 67,18 − 12,50 = 54,68

kN
m2

Nota: restar les dues tensions d’aquesta manera només es pot fer si s’assumeix la hipòtesi
de que la tensió màxima σ màx es considera com una tensió uniforme.
Per tal d’obtenir el moment flector Md, s’avaluen les expressions de l’Eq. 3.2, mitjançant el
valor de la tensió σ t que s’acaba d’obtenir:

Pág. 98

ANNEX D

2

54,68  3,6 − 0,37 (0,37 − 0,21) / 2 
·1,8·
+
 = 202,19kN ·m
M ad = 1,5·
2
2
2




2
54,68
 1,8 − 0,26 (0,26 − 0,22 ) / 2 

=
1
,
5
·
·
3
,
6
·
+
M

 = 89,82kN ·m
 bd
2
2
2




El moment a considerar a la següent comprovació és:

M d = màx{M ad , M bd } = M ad = 202,19kN ·m
Per tant, avaluant l’Eq. 3.1:

0,21·3 f ck2
M d 6·M d
σ ct =
=
≤ f ct , d =
W
b·h 2
γc

(N / mm )
2

(

0,21·3 25 N / mm2
6·202,19·106 N ·mm
N
σ ct =
=
2
,
70
>
f
=
ct , d
2
mm 2
1,5
1800mm·(500mm )

)

2

= 1,20

Així es confirma que efectivament cal armar la sabata i que per tant no es pot fer de
formigó en massa.

5.4.5.

Comprovació de la pressió sobre el terreny:

A continuació es comprova que la tensió màxima que pot exercir la sabata sobre el terreny
no supera la tensió admissible d’aquest.

σ màx = 67,18
5.4.6.

kN
kN
< σ adm = 100,00 2
2
m
m

Càlcul de l’armat

L’armadura necessària per suportar el moment actuant sobre la sabata es pot obtenir, en
general, a partir dels paràmetres adimensionals següents:

µ=

Md
b·d 2 · f cd

i

ω=

As · f yd
b·d · f cd

(Eq. 5.10)

S’ha d’avaluar primer l’expressió de µ i obtenir llavors el valor de ω mitjançant l’àbac de la
pàgina següent:
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Fig. 5.23 Valors de µ i ω per calcular l’armat de seccions rectangulars sotmeses a flexió
(Font: [26] p. 4 secció “Abacos generales de flexión” )
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Abans de calcular quin és l’armat necessari per flexió, s’ha d’estimar el cantell útil d
(suposant un armat de diàmetre 2 cm) com:

d = h−r−

φ
2

= 50 − 7 −

2
= 42,0cm
2

Llavors, avaluant l’Eq. 5.10:

µ=

2021900kp·cm
= 0,0382
2
2 250 kp / cm
180cm·(42,0cm ) ·
1,5

Per tant, segons la figura 5.23:

ω = 0,04 ⇒ As · f yd = 0,04·b·d · f cd = 0,04·180·42·

250
= 50400kp ≈ 50,4Tn
1,5

Per obtenir el número i el diàmetre de les barres que compleixen amb la capacitat
mecànica que s’acaba d’obtenir, es pot fer ús de la següent taula:

Fig. 5.24 Capacitats mecàniques (Tn) de les armadures en funció del número de barres i el
seu diàmetre (Font: [26] full inclòs al llibre no enumerat)
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Llavors, segons la taula de la figura 5.24:

As · f yd

8 φ 14 (As · f yd = 54,61Tn )

6 φ 16 (As · f yd = 53,50Tn )
= 50,4Tn ⇒ 
4 φ 20 (As · f yd = 55,73Tn )
3 φ 25 (A · f = 65,317Tn )
s
yd


(

)

Per tant, com a armat provisional s’adoptaria 6 φ 16 As · f yd = 53,50Tn .

5.4.6.1. Quanties geomètriques mínimes
Per obtenir l’armadura imposada per les quanties geomètriques mínimes per evitar la
fissuració per retracció i variacions tèrmiques, s’han de seguir les mateixes indicacions
explicades a l’apartat 3.4.1 d’aquest Annex D.
S’està estudiant l’armat de les sabates que, com a element enterrat, s’han de tractar com
una llosa pel que fa als valors de la taula 3.3. Així, la quantia mínima que ha de tenir la
sabata és del 0,9 %0 a la cara inferior (la cara superior no requereix armadura). Llavors:

ρ=

As
A
0,9
0,9
0,9
= s ≥
⇒ As ≥
·b·h =
·180·50 = 8,1cm2
Ac b·h 1000
1000
1000

Segons la taula 3.4 i d’acord amb la secció d’acer que s’acaba d’obtenir, el número de
barres i el seu diàmetre, és:

(
(
(

)
)

8 φ 12 9,05cm 2

As ≥ 8,1cm2 ⇒ 6 φ 14 9,24cm 2

2
5 φ 16 10,05cm

)

Com que l’armat que s’acaba d’obtenir és inferior a l’obtingut pel càlcul a flexió, aquest
darrer segueix sent el provisional.

5.4.6.2. Armadura mínima per evitar la ruptura fràgil
Per seccions rectangulars de formigó armat a flexió simple quan la resistència del formigó
és inferior a 50 N/mm2, es pot fer ús de la següent fórmula simplificada:

As ≥ 0,04· Ac ·

f cd
f yd

(Eq. 5.11)
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On Ac és l’àrea de la secció total de formigó.
Així, avaluant l’Eq. 5.11:

As · f yd ≥ 0,04· Ac · f cd = 0,04·b·h· f cd = 0,04·180·50·

250
= 60000kp = 60,0Tn
1,5

I segons la taula de la figura 5.24:

As · f yd

9 φ 14 (As · f yd = 61,44Tn )

= 60,0Tn ⇒ 7 φ 16 (As · f yd = 62,42Tn )

5 φ 20 (As · f yd = 69,66Tn )

L’armadura mínima per evitar la ruptura fràgil és més gran que l’obtinguda per càlcul a
flexió. Per tant, l’armat definitiu és:

(

7 φ 16 As · f yd = 62,42Tn; 14,07cm2

)

De manera que la separació entre barres és de 180/7 = 25,7 cm  25 cm.
En l’altra direcció, l’armat a disposar és 14 φ 16 , amb la mateixa separació entre barres de
25 cm.

5.4.7.

Comprovació a tallant

En el cas de una unió de base de pilar amb placa base d’acer, la secció on s’ha de
comprovar el tallant es troba a una distància d de la meitat del vol de la placa.

a1 − a0 37 − 21
=
= 8cm
2
2

Vol de la placa base:

v=

El cantell útil d val:

d = h−r −

φ
2

= 50 − 7 −

1,6
= 42,2cm
2

Per tant, la distància a la que s’ha de comprovar la secció des de la cara del pilar és de:

v
8
+ d = + 42,2 = 46,2cm
2
2
Així, la distància per la que s’ha de multiplicar la tensió del terreny és el vol de formigó
menys la distància que s’acaba de calcular:
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l=
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a − a0  v
 360cm − 21cm
− + d =
− 46,2cm = 123,3cm
2
2
2


Per tant, el tallant de càlcul a tenir en compte Vd, és de:

Vd = σ t ·b·l ·γ f = 54,68

kN
·1,8·1,233m·1,5 = 182,04kN ≈ 18204kp
m2

Si no es disposa armadura a tallant, el tallant resistent del formigó s’obté mitjançant
l’expressió següent:

 0,18

1/ 3
Vcu = Vu 2 = 
·ξ ·(100·ρl · f cv ) + 0,15·σ cd' ·b0 ·d
 γc

 0,075 3 / 2 1 / 2

Amb Vu 2 ≥ 
·ξ · f cv + 0,15·σ cd' ·b0 ·d
 γc


(Eq. 5.12)

On:
•

γ c : coeficient de seguretat pel formigó pel qual s’ha de prendre el valor de 1,5;

•

fcv: resistència efectiva del formigó a tallant (en N/mm2) de valor fcv = fck per al cas
que s’estudia, sent fck la resistència a compressió del formigó;

•

ξ = 1+

200
< 2,0
d

(d en mm);

•

d: cantell útil de la secció (en mm);

•

b0: amplada (en mm) de l’ànima de la secció de formigó, que en aquest cas
coincideix amb l’amplada b;

•

σ cd' : tensió axial mitjana a l’ànima de la secció (compressió positiva), que en
aquest cas es considera nul·la;

•

ρl : quantia geomètrica de l’’armadura longitudinal principal de tracció, ancorada a
una distància igual o major que d a partir de la secció en estudi, que s’obté com:

ρl =

As + Ap
b0 ·d

≤ 0,02
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Ap: secció d’acer pretensat (també nul en aquest cas).

o

Avaluant doncs les expressions de l’Eq. 5.12:

ξ = 1+

ρl =

⇒ Vcu =

200
= 1,688
422mm

14,07cm 2
= 1,85·10−3
180cm·42,3cm

(

)

1/ 3
0,18
·1,688· 100·1,85·10 −3 ·25 ·1800mm·422mm = 256355,5 N ≈ 256,4kN
1,5

Vcu ≈ 256,4kN >

0,075
1,6883 / 2 ·251 / 2 ·1800·422 = 416469,9 N ≈ 416,5kN
1,5

Falta comparar el tallant resistent amb l’actuant que s’ha obtingut anteriorment:

Vcu ≈ 256,4kN > Vd = 182,04kN
Per tant, la sabata no s’ha d’armar a tallant.

5.4.8.

Comprovació a punxonament

El fenomen del punxonament es dóna quan es produeix l’esgotament de la peça baix
traccions degudes a esforç tallant (tensions tangencials) en una superfície al voltant del
pilar.
La superfície crítica de punxonament és perpendicular al pla mig de la placa, el contorn de
la qual és el perímetre crític.
Aquest perímetre està situat a una distància 2·d del contorn de l’àrea carregada (pilar), sent
d el cantell útil de la placa.
Les tensions tangencials de la superfície crítica no tenen un significat físic, i constitueixen
solament un mètode empíric per a representar adequadament els resultats experimentals
que es tenen.

Per realitzar la comprovació de la secció a punxonament s’ha de calcular la tensió
tangencial màxima resistent en el perímetre, com es mostra a continuació:
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τ rd =

0,18

γc

·ξ ·(100·ρl · f cv )

1/ 3

+ 0,1·σ cd' ≥

0,075

γc

·ξ 3 / 2 · f cv

1/ 2

+ 0,1·σ cd'

(Eq. 5.13)

On els paràmetres que hi intervenen són els mateixos definits per l’Eq. 5.12, menys el que
es defineix tot seguit:
•

ρ = ρ x ·ρ y : quanties en cada direcció en un ample igual a la dimensió del suport
més 3·d a cada costat.

S’ha de calcular també la tensió nominal de càlcul en el perímetre crític, definida com:

τ sd =

Fsd , ef

(Eq. 5.14)

u1·d

On:
•

u1: és el perímetre crític;

•

Fsd,ef: esforç efectiu de punxonament de càlcul:

Fsd , ef = β ·Fsd
Amb:
o

Fsd: esforç de punxonament de càlcul (reacció del suport);

o

β : coeficient que té en compte l’excentricitat de càrrega:
1,15

1,40
β =
1,50

1,00

pilars int eriors
pilars exteriors
pilars de cantonada
si no hi ha moment transferit entre llosa i pilar

Llavors, si τ sd ≤ τ rd no cal armar a punxonament.
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L’amplada a considerar per calcular les quanties és:

a + 2·(3·d ) = 210 + 2·3·422 = 2742mm ⇒ abarca 10 barres
b + 2·(3·d ') = b + 2·3·(d − φ ) = 220 + 2·3·(422 − 14 ) = 2668mm ⇒ abarca 7 barres
Segons la taula 3.4, 7 i 10 barres de diàmetre 16 mm tenen, respectivament, una secció de:

As = 14,07cm 2
As = 20,10cm 2
Llavors les quanties en les direccions x i y són:

ρx =

As
20,10cm 2
=
= 1,74·10−3
x·d 274,2cm·42,2cm

ρy =

As
14,07cm 2
=
= 1,91·10− 3
y·d 180cm·40,9cm

⇒ ρ = ρ x ·ρ y = 1,74·10 −3 ·1,91·10−3 = 1,82·10 −3 < 0,02
Per tant, avaluant l’Eq. 5.13:

τ rd =

(

)

1/ 3
0,18
N
·1,688· 100·1,82·10 − 3 ·25 = 0,336
1,5
mm 2

u1 = 2·a + 2·b + 2·π ·2·d = 2·210 + 2·220 + 4·π ·422 = 6163mm

Perímetre crític:

Com que s’estan estudiant els pilars hastials que són pilars exteriors (o de façana), es pot
prendre el valor de β = 1,40 .
Per tant, avaluant l’Eq. 5.14, considerant l’esforç normal màxim de compressió al que es
pot veure sotmès el pilar:

τ sd =

β ·Fsd
u1·d

=

1,4·64,47·103 N
N
= 0,035
6163mm·422mm
mm 2

Ara s’ha de comparar el tallant resistent amb l’actuant que s’ha obtingut anteriorment:
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τ rd = 0,336

N
N
> τ sd = 0,035
2
mm
mm2

Per tant, tampoc cal armar a punxonament.
Nota: En el cas de les sabates, Fsd es pot reduir descomptant la força neta vertical que
actua a l’interior del perímetre crític. Aquesta força és igual a la força exercida per la pressió
del terreny menys el pes propi de l’element de cimentació, dins del perímetre crític.
Aquesta reducció no s’ha tingut en compte perquè amb el valor de Fsd sense reduir, la
comprovació es compleix sobradament.

5.4.9.

Ancoratge

La longitud d’ancoratge s’ha de prendre com la més desfavorable segons els dos criteris
següents:
1. La longitud d’ancoratge bàsica a tenir en compte és al corresponent a la posició I, i
s’obté mitjançant la següent expressió:

lb = m·φ 2 ≥

f yk
20

·φ

(Eq. 5.15)

On:
o

m = 1,5 per acer B-500S i formigó H-25.

Avaluant l’Eq. 5.11:

lb = 1,5·162 = 384mm <

⇒

500
·16 = 400mm
20

l b = 40cm

Aquesta longitud s’ha de considerar des de la secció de referència per calcular el
moment flector cap a l’extrem de la sabata, però en qualsevol cas, les barres s’han
de fer arribar fins al final.
2. Calculat a partir de la tensió generada per la pressió que exerceix el terreny sobre la
sabata a una distància 0,5·h de l’extrem de la sabata.
Considerant la resultant d’una distància 0,5·h des de l’extrem del fonament:
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Rd = σ t ·b·(0,5·h )·γ f = 54,68·1,8(0,5·0,5)·1,5 = 36,91kN

Td =

v + 0,15·a − 0,25·h
0,85

→

 a − a1   a1 − a0 

+
 − 0,25·h
2   4 

Td = Rd ·
0,85

 3,6 − 0,37   0,37 − 0,21 

+
 − 0,25·0,5
2
4




Td = 36,91·
= 66,44kN ≈ 6,64Tn
0,85
Llavors, la longitud d’ancoratge es calcula com s’indica a continuació:

0,33·lb
Td

lb ' = lb ·
≥ 10·φ
As · f yd 
15cm

(Eq. 5.16)

Avaluant l’Eq. 5.16:

lb ' =

6,64Tn
·400mm ≈ 43mm
62,42Tn

El cas més desfavorable és el primer, amb una longitud d’ancoratge de 40 cm (no arriba ni
de bon tros a l’extrem de la sabata), però en qualsevol cas s’ha de fer arribar les barres fins
a l’extrem de la sabata.

