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B Estudi de les longituds de vinclament dels
membres de l’encavallada mitjançant el mètode
dels elements finits
B.1 Introducció
A l’annex anterior s’ha vist que mitjançant el programa d’elements finits ANSYS (versió 8.0)
s’ha pogut calcular la longitud de vinclament fora del pla del cordó inferior de l’encavallada.
Aleshores, és lògic pensar que a través d’aquest programa també es poden trobar les
longituds de vinclament de tots els membres de l’encavallada. Com que després de fer
l’estudi de l’annex A ja es tenen els models introduïts en el programa, el que caldrà fer serà
anar calculant més modes de vinclament fins a trobar els que corresponguin al vinclament
d’una de les barres de l’encavallada. Aleshores, a través del valor propi ( λ ) associat a
cadascun dels modes de vinclament i utilitzant la formulació presentada a l’annex A, apartat
A.4, es poden calcular els paràmetres β = l k l de cadascuna de les barres que formen
l’encavallada i, directament obtenir el valor de la seva longitud de vinclament.
Per tant, aquest annex és una extensió de l’apartat A.4 Anàlisi mitjançant el mètode dels
elements finits presentat a l’annex A. L’objectiu principal d’aquest estudi és trobar les
longituds de vinclament tant dins com fora del pla del cordó superior, cordó inferior, muntants
i diagonals de l’encavallada estudiada. I, una vegada obtinguts aquests valors comparar-los
amb els obtinguts mijtançant l’apartat 6.3.2.4 Elementos Triangulados del CTE-DB-SE-A [3] i
valorar les diferències que existeixen entre ells.
L’estudi partirà del segon model desenvolupat a l’apartat A.4.2 Segon model: El pòrtic de
l’annex A. Tot i no ser el model escollit a l’annex anterior per representar el resultat de la
longitud de vinclament fora del pla obtingut pel programa, serà el model més fàcil de treballar
i s’obtindran resultats prou ajustats de qualsevol dels altres que s’han dut a terme. Per una
banda, serà fàcil de treballar ja que no hi ha representades físicament les corretges i, per
tant, resultarà més còmode visualitzar quin element vincla a cada un del modes que es
calcularan. Per altra banda, els resultats seran prou fiables ja que la diferència de resultats
obtinguts a l’annex anterior entre aquest segon model i el quart és molt petita i el resultat final
ha estat el mateix: l’encavallada no vinclava. Com a molt s’obtindran valors que estaran més
al costat de la seguretat que els que s’obtindrien amb el quart model.
Tot seguit es presentarà el procediment que s’ha seguit per obtenir les longituds de
vinclament tan dins com fora del pla dels membres de l’encavallada.
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B.2 Longituds de vinclament dins del pla
Com ja s’ha esmentat anteriorment, es partirà del segon model per realitzar els càlculs.
Tanmateix, abans de començar a generar diferents modes de vinclament, caldrà introduir
algunes restriccions en el model per tal d’obtenir només els modes de vinclament de dins del
pla.
Per aquest motiu, s’introdueixen condicions d’enllaç que impedeixen el moviment de
l’estructura en sentit Z (sentit equivalent a fora del pla del pòrtic) a tots els nodes de
l’estructura. D’aquesta manera, el model es redueix a dues dimensions i només s’obtindran
modes de vinclament en el pla del pòrtic.
Un altre fet a tenir en compte és que, en el cas del model que ja es té introduït en el
programa, on l’encavallada està sotmesa a succió, només algun dels membres estan
sotmesos a compressió i, per tant, només es podran calcular les longituds de vinclament
d’aquests. Per això, es desenvoluparà un model paral·lel on l’encavallada estarà sotmesa a
càrregues de pressió i, per tant, es comprimiran els membres que estaven a tracció en l’altre
model. Aquest model estarà sotmès a pressió uniforme ja que es representarà la combinació
d’accions més desfavorable que és quan actua el pes propi, la neu i el vent a pressió, el qual
és molt petit i gairebé despreciable.
Així, tenint dos models en paral·lel, es podrien obtenir els valors de les longituds de
vinclament de totes les barres. Tot i així, si al calcular unes quantes longituds de vinclament
de muntants o diagonals es veu que tots els valors segueixen la mateixa tendència,
directament s’adoptarà el valor mig dels resultats obtinguts.
Feta aquesta introducció, ja es poden calcular els valors de les longituds de vinclament dels
diferents elements. Tot seguit es presentaran cadascun dels modes de vinclament on s’hi
veu que vincla un dels membres de l’encavallada. Serà a partir del valor propi associat a
cada mode que es calcularà la longitud de vinclament. Els modes on hi ha més d’una barra
que vincla a la vegada no s’utilitzaran per a fer el càlcul.

B.2.1 Pòrtic sotmès a succió
El pòrtic sotmès a succió presenta una distribució de càrregues tal com mostra la figura
següent (Fig. B.1):
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Fig. B.1 Càrregues del pòrtic sotmès a succió
Fent un anàlisi lineal i, representant els esforços axils de les barres s’obté la figura (Fig. B.2)
que es mostra a continuació:

Fig. B.2 Diagrama d’esforços axils del pòrtic
En aquesta figura es poden apreciar les barres que estan sotmeses a tracció (valors positius
de la llegenda) i les que, pel contrari, estan comprimides (valors negatius).
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Per tal de donar un nom a les diagonals i muntants que formen l’encavallada, es numeraran
des de l’exterior cap a l’interior. Aleshores, les diagonals número 1 seran dues dels extrems i
així fins a arribar a les diagonals número 6 que seran les més centrades. El mateix passarà
amb els muntants, els muntants número 1 seran els dels extrems i així successivament fins a
arribar al muntant central que serà el número 7.
Tot seguit, es fa un anàlisi de vinclament demanant al programa que obtingui els 100 primers
modes de vinclament. Una vegada calculats, es miraran un per un i es detectaran els que
corresponen al vinclament en solitari d’un dels membres de l’encavallada. Aquí es presenten
els resultats obtinguts de l’anàlisi del pòrtic sotmès a succió.

Fig. B.3 Primer mode de vinclament
El primer mode de vinclament presenta la següent representació (Fig. B.3). S’observa
clarament el vinclament de les diagonals número 1 i el valor propi associat a aquest mode és

λcrit = 63033 .
Amb aquest valor propi i utilitzant la fórmula d’Euler es trobarà la longitud de vinclament
d’aquestes diagonals.

N crit = λcrit ⋅ N =

π2 ⋅E⋅I
L2crit

→ 63033 ⋅ 8,83N =

Lcrit = 1324 mm → β d 1 = 0,51

π 2 ⋅ 210000 N mm 2 ⋅ 471000mm 4
2

(

Lcrit mm 2

)
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El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.4 on vincla la diagonal número 2.
La λcrit = 88294
Aleshores,
fent
els
corresponents s’obté:

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 5,73 = 505,9kN
Lcrit = 1388 mm → β d 2 = 0,51

Fig. B.4 Tercer mode de vinclament

El següent mode de vinclament vincla la diagonal número 3. S’ha fet un zoom de la imatge
(Fig. B.5) ja que en aquest cas no es veu tan clarament.
La λcrit = 139585
Aleshores,
fent
els
corresponents s’obté:

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 3,13 = 436,9kN
Lcrit = 1494 mm → β d 3 = 0,52

Fig. B.5 Setè mode de vinclament
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El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.6 on vincla el muntant número 7.
La λcrit = 266189
Aleshores,
fent
corresponents s’obté:

els

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,89 = 503,1kN
Lcrit = 1393 mm → β m 7 = 0,51

Fig. B.6 Dinovè mode de vinclament

El següent mode de vinclament vincla la diagonal número 4. Igual que en els dos casos
anteriors s’ha fet un zoom de la imatge (Fig. B.7).
La λcrit = 285713
Aleshores,
fent
corresponents s’obté:

els

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,29 = 368,5kN
Lcrit = 1624 mm → β d 4 = 0,53

Fig. B.7 Vint-i-unè mode de vinclament

El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.8 on vincla el cordó inferior (s’observa
que vincla el tram final del cordó).
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La λcrit = 3381400
Aleshores, fent els càlculs corresponents
s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 15,78 = 53358kN
Lcrit = 1138 mm

Fig. B.8 Setanta-vuitè mode de vinclament
En aquest cas, el paràmetre β es calcularà respecte la longitud entre eixos (L=2250mm). El
motiu de fer-ho d’aquesta manera és perquè el Codi Tècnic defineix la longitud de vinclament
dins del pla del cordó respecte aquesta longitud i no respecte la longitud real del cordó. Per
tant, el paràmetre β és el següent:

β cordo _ inf =

1138
= 0,51
2250

El següent i últim mode de vinclament correspon a la Fig. B.9 on vincla el muntant número 6.
La λcrit = 4833900
Aleshores, fent els càlculs corresponents
s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 0,135 = 652,5kN
Lcrit = 1224 mm → β m 6 = 0,50

Fig. B.9 Vuitanta-sisè mode de vinclament

Fins aquí s’han obtingut les longituds de vinclament de tots els membres comprimits de
l’encavallada.
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B.2.2 Pòrtic sotmès a pressió
El pòrtic sotmès a pressió presenta una distribució de càrregues com aquesta (Fig. B.10):

Fig. B.10 Càrregues del pòrtic sotmès a pressió
Fent un anàlisi lineal i, representant els esforços axils de les barres s’obté la Fig. B.11 que es
mostra a continuació:

Fig. B.11 Diagrama d’esforços axils del pòrtic
Ara el diagrama surt al revés de l’apartat anterior, les barres que estaven comprimides ara
estan traccionades i viceversa.
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Es fa una anàlisi de vinclament demanant que calculi els 40 primers modes. Aleshores, amb
els valors obtinguts de l’apartat anterior i els que s’obtinguin en aquesta anàlisi es farà una
taula resum i es trauran els quatre paràmetres β que s’estan buscant (cordó inferior, cordó
superior, muntants i diagonals).
Els resultats obtinguts en aquest model són els que es presenten a continuació:
El segon mode de vinclament correspon al vinclament de les diagonals número 6.
La λcrit = 269726
Aleshores,
fent
corresponents s’obté:

els

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,25 = 337,1kN
Lcrit = 1687 mm → β d 6 = 0,53

Fig. B.12 Segon mode de vinclament

El següent mode de vinclament correspon al vinclament dels muntants número 3.
La λcrit = 380180
Aleshores,
fent
els
corresponents s’obté:

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 3,17 = 1205,1kN
Lcrit = 898 → β m 3 = 0,51 mm

Fig. B.13 Desè mode de vinclament
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El següent mode de vinclament correspon al vinclament dels muntants número 4.
La λcrit = 493995
Aleshores,
fent
els
corresponents s’obté:

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,95 = 963,3kN
Lcrit = 1007 → β m 4 = 0,50 mm

Fig. B.14 Tretzè mode de vinclament

Per últim, el mode de vinclament que correspon al vinclament del cordó superior.
La λcrit = 1076800
Aleshores,
fent
els
corresponents s’obté:

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 15,97 = 17196kN
Lcrit = 1200

Fig. B.15 Trenta-sisè mode de vinclament
Igual que en cas del cordó inferior, el paràmetre β es calcularà respecte la longitud entre
eixos (L=2260mm). El motiu de fer-ho d’aquesta manera és el mateix que en el cas del cordó
inferior. Per tant, el paràmetre β és el següent:

β cordo _ sup =

1200
= 0,53
2260
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Fins en aquest punt, amb l’estudi dels dues combinacions més perjudicials pel pòrtic, s’han
obtingut el valor de la longitud de vinclament dins del pla de 5 diagonals, 4 muntants, el cordó
superior i el cordó inferior.

B.2.3 Resum dels resultats
Tot seguit es mostren tabulats els resultats obtinguts en les dues anàlisis (Taula B.1). En el
cas de muntants i diagonals, es calcularà la mitjana dels resultats per tal de poder establir un
valor en concret per cadascun dels quatre tipus de barres: cordó superior, cordó inferior,
muntants i diagonals.

BARRA

PARÀMETRE β=Lk/L
DINS DEL PLA

Cordó superior

0,53

Cordó inferior

0,51

Diagonals nº1

0,51

Diagonals nº2

0,51

Diagonals nº3

0,52

Diagonals nº4

0,53

Diagonals nº6

0,53

Muntants nº3

0,51

Muntants nº4

0,50

Muntants nº6

0,50

Muntant nº7

0,51

β diagonals = 0,52

β mun tan ts = 0,51

Taula B.1 Coeficients de vinclament dins del pla

B.3 Longituds de vinclament fora del pla
Una vegada obtingudes les longituds de vinclament dins del pla del pòrtic, s’han de calcular
les de fora del pla. Per a fer-ho també s’utilitzaran els dos models anteriors (pòrtic a succió i
pòrtic a pressió) però ara, eliminant les condicions d’enllaç introduïdes a tots els nusos per tal
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d’evitar el desplaçament en direcció Z. Per tant, les barres podran vinclar en sentit Z, és a dir,
fora del pla.
També succeirà que en un dels models hi haurà barres a tracció i que en l’altre model
estaran a compressió. D’aquesta manera es poden calcular, com a mínim una mostra de
cada un dels tipus de barres. Igual que en el cas anterior, una vegada obtinguts els
paràmetres β, es calcularà la mitjana dels que corresponen a muntants i diagonals per tal
d’obtenir quatre valors únics.

B.3.1 Pòrtic sotmès a succió
La distribució de forces sobre l’encavallada i el diagrama d’esforços axils són els mateixos
que a l’apartat B.2.1. Per tant, es fa una anàlisi de vinclament en el model i, directament es
passa a presentar els modes de vinclament que presenten la fallada d’alguna de les barres
de l’encavallada.
Tal com s’ha presentat a l’apartat A.4.2 el primer mode correspon al vinclament del cordó
inferior que té associada una β cordó _ inf = 0,20 .
El següent mode de vinclament correspon al vinclament de les diagonals número 1.

Fig. B.16 Novè mode de vinclament
La λcrit = 63030
Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté: N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 8,83 = 556,6kN

Lcrit = 1324 → β d 1 = 0,51 mm
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El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.17 on vincla la diagonal número 2.

Fig. B.17 Quinzè mode de vinclament
La λcrit = 88277
Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 5,73 = 505,8kN
Lcrit = 1388 mm → β d 2 = 0,51
El següent mode de vinclament vincla la diagonal número 3.

Fig. B.18 Vint-i-dosè mode de vinclament
La λcrit = 136542
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Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 3,13 = 427,4kN
Lcrit = 1511 mm → β d 3 = 0,53
El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.19 on vincla el muntant número 7.

Fig. B.19 Trenta-sisè mode de vinclament
La λcrit = 220425
Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,89 = 416,6kN
Lcrit = 1530 mm → β m 7 = 0,57
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En el següent mode de vinclament vincla la diagonal número 4.

Fig. B.20 Noranta-sisè mode de vinclament
La λcrit = 301606
Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,29 = 389,1kN
Lcrit = 1381 mm → β d 4 = 0,53
El següent i últim mode de vinclament correspon a la Fig. B.21 on vincla el muntant número
6.

Fig. B.21 Cent dotzè mode de vinclament
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La λcrit = 3607100
Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 0,135 = 487,0kN
Lcrit = 1417 mm → β m 6 = 0,57
Fins aquí s’han obtingut les longituds de vinclament de fora del pla de tots els membres
comprimits de l’encavallada.

B.3.2 Pòrtic sotmès a pressió
La distribució de forces sobre l’encavallada i el diagrama d’esforços axils són els mateixos
que a l’apartat B.2.2. Per tant, es fa una anàlisi de vinclament en el model i, directament es
passa a presentar els modes de vinclament que presenten la fallada d’alguna de les barres
de l’encavallada.
El primer mode correspon al vinclament del cordó superior:
La λcrit = 46925
Aleshores, fent els càlculs corresponents
s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 15,97 = 749,4kN
Lcrit = 5752 mm

Fig. B.22 Primer mode de vinclament
Igual com en els altres casos, el paràmetre β es calcularà respecte la longitud entre punts
fixes. En el cas del cordó superior els arriostraments es troben cada 3 corretges de coberta
(L=6780mm). Es calcula d’aquesta manera perquè el Codi Tècnic defineix la longitud de
vinclament fora del pla del cordó respecte aquesta longitud. Per tant, el paràmetre β és el
següent:

β cordo _ sup =

5752
= 0,85
6780
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En el següent mode de vinclament vincla la diagonal número 6.

Fig. B.23 Dotzè mode de vinclament
La λcrit = 230071
Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,25 = 287,6kN
Lcrit = 1840 mm → β d 6 = 0,55
El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.24 on vincla el muntant número 3.
La λcrit = 296240
Aleshores,
fent
corresponents s’obté:

els

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 3,18 = 942,0kN
Lcrit = 1018 mm → β m 3 = 0,58

Fig. B.24 Divuitè mode de vinclament

Pàg. 20

Annex B

El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.25 on vincla el muntant número 4.
La λcrit = 296240
Aleshores,
fent
corresponents s’obté:

els

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 1,94 = 574,7kN
Lcrit = 1147 mm → β m 4 = 0,57

Fig. B.25 Trentè mode de vinclament

El següent mode de vinclament s’observa a la Fig. B.26 on vincla el muntant número 5.
La λcrit = 670300
Aleshores,
fent
corresponents s’obté:

els

càlculs

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 0,86 = 576,4kN
Lcrit = 1304 mm → β m 4 = 0,58

Fig. B.26 Quaranta-sisè mode de vinclament
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El següent i últim mode de vinclament és el que vincla la diagonal número 5.

Fig. B.27 Vuitanta-sisè mode de vinclament
La λcrit = 1580000
Aleshores, fent els càlculs corresponents s’obté:

N crit = λcrit ⋅ N = λcrit ⋅ 0,22 = 347,6kN
Lcrit = 1674 mm → β d 5 = 0,53
Fins en aquest punt, igual que a l’apartat anterior, s’han obtingut el valor de la longitud de
vinclament fora del pla de les 6 diagonals, 5 muntants, el cordó superior i el cordó inferior.

B.3.3 Resum dels resultats
Tot seguit es mostren tabulats els resultats obtinguts en les dues últimes anàlisis (Taula B.2).
En el cas de muntants i diagonals, es calcularà la mitjana dels resultats per tal de poder
establir un valor en concret per cadascun dels quatre tipus de barres: cordó superior, cordó
inferior, muntants i diagonals.
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BARRA

PARÀMETRE β=Lk/L
FORA DEL PLA

Cordó superior

0,85

Cordó inferior

0,20

Diagonals nº1

0,51

Diagonals nº2

0,51

Diagonals nº3

0,53

Diagonals nº4

0,53

Diagonals nº5

0,53

Diagonals nº6

0,55

Muntants nº3

0,57

Muntants nº4

0,57

Muntants nº5

0,58

Muntants nº6

0,57

Muntant nº7

0,58

β diagonals = 0,53

β mun tan ts = 0,57

Taula B.2 Coeficients de vinclament fora del pla

B.4 Valoració dels resultats
Tot seguit es mostren tabulats (Taula B.3 i Taula B.4) els resultats de les longituds de
vinclament obtingudes en totes les anàlisis elaborades, contraposats amb les que dicta el
Código Técnico – DB-SE-Acero [3].

Disseny i càlcul estructural d’una nau industrial situada al polígon industrial de Sant Pere Molanta (Olèrdola)
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Longitud de vinclament en el pla (paràmetre β)
BARRA

MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS

CTE-DB-SE-A

Cordó superior

0,50

0,90

Cordó inferior

0,51

0,90

Diagonals

0,52

0,75

Muntants

0,51

0,75

Taula B.3 Comparació de coeficients de vinclament en el pla
Longitud de vinclament fora del pla (paràmetre β)
BARRA

MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS

CTE-DB-SE-A

Cordó superior

0,85

0,90

Cordó inferior

0,20

0,90

Diagonals

0,53

0,75

Muntants

0,57

0,75

Taula B.4 Comparació de coeficients de vinclament fora del pla
Primerament, recordar que els valors de β tabulats a les dues taules anteriors es poden
comparar entre ells ja que han estat calculats dividint la longitud efectiva de vinclament de
cada barra entre la mateixa longitud a cadascun dels quatre casos.
En el cas de la longitud de vinclament en el pla, els valors obtinguts són bastant més inferiors
als del Código Técnico. La longitud de vinclament dels muntants i diagonals pot es reduir
gairebé un 50% respecte la longitud real d’aquestes barres, en front del 25% que marca el
CTE per ser una encavallada formada per barres tubulars. Per altra banda, segons els
resultats del programa els cordons (tan superior com inferior) també es poden reduir un 50%
respecte la longitud entre nusos, comparat amb el 10% que dicta la norma.
En el cas de la longitud de vinclament fora del pla, també surten valors inferiors al Código
Técnico. Pel que fa a muntants i diagonals, el valor del paràmetre β és una mica superior al
que ha sortit dins del pla. Tot i així, la longitud de vinclament es podria considerar bastant
més petita. El cordó superior, en canvi, pren un valor força semblant al que marca el Código
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Annex B

Técnico ja que resulta ser un 85% de la longitud entre arriostraments, en front del 90% que
marca la norma. Per últim, pel cordó inferior s’ha obtingut un valor molt més petit, però que ja
ha estat extensament comentat a l’annex A.
Per tant, com a conclusió es pot dir que, efectivament, també en el cas de muntants,
diagonals, cordó superior i cordó inferior, el valor de la longitud de vinclament tant dins com
fora del pla es podria considerar més petita a la que dicta el Código Técnico. Realment, en el
cas que ens ocupa de la nau industrial, el valor determinant de tots els que s’han calculat és
el de la longitud de vinclament fora del pla del cordó inferior. Tant és així que d’aquest valor
depèn el disseny final de la nau. Aleshores, per aquest motiu que se li ha dedicat un extens
estudi apart.
Tot i això, l’objectiu d’aquest estudi és comparar els altres valors de longituds de vinclament
(dins i fora del pla) que dóna el Código Técnico ja que el disseny de la nau no depèn d’ells
(les barres no fallen amb la longitud de vinclament que marca la norma). Com ja s’ha vist,
doncs, tots els resultats obtinguts han estat inferiors. Tot i així, el programa ha fet servir
paràmetres com la geometria exacta de l’encavallada o la inèrcia de cadascuna de les barres
que en el càlcul amb la norma no es fa servir. Pot ser per aquest motiu que el Código
Técnico es posi en el costat de la seguretat i eviti els càlculs extensos limitant-se a donar les
longituds de vinclament referenciades a longituds entre nusos o arriostraments.

