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Resum 

El present Projecte de Final de Carrera es basa en l’estudi i verificació de l’estructura metàl·lica 

d’una nau industrial situada a la població de Cehegín (Múrcia) mitjançant el Mètode estàndard 

o tradicional utilitzat a l’Eurocodi i el Mètode general, un mètode alternatiu de verificació encara 

no estès de forma generalitzada en tasques de càlcul aplicat.   

L’objectiu principal serà comprovar si existeixen diferències substancials en el càlcul i 

verificació de l’estructura comparant ambdós mètodes i, per tant, si és possible optimitzar una 

estructura inicialment definida a partir del mètode tradicional mitjançant el mètode general.  

Per a dur a terme aquesta comparació s’empraran dos softwares informàtics de càlcul i 

verificació d’estructures, cadascun d’ells utilitzant un dels dos mètodes esmentats 

anteriorment: Diamonds, fent servir el mètode tradicional, que va ser el programa emprat en 

la realització del projecte original (Juny 2013), i ConSteel, que servirà per a introduir aquest 

nou enfocament amb el mètode general. A més, també s’han afegit consideracions 

addicionals que aprofiten les últimes tecnologies per a optimitzar i millorar tant el càlcul de les 

unions metàl·liques (software IDEA Connection) com el càlcul dels pressupostos (software 

StruM.I.S.). 

Els resultats mostraran que, després de reproduir les mateixes condicions de contorn i aplicar 

els mateixos casos de càrrega a ambdós softwares, no és en els valors numèrics on es troben 

les diferències més significatives entre ambdós mètodes (i softwares), sinó en el recull de 

consideracions que es fa a cadascun d’ells del veritable comportament de l’estructura.  
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1. GLOSSARI 

h Cantell de la secció 

b Amplada de la secció 

fy Límit elàstic 

αult,k Coeficient mínim d’amplificació de càrrega, a aplicar sobre les accions de càlcul 

per tal d’assolir la resistència característica de la secció transversal més crítica del 

component estructural.  

αcr,op Coeficient mínim d’amplificació de la càrrega, a aplicar sobre les accions de càlcul 

situades en el pla per tal d’assolir la resistència elàstica crítica del component 

estructural respecte al vinclament fora del pla.  

λop Esveltesa adimensional global d’un component estructural per al vinclament a fora 

del pla. 

χop Coeficient de reducció per al vinclament fora del pla, corresponent a l’esveltesa 

adimensional λop.  

Ned Esforç normal de càlcul 

My,Ed Moment flector de càlcul segons l’eix y-y 

NRk Resistència característica a l’esforç axial de la secció transversal crítica 

My,Rk Resistència característica a flexió segons eix y-y de la secció crítica 

kyy Coeficient d’interacció 

γM0 Coeficient parcial per a la resistència de les seccions 

γM1 Coeficient parcial per a la resistència dels elements a la inestabilitat 

qn Càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal 

qe Pressió estàtica 

qb Pressió dinàmica del vent 

Ce Coeficient d’exposició 
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Cp Coeficient eòlic o de pressió 

vb Valor bàsic de la velocitat del vent 

Cpe Coeficient de pressió exterior 

Cpi Coeficient de pressió interna 

w Càrrega de vent per unitat de longitud 

Gk Valor característic d’una acció permanent 

Qk Valor característic d’una acció variable 

Ψ0 Coeficient del valor de combinació d’una acció variable 

Ψ1 Coeficient del valor freqüent d’una acció variable 

Ψ2 Coeficient del valor quasi-permanent d’una acció variable 

αcr Coeficient d’amplificació de la càrrega per a l’existència de vinclament 

μ Coeficient de forma de la coberta 

e0 Amplitud màxima de la imperfecció d’un element 

Ψ Relació de tensions 

λp Esveltesa relativa 

Ko Coeficient d’abonyegament 

ρ Factor de reducció 

beff Longitud eficaç 

ε Coeficient, funció de fy 

tf Gruix de l’ala 

tw Gruix de l’ànima 

Aeff Àrea eficaç de la secció transversal 
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Ieff Moment d’inèrcia eficaç 

Weff Mòdul resistent de la secció transversal eficaç 

Lcr,y Longitud crítica de vinclament segons l’eix y-y 

Lcr,z Longitud crítica de vinclament segons l’eix z-z 

Lcr,T Longitud crítica de torsió 

Ncr,y Axil crític de vinclament eix fort 

μy, μz Termes auxiliars 

wy,wz Termes auxiliars 

[KS]  Matriu de rigidesa elàstica 

[KG] Matriu de rigidesa geomètrica 

σx Esforç normal 
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2. PREFACI 

2.1. Origen i elecció del projecte 

El present projecte es basa en l’anàlisi d’una estructura metàl·lica real destinada a activitat 

industrial i situada a la localitat de Cehegín (Murcia). El projecte original en el que s’ha basat 

la recollida de dades inicial i del que s’ha extret el model central de l’anàlisi per a dur a terme 

el present Projecte de Final de Carrera  s’ha desenvolupat a l’empresa PROBOGES Industrial. 

Les llicències comercials dels diferents softwares informàtics emprats en la realització del 

present Projecte de Final de Carrera son propietat de l’empresa Construsoft, S.L (Diamonds, 

PowerConnect, ConSteel, IDEA Connection, StruM.I.S.) y han estat cedides a l’autor 

exclusivament per a la realització d’aquest.  

Per últim, deixar constància de la total independència entre el present Projecte de Final de 

Carrera i el projecte inicialment mencionat en el que es basa.  

2.2. Motivació 

La motivació per a la realització d’aquest projecte ve donada per l’interès que desperten en 

l’autor les noves eines i tecnologies en software per al càlcul d’estructures i unions 

metàl·liques, així com la tecnologia BIM cada cop més present a les enginyeries i al sector de 

la construcció.    

El període en pràctiques transcorregut a l’empresa Construsoft S.L. en el que es van poder 

posar en pràctica els coneixements assolits durant l’aprenentatge a la universitat, alhora que 

es descobrien de primera mà aquestes noves eines informàtiques per al càlcul va ser 

determinant en l’elecció de la temàtica del projecte.   
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectius del projecte 

El principal objectiu del projecte és la comparació entre la metodologia tradicional emprada en 

el càlcul estructural durant els darrers anys envers el mètode general present a l’Eurocodi i 

encara no estès al territori nacional com a via de treball usual. Basant el projecte en un cas 

real es pretén, a més, dotar l’estudi de versemblança empírica per a que pugui servir 

d’exemple o model en futurs projectes d’enginyeria. 

Emprant els softwares de càlcul d’estructures més avançats, és ineludible també fer servir 

totes i cadascuna de les eines que aquests posen a l’abast de l’usuari per a la màxima 

adequació a la realitat i optimització del material i els costos de l’estructura.  

3.2. Abast del projecte 

L’estudi inclourà un anàlisi i verificació de l’estructura proposada amb el mètode tradicional i 

una posterior comparativa amb un model elaborat amb software específic per a treballar amb 

el mètode general. Acompanyant l’anàlisi desenvolupat íntegrament amb software informàtic 

especialitzat també s’inclouran justificacions i exemples de les metodologies de verificació 

mencionades, de manera que quedaran paleses les diferències entre ambdues. A més, també 

s’estudiarà l’anàlisi i dimensionat de les unions metàl·liques de l’estructura, tant mitjançant 

software d’aplicació parametritzada de la norma EN 1993 1-8 Design of Joints [1] citada al 

document bàsic del CTE [2] com també mitjançant un software pioner que combina l’ús 

d’elements finits amb el mètode dels components. 

A més, es durà a terme un estudi d’impacte ambiental i de pressupostos basat en aquest cas 

real. Per aquest segon cas també es farà ús de software especialitzat en gestió de recursos 

en taller d’estructura metàl·lica. 

Queden exemptes de l’abast del projecte elements estructurals tals com fonaments (en 

software avançat), tancaments o instal·lacions de servei. 
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4. ELS MÈTODES TRADICIONAL I GENERAL PER A 

LA VERIFICACIÓ D’ESTRUCTURES. 

4.1. Orígens dels mètodes d’anàlisi  

Donat que en el present estudi adquireix una gran importància el càlcul d’estructures 

mitjançant software informàtic especialitzat, és important recollir en primer lloc quines han 

estat històricament les eines emprades per a dur a terme els anàlisis pràctics a través del 

temps fins a arribar a les metodologies modernes de càlcul.  

Durant el segle XIX, edat d’or de la Enginyeria Estructural, es van produir els avanços més 

significatius en el càlcul d’estructures deguts per una banda, als estudis de grans físics i 

matemàtics, i per altra banda a la influencia de la revolució industrial i al desenvolupament de 

la industria de la construcció.  

Partint de l’Edat Moderna, les aportacions de diverses personalitats, des de J.C. Maxwell i el 

seu procediment sistemàtic d’anàlisi d’estructures estàticament indeterminades, fins a Hardy 

Cross i el seu mètode de distribució de moments ja al segle XX, van anar establint les bases 

per al càlcul d’estructures fins a donar pas a les diferents tipologies de càlcul que son 

utilitzades actualment en diferents graus i àmbits.  

En termes generals, en tots els casos es fan servir hipòtesis a mode de simplificació sobre la 

geometria de l’estructura, així com de l’estat de càrregues i de la seva deformació. Segons el 

nombre i la qualitat d’aquestes hipòtesis simplificatives de cada mètode, els resultats 

d’aquests seran més o menys pròxims a la realitat.  

A continuació es resumeixen en ordre creixent de requeriments en capacitat de càlcul (i, 

inherentment en exactitud dels resultats) aquests mètodes:  

- Mètodes clàssics de la resistència de materials: 

 Mètodes basats en els teoremes de Mohr 

 Mètodes basats en el teorema de Castigliano 

 Mètode de Cremona 

- Mètodes iteratius 

- Mètodes matricials 

- Mètodes de discretització: 
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 Mètode dels elements finits 

 Mètode de les diferències finites 

Es fa a continuació un breu anàlisi de cadascun d’ells.  

 

- Mètodes basats en els teoremes de Mohr  

Són mètodes d’un potencial considerable, aplicats normalment sobre la teoria de la resistència 

de materials i fets servir en el càlcul d’estructures bidimensionals de barres amb un grau baix 

d’hiperestaticitat. Es basen normalment en analitzar cada barra per separat mitjançant els 

teoremes de Mohr de la biga conjugada, i plantejant un sistema d’equacions lineals a través 

de la compatibilització de desplaçaments extrems de les barres i de l’equilibri de forces en els 

nusos de l’estructura. En el cas d’estructures amb força nusos, apareixen sistemes 

voluminosos d’equacions lineals que cal tractar i resoldre manualment, fet que resulta 

carregós i que limita en gran mesura el mètode. 

 

- Mètodes basats en el teorema de Castigliano 

Són mètodes anàlegs als anteriors, només que l’anàlisi dels desplaçaments de cada barra en 

particular es realitza per mitjà del teorema de Castigliano, basat en el concepte de l’energia 

interna d’una biga.  

 

- Mètode de Cremona 

Es tracta d’un mètode de càlcul gràfic. És un mètode aplicable sobre estructures de barres 

articulades, que es basa en el fet de que una barra d’aquest tipus només pot estar sotmesa a 

esforç axil, és a dir, esforç en la direcció de la barra, i en l’equilibri de forces als nusos. S’utilitza 

fonamentalment en el càlcul d’estructures de gelosia bidimensional, doncs la geometria 

tridimensional complica considerablement el mètode. Té l’avantatge de la seva simplicitat però 

l’inconvenient d’estar limitat a estructures planes de barres articulades.  

El mètode dels nusos de les seccions es fonamenta en el mateix principi que el mètode de 

Cremona, aplicant respectivament les equacions d’equilibri de cada nus de l’estructura, o a 

una part de l’estructura separada de la resta per mitjà del tall de tres barres.  
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- Mètodes iteratius 

Els mètodes iteratius de càlcul d’estructures s’apliquen sobre estructures planes de barres 

amb nusos rígids i constitueixen un intent d’evitar el sistema d’equacions resultants d’establir 

la compatibilitat de girs als nusos d’aquestes, sistema que podrà contenir diverses incògnites 

en els casos de gran hiperestaticitat, i que presentava dificultats pràctiques importants abans 

de l’aparició del computador. El camí escollit per a dur-ho a terme consisteix en resoldre de 

forma iterativa un conjunt d’estats més simples que, posats en comú, porten al resultat teòric. 

A l’aplicació real, el procés s’interromp a l’etapa en la que els resultats numèrics han assolit 

l’aproximació requerida.  

 

- Mètodes matricials 

Els mètodes matricials de càlcul d’estructures s’apliquen sobre estructures planes o espacials 

de barres amb nusos rígids o articulats. Poden aplicar-se a més sobre teories lineals o no 

lineals.  

Són mètodes que apliquen idees d’àlgebra matricial al càlcul estructural i que van recolzar-se 

en el desenvolupament dels ordinadors durant la dècada dels anys 80 i també en el creació 

paral·lela de procediments numèrics apropiats per a aquests.  

La utilització de la notació matricial presenta dues avantatges en el càlcul estructural. Des del 

punt de vista teòric, permet fer servir mètodes de càlcul d’una forma compacta, precisa, i al 

mateix temps completament general. Des d’un punt de vista pràctic, proporciona un sistema 

apropiat d’anàlisi de les estructures i determina una base molt convenient per al 

desenvolupament de programes d’ordinador.  

A més, a diferència dels mètodes descrits anteriorment, no menysprea les deformacions 

produïdes per l’esforç axil.  

 

- Mètodes de discretització  

Aquests mètodes s’apliquen a estructures planes o espacials de barres (ja siguin nusos rígids 

o articulats) o de plaques, o bé sobre estructures volumètriques generals que no s’assimilen 

a la geometria de barres o plaques. Poden aplicar-se a més sobre teories lineals o no lineals. 
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També tenen un plantejament matricial i es recolzen, com els mètodes matricials, sobre el 

desenvolupament dels càlculs per ordinador.  

Aquests mètodes es basen en els dos següents punts: 

- L’estructura a analitzar, que és un sistema continu, es divideix en un nombre finit de 

parts (elements), el comportament dels quals s’especifica mitjançant un nombre finit 

de paràmetres.  

 

- La solució del sistema complet, com a unió dels diferents elements, es duu a terme 

mitjançant les mateixes regles que en els problemes discrets tipus, és a dir, 

l’establiment de les relacions entre forces i desplaçaments per a cada element de 

l’estructura, l’ajustament posterior conjunt de tots els elements mitjançant els equilibris 

als nusos.  

 

- Conclusions. Justificació del mètode a emprar.  

Tenint en compte els punts exposats anteriorment, el mètode matricial constitueix un dels 

mètodes més potents per al càlcul estructural. A més, junt amb els mètodes de discretització, 

són els únics que permeten l’anàlisi practicable d’estructures espacials tridimensionals en 

projectes d’estructura reals.  

Atenent a les sol·licitacions actuals generals de les enginyeries, i justificant la metodologia 

emprada més concretament en els dos casos tractats en aquest projecte, el mètode més 

adient per al càlcul estructural és el mètode matricial, aplicable mitjançant tant el software de 

càlcul Diamonds com ConSteel.  

 

 

4.2. Verificació de l’estructura. Avantatges del mètode general 

sobre el mètode tradicional o convencional. 

Un cop ja s’ha dut a terme l’anàlisi a partir d’una geometria concreta y d’unes càrregues 

aplicades al model es fa necessari comprovar si els diferents perfils definits a l’estructura 

treballen per sota o per sobre de les seves capacitats tan de resistència com d’estabilitat, 

atenent a diversos paràmetres de disseny.  
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En pràcticament tots els casos en que es vol projectar una estructura 3D , sovint el projectista 

s’ha d’enfrontar a la verificació de l’estabilitat fora del pla d’elements als que no s’apliquen 

directament els mètodes indicats a la norma EN 1993-1-1 [3] §6.3.1, §6.3.2,  §6.3.3, doncs 

queden fora del seu àmbit d’aplicació. Per exemple, elements amb seccions transversals no 

uniformes, elements amb suports que no acompleixin les condicions de forquilla que 

s’imposen a la norma esmentada, o elements amb distribucions de càrrega complexes.   

Per emparar tots aquests casos, el document de la norma EN 1993-1-1 [3] proveeix a la seva 

clàusula 6.3.4 un mètode general que pot emprar-se a components estructurals sotmesos a 

compressió i/o flexió monoaxial al pla, i que no continguin ròtules plàstiques per a les 

càrregues de disseny. Això inclou: 

- Elements individuals, armats o no, uniformes o  no, amb condicions d’enllaç 

complexes o no,  o 

- Estructures planes o subestructures compostes dels elements exposats.  

Com que es tracta, doncs, d’un mètode que pot aplicar-se a elements estructurals complexes 

o elements estructurals amb condicions d’enllaç i/o càrrega complexes, pot requerir l’ús d’un 

software específic per avaluar alguns dels paràmetres necessaris.  És per això que es farà 

servir el model generat mitjançant el software ConSteel per a dur a terme un anàlisi de 

l’estructura més enllà dels resultats obtinguts emprant un software tradicional. 
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5. ESTUDI DE L’ESTRUCTURA TRIADA. EL 

MÈTODE TRADICIONAL 

5.1. Descripció general de l’estructura 

 Finalitat i justificació de l’estructura. Empresa PROBOGES.  

Per a la selecció del model s’ha fet una tria basada en diversos factors que s’han considerat 

d’importància primordial a l’hora de dur a terme un projecte com el que s’exposa.  

En primer lloc, s’ha triat una estructura tipus pòrtic, ja que són estructures habituals en edificis 

industrials i comercials, magatzems o complexes esportius on hi ha una gran necessitat 

d’espai. A més, són construccions lleugeres on l’acer ofereix solucions simples i on també hi 

pot jugar un paper important la optimització dels perfils. 

En segon lloc, incorpora diversos elements que aporten diversitat a l’estructura, fent-la vàlida 

i sent un atribut recomanable en cas de voler fer servir com a mostra l’estructura en qüestió, 

com per exemple elements de cartel·la o perfils angulars i massissos d’acer per als 

arriostraments de la coberta i els pilars. 

 

 Exigències externes del client 

Per circumstancies externes de l’encàrrec, el temps per a la projecció de l’estructura es va 

veure reduït dràsticament allunyant-se dels paràmetres habituals, fet pel qual va jugar un 

paper fonamental la rapidesa que aportaven els softwares de càlcul com Diamonds per a oferir 

una solució de qualitat.  

Segons el testimoni de l’enginyer encarregat del projecte, no es tenien limitacions pel que fa 

als perfils disponibles. Tot i així, als posteriors processos d’optimització es respectaran les 

diferents tipologies per a cada grup d’elements definits al model en forma de capes 

(Diamonds) o detalls (ConSteel).  

Altres imprevistos y contratemps d’obra no s’han tingut en compte en l’estudi per no intervenir 

activament en el disseny, optimització o càlcul de l’estructura, i per tant, quedar fora de l’abast 

del projecte. 
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 Detalls de l’estructura. Geometria.  

En primer lloc, cal detallar els paràmetres geomètrics generals de l’estructura. És important 

tenir en compte que, en un model de càlcul, és necessari que les diferents barres que el 

conformen es connectin directament a través dels seus eixos sense atendre a excentricitats 

de caràcter constructiu. Això provoca que, de forma comparativa, sigui sempre possible trobar 

petites diferències entre el model digital i els plànols finals de l’estructura. 

A continuació poden consultar totes i cadascuna de les dades que es van emprar al procés 

constructiu i que representen fidelment l’acabat final de l’estructura murciana. L’estructura 

consisteix en 4 pòrtics interns amb reforços a les cantonades i 2 pòrtics extrems menys 

reforçats encara que arriostrats (barres de tipus tirant i elements de compressió). 

A continuació es donen els valors numèrics que permetran definir el model al programa de 

càlcul. A més, s’identificaran els perfils utilitzats amb un codi de colors: 

- Longitud total: b = 35,5m 

- Alçada màxima = 9,902m 

- Amplada: d = 27,06m 

- Espai entre pòrtics: s = 7,1m 

- Pendent de coberta: α = 8º 

- Pendent de la biga: θ = 8º 

Codi de colors:  

- HEA 160 

- HEA 220 

- HEA 400 

- IPE 200 

- IPE 400 

- L 40x4 

- Perfil massís rodó (diàmetre 25 mm) 

- SHS 120x4 

Els elements de cartel·la col·locats com a reforç als extrems dels perfils IPE 400 tenen una 

longitud de 4000 mm, una altura inicial de 400 mm i una altura final de 0 mm. També s’hi han 

afegit ales de reforç a la part inferior i els valors d’espessor tan d’aquestes com de les plaques 

principals (ànima) són anàlegs als del perfil IPE 400.  
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             Fig. 5.1 – Imatge il·lustrativa general de la geometria de l’Estructura (3D) 

 

               

                     Fig. 5.2 – Imatge il·lustrativa general de la geometria de l’Estructura (alçat) 
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                     Fig. 5.3 – Imatge il·lustrativa general de la geometria de l’Estructura (planta) 

Acompanyen també a continuació algunes imatges de l’acabat final de l’estructura a Cehegín. 

Es poden observar alguns elements que no apareixeran al model de càlcul, com són les 

corretges de coberta i altres elements auxiliars que no treballaran en combinació amb 

l’estructura principal, motiu pel qual tampoc són considerats al model de càlcul per evitar 

possibles inexactituds.  
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                           Fig. 5.4 – Acabat final de l’estructura a Cehegín (1) 

 

 

                           Fig. 5.5 – Acabat final de l’estructura a Cehegín (2) 

També s’identifiquen les unions reals de l’estructura amb la seva localització. Més endavant 

s’estudiaran les seves condicions d’enllaç i rigidesa per a dur a terme el segon model avançat. 



20 

 

 

 

Fig. 5.6 – Localització de les unions reals sobre el model de Diamonds 
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5.2. Estudi de la implementació del model en un software de 

càlcul d’estructures: Diamonds 

S’anomenarà ‘model inicial’ a l’estructura projectada al software Diamonds emprada com a 

base per a l’estudi. Aquest model lliurat per l’empresa romandrà inalterat i no s’hi efectuaran 

modificacions, atenent a que es tracta de la versió final del projecte al que formaven part i que 

seran el centre i la raó del procés d’optimització o d’anàlisi pressupostari. Únicament es 

modificaran aquelles característiques que no es puguin assimilar al software avançat de càlcul 

ConSteel i que, per tant, enterbolirien els resultats comparatius.  

Quan això s’esdevingui, els canvis realitzats s’indicaran i es referenciaran degudament a 

ambdós models de càlcul.  

S’anomenarà ‘model avançat’ a l’estructura dissenyada al software ConSteel a partir del 

‘model inicial’. També serà el model a on es realitzaran totes les hipòtesis de càlcul avançat i 

les modificacions per a obtenir el model optimitzat.  

Per últim, cal considerar també que, per al model inicial en el que es basa aquest projecte, el 

càlcul, verificació i optimització es va realitzar amb versions anteriors del software Diamonds 

a la que es farà servir a l’estudi, la versió 2015.  

Any a any, les diferents empreses de software incorporen als seus programes les últimes 

novetats i eines de càlcul avançades. No obstant, no es habitual ni lògic que aquestes puguin 

afectar als resultats de càlcul o les verificacions, sinó que normalment són millores en el temps 

de processat o atributs afegits independents a les eines de càlcul ja disponibles. Per tant, es 

donen per vàlids els resultats obtinguts a la versió més moderna del software.  

A continuació es farà un breu repàs per totes les característiques del model inicial, ja que serà 

essencial que en el moment de generar, en apartats posteriors, un model avançat que 

representi fidelment el que es va projectar a l’obra es tinguin en compte tots els detalls. 
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 Definició de càrregues 

La determinació de les accions sobre l’estructura es realitzarà en base al DB SE-AE accions 

en l’edificació [4]. 

Càrregues permanents 

- Pes propi de l’element 

- Coberta amb corretges  G = 0,2 kN/m2 

Observació: Càrregues de coberta majorades un 5% en els pòrtics extrems per criteris 

de l’enginyer.  

 Per tant,  Pòrtics interiors: 𝑄 = 0,2 · 7,1 = 1,42 𝑘𝑁/𝑚                                       (5.1) 

                         Pòrtics extrems: 𝑄 = 0,2 ·
7,1

2
= 0,71 𝑘𝑁/𝑚                                   (5.2) 

 0,71 · 1,05 = 0,7455 = 0,75                                               (5.3) 

Sobrecàrrega d’ús 

Al model inicial no consten sobrecàrregues d’ús. Es justifica a continuació: 

Al document bàsic del SE-AE Seguretat estructural d’accions a la edificació [4], inclòs al Codi 

Tècnic [2], específicament a la taula 3.1 s’hi marquen les diferents categories d’ús per a 

establir el valor de càrrega superficial a aplicar en cada cas. Els únics casos de coberta 

recollits són aquelles accessibles de forma privada o únicament per tasques de manteniment. 

Atenent només a aquestes dades es deduiria que s’han omès injustificadament aquestes 

càrregues, però també queda detallat en el mateix document que en casos on la sobrecàrrega 

de neu pugui superar la sobrecàrrega d’ús, la omissió de la segona està justificada.  

Càrrega de neu 

La distribució de la càrrega de neu sobre la coberta de la nau industrial dependrà del clima de 

l’emplaçament, del tipus de precipitació, del relleu de l’entorn, de la forma de la coberta i dels 

efectes del vent, entre d’altres. També dependrà de quin dels pòrtics s’estigui estudiant: d’ara 

endavant es seleccionarà un dels pòrtics interiors per a dur a terme un exemple d’aplicació de 

càrrega, concretament el pòrtic situat a 14200 mm de la cara frontal de l’estructura.  

Segons el document bàsic del codi tècnic de l’edificació CTE DB-SE AE [4], les càrregues de 

neu es determinen mitjançant la següent expressió: 

qn =  𝜇 · sk                                                                                         (5.4)                         
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On:  μ és el coeficient de coberta 

        sk  és el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

 Coeficient de forma de la coberta μ 

 

El pendent que hi ha la coberta és de 8º, inferior als 30º . Així doncs, el coeficient μ 

triat és μ = 1. 

 

 Valor característic de la càrrega de neu sk 

El valor característic de la càrrega de neu dependrà de la ubicació geogràfica i de 

l’altitud de l’emplaçament. A partir de la taula E.2 de l’Annex E del CTE DB-SE AE [4] 

pot obtenir-se aquest valor per a la localitat de Cehegín (Murcia), a una altitud de 570m 

i a la zona d’influència 6.  

 

Fig. 5.7 – Annex E CTE DB-SE AE [4] Taula E.2.  Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal 
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Fig. 5.8 – Annex E CTE DB-SE AE [4] Figura E.2.  Zones climàtiques d’hivern 

A partir de la taula pot deduir-se que a la zona de Cehegín caldria aplicar-hi un valor 

característic de càrrega de neu d’entre 0,3 i 0,4. No obstant, per criteris de l’enginyer 

s’ha decantat el valor (per la banda de la seguretat) i s’ha fixat a sk = 0,5. 

Així doncs, per al pòrtic interior descrit, 𝑆 = 0,5 · 7,1 = 3,55 𝑘𝑁/𝑚 

i per a un pòrtic extrem, 𝑆 = 0,5 ·
7,1

2
= 1,8 𝑘𝑁/𝑚 

 

Fig. 5.9 – Càrregues de neu aplicades a un pòrtic extrem i a un pòrtic interior 

 

Càrrega de vent.  

Per al càlcul de les càrregues de vent és habitual fer servir l’eina automàtica de generació de 

càrregues de vent per a pòrtics que incorpora Diamonds, especialment útil per a resoldre 

aquestes estructures de tipus pòrtic. No obstant, en aquest cas les càrregues van generar-se 

a partir de càlculs manuals. En aquest cas es descriurà el procediment per a calcular totes sis 

càrregues incloses al model, a més de mostrar-se’n els resultats per a una d’elles per a 

comprovar la seva validesa.  

La distribució i el valor de les pressions que exerceix el vent sobre l’edifici i les forces resultants 

depenen de la forma i de les dimensions de la construcció, de les característiques i de la 

permeabilitat de la seva superfície, així com de la direcció i la intensitat del vent.  
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La fórmula per al càlcul de la càrrega de vent qe o pressió estàtica s’obté de la fórmula a 

l’apartat 3.3 del document del codi bàsic del codi tècnic DB SE-AE [4]. 

                                                  qe =  qb · Ce · Cp                                                                                      (5.5)                         

On:   

qb és la pressió dinàmica del vent. De forma simplificada, com a valor a qualsevol punt 

del territori espanyol, es pot adoptar 0,5 kN/m2 , però a partir de la taula D.1 a l’Annex 

D del document del codi tècnic DB SE-AE pot obtenir-se un valor més concret. Com 

que Cehegín es troba a la Zona A, li correspon un valor qb = 0,42 kN/m2 (velocitat del 

vent vb = 26 m/s). 

 

Fig. 5.10 – CTE DB SE-AE [4] Annex D, figura D.1 

Ce és el coeficient d’exposició, que varia segons l’alçada del punt considerat i en funció 

del grau d’aspresa de l’entorn on s’ubica l’estructura.  Al punt D.2 de l’Annex es detallen 

les fórmules per al càlcul: 

                                                           ce =  F · (F + 7·k)                                                                                      (5.6)                         

                                                             F =  k ·
𝑙𝑛(max(𝑧,𝑍)

2
                                                                                      (5.7)                         

No obstant, s’ha optat per a dur a terme una interpolació lineal segons els valors de la 

taula 3.3, al punt 3.3.3 - Coeficients d’exposició que pot trobar-se al document bàsic 

del codi tècnic [2].  



26 

 

 

 

 

Fig. 5.11 – Taula 3.3 Valors del coeficients d’exposició ce 

Interpolant per als valors d’altura màxima z = 9901 mm i un grau d’aspresa tipus II (pla 

sense desnivells importants) s’obté un valor de Ce = 2,76. 

La fórmula a aplicar és, doncs:  

                                                          qe =  0,42 · 2,76 · Cp                                                                                      (5.8)                         

Cp és el coeficient eòlic o de pressió, depenent de la forma i orientació de la superfície 

respecte la direcció del vent, i també de la posició de cada zona al pòrtic. Un valor 

negatiu indicarà succió.  

A les taules D.1 a D.13 de l’Annex D del CTE DB SE-AE [4] es donen valors de 

coeficients de pressió externs per a diverses formes simples de construccions. Per al 

cas de l’estudi al que es dedica l’anàlisi es prenen els valors per al pòrtic a dues aigües 

(Taula D.4, Annex D). 
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Els 6 casos estudiats i contemplats al model inicial de Diamonds són els següents: 

 Vent esquerra-dreta, ascendent-ascendent: 

 

 

Fig. 5.12 – Concepte i resultats a Diamonds per al vent d’esquerra a dreta ascendent-

ascendent 

 Vent esquerra-dreta, descendent-descendent: 
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Fig. 5.13 – Concepte i resultats a Diamonds per al vent d’esquerra a dreta descendent-

descendent 

 

 Vent dreta-esquerra, ascendent-ascendent: 

 

 

Fig. 5.14 – Concepte i resultats a Diamonds per al vent de dreta a esquerra ascendent-

ascendent 

 Vent dreta-esquerra, descendent-descendent: 
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Fig. 5.15 – Concepte i resultats a Diamonds per al vent de dreta a esquerra descendent-

descendent 

 

 

 

 Vent davant-darrere (ascendent) 

 

        Fig. 5.16 – Resultats a Diamonds per al vent de davant a darrere (ascendent) 

 

 Vent darrere-davant (ascendent) 

 

 

Fig. 5.17 – Resultats a Diamonds per al vent de darrere a davant (ascendent) 

Per a comprovar que els càlculs són correctes s’analitzarà manualment un dels casos, per 

exemple el segon d’ells (vent d’esquerra a dreta, descendent-descendent). 

En aquest punt, és important mencionar que alguns d’aquests casos van ser introduïts  

inicialment quan en realitat no hagués calgut, ja que l’estructura era, segons es va projectar 

inicialment, simètrica respecte el pla longitudinal central. No obstant, tal i com es quedarà 

justificat a l’apartat 5.4 d’aquesta memòria, no s’han modificat ni eliminat aquestes càrregues 
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repetides a causa de que el model inicial amb el que finalment es treballarà no inclourà ja 

aquesta simetria.   

 

 

Fig. 5.18 – Concepte de les diferents zones del pòrtic a considerar 

    tan 8 =
𝑥

13,53
→ 𝑥 = 1,902 𝑚                                                                (5.9)                         

h

d
=

9,902

27,06
= 0,366                                                                               (5.10)                         

                                       𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒ò𝑙𝑖𝑐𝑎 𝐴:  𝑣𝑏 = 26 𝑚 𝑠⁄ → 93,6 𝑘𝑚 ℎ⁄                                                             (5.11)                         

       𝑞𝑏 =
𝜌

2
𝑣𝑏

2 =
1,25

2
262 = 422,5 𝑁 𝑚2⁄ = 0,423 𝑘𝑁 𝑚2⁄                                         (5.12)                         

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝐶𝑒(𝑧) · 𝐶𝑝 → 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐶𝑒(𝑧)𝑎 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑙𝑒𝑠: 

𝑞𝑒 = 0,423 · 1,82 · 𝐶𝑝                                                                    (5.13)                         

Interpolant els valors de les taules s’obté: 

                               𝐷 = 0,715 → 𝑞𝑒 = 0,423 · 1,82 · 0,715 = 0,551 𝑘𝑁 𝑚2⁄                                   (5.14)                         

                                        𝑄𝑒 = 0,551 · 𝑠 = 0,551 · 7,1 = 3,9 𝑘𝑁 𝑚⁄                                                               (5.15)                         

                        𝐸 = −0,331 → 𝑞𝑒 = 0,423 · 1,82 · (−0,331) = −0,254 𝑘𝑁 𝑚2⁄                             (5.16)                         

                                  𝑄𝑒 = (−0,254) · 𝑠 = (−254) · 7,1 = −1,8 𝑘𝑁 𝑚⁄                                             (5.17)                         

Per 𝛼 = 8º: 

                                𝐺 = −1,08 → 𝑞𝑒 = 0,423 · 1,82 · (−1,08) = −0,831 𝑘𝑁 𝑚2⁄                         (5.18)                         

                                   𝑄𝑒 = −0,831 · 𝑠 = (−0,831) · 7,1 = −5,9 𝑘𝑁 𝑚⁄                                             (5.19)                         
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                              𝐻 = −0,51 → 𝑞𝑒 = 0,423 · 1,82 · (−0,51) = −0,39𝑘𝑁 𝑚2⁄                              (5.20)                         

                                        𝑄𝑒 = −0,39 · 𝑠 = (−0,39) · 7,1 = −2,79 𝑘𝑁 𝑚⁄                                         (5.21)                         

                                 𝐼 = 0,02 → 𝑞𝑒 = 0,423 · 1,82 · 0,02 = 0,015 𝑘𝑁 𝑚2⁄                                         (5.22)                         

                                          𝑄𝑒 = −0,015 · 𝑠 = 0,015 · 7,1 = 0,11 𝑘𝑁 𝑚⁄                                            (5.23)                         

                            𝐽 = −0,16 → 𝑞𝑒 = 0,423 · 1,82 · (−0,16) = −0,123 𝑘𝑁 𝑚2⁄                                  (5.24)                         

𝑄𝑒 = −0,123 · 𝑠 = (−0,123) · 7,1 = −0,874 𝑘𝑁 𝑚⁄                                    (5.25)                         

(com que hi ha inversió de signe entre I i J es prendrà el valor de càrrega amb valor absolut 
més gran) 

Es demostra que els resultats concorden amb els valors donats pel programa. Alguns d’ells, 
però, també queden lleugerament per sota, per la qual cosa es segueixen considerant vàlids 
ja que s’estima que donen lloc a estimacions del costat de la seguretat.  

 

 Combinacions de càrrega  

Es definiran les combinacions d’acord amb les indicacions del CTE [2]. Per els casos d’acer, 

a les accions favorables se’ls aplicaran coeficients de seguretat iguals a 0,8 per a càrregues 

permanents i 0 per a la resta. 

Es resumeixen les diferents combinacions de càrrega existents, tot detallant quines seran 

emprades a ambdós softwares per a dur a terme l’anàlisi: 

E.L.U. Combinacions de càrrega en situacions persistents o transitòries (inclòs) 

∑γG,jGk,j+γQ,1Qk,1+ ∑γQ,1ψ0,iQk,i

i>1

 

 j≥1

 

E.L.U. Combinacions de càrrega en situacions accidentals (no inclòs) 

∑Gk,jGk,j + Ad + (ψ1,i , ψ2,i)Qk,1 + ∑ψ2,iQk,i

i>1

 

 j≥1

 

E.L.U. Combinacions de càrrega en situacions de sisme (no inclòs) 

∑Gk,j + AEd + ∑φ ψ2,iQk,i

i>1

 

 j≥1
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E.L.S. Combinacions de càrrega característiques (inclòs) 

∑Gk,j + Qk,1+ ∑γ0,1Qk,i

i>1

 

 j≥1

 

E.L.S. Combinacions de càrrega freqüents (inclòs) 

∑Gk,j +ψ1,1Qk,1 +∑ψ2,iQk,i

i>1

 

 j≥1

 

E.L.S. Combinacions de càrrega quasi permanents (inclòs) 

∑Gk,j +∑ψ2,iQk,i

i>1

 

 j≥1

 

 

 Estudi de les unions. Rigidesa. Mòdul d’unions PowerConnect.  

PowerConnect (també de la casa Buildsoft) és el mòdul d’unions que complementa al software 

Diamonds pel que fa al càlcul de connexions d’acer, encara que també funciona i es 

comercialitza com a eina de càlcul independent. La seva metodologia de càlcul consisteix en 

l’anàlisi d’aquestes unions seguint la verificació detallada punt per punt, en aquest cas, a la 

norma de l’Eurocodi EN 1993 Part 1-8 Design of Joints [1]  tal i com recull al capítol 0 del 

document del CTE [2].  Amb aquesta finalitat, totes les unions que vulguin ser calculades i 

verificades hauran de complir les tipologies i estàndards marcats en aquesta norma, i limitar 

l’ús d’elements de reforç al marc que allà s’especifica. 

Així, per a una correcta exportació de les dades al model avançat serà essencial conèixer tots 

els detalls sobre les unions definides al model inicial. Generalment és senzill transmetre les 

condicions d’enllaç als nusos de les diferents barres, però en aquest cas el projectista ha 

modelat a PowerConnect algunes de les unions i les ha importat de tornada al software 

Diamonds per a comptabilitzar la rigidesa en el càlcul de forma més precisa.  

Tenint en compte les possibilitats de treball bidireccional del conjunt dels dos softwares 

d’estructures de Buildsoft, el resultat és òptim: La rigidesa de les unions es trasllada des del 
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programa d’unions al de càlcul en forma de funció, no únicament com un valor numèric. 

Addicionalment, la funció esmentada no només dependrà només dels perfils triats, o dels 

diferents elements de reforç que hagin sigut necessaris per al compliment de la unió, com ara 

rigiditzadors o plaques d’unió, sinó també de la càrrega aplicada. 

Gràcies a les eines disponibles a PowerConnect és possible fer una tria selectiva d’aquelles 

combinacions de càrrega que sotmetran cada tipologia d’unió a les sol·licitacions més 

extremes que hauran de resistir.  El resultat serà que es col·locaran els mateixos components 

per unir aquells perfils idèntics de la mateixa manera, però per a dimensionar plaques, 

soldadures, etc. s’haurà pres aquella combinació de càrrega (i localització) més desfavorable 

en el càlcul d’aquella mateixa tipologia de connexió, dotant els resultats de tota seguretat.  

Fent ara un breu estudi dels resultats donats per als diferents casos d’unió, s’aporten també 

imatges on s’indiquen els diferents ubicacions de cadascuna de les unions, i per tant, dels 

punts on s’han aplicat les diferents relacions de rigidesa. 

 

- Base HEA 220 (‘ANCLAJE 01’) 

- Base HEA 400 (‘ANCLAJE 02’) 

- HEA 400 – IPE 400 (‘TESTA 01’) 

- HEA 220 – IPE 200 (`TESTA 02’) 

- IPE 400 (‘CLAVE 01’) 
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             Fig. 5.19 – Ubicació de les unions (condicions de rigidesa) a la nau 

 

   Fig. 5.20 – Localització de les unions de PowerConnect sobre el model de Diamonds 
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Per a tots els extrems de les barres cal definir unes condicions d’enllaç que determinaran la 

transferència d’esforços que es durà a terme entre elles. Això engloba els 6 graus de llibertat 

amb els que treballa Diamonds:  

- N (esforç axil) 

- Vy (tallant a l’eix fort) 

- Vz (tallant a l’eix dèbil) 

- Mx (moment torsor) 

- My (moment a l’eix fort) 

- Mz (moment a l’eix dèbil) 

 

Per al model de càlcul tots ells es definiran rígids per a tots els extrems de les barres, és a dir, 

que els esforços es transmetran de forma perfecta, excepte en el cas del moment en l’eix fort 

(‘My’), on s’aplicarà la funció de rigidesa angular obtinguda de l’estimació més desfavorable 

del càlcul a PowerConnect.  El detall per als diferents resultats pot veure’s a l’Annex A.  

A continuació es resumiran els valors de rigidesa presos per als diferents casos d’unió. 

Aquests valors seran introduïts al model de càlcul avançat seguint el mateix criteri.  

 

Codi Ubicació i denominació Valor de rigidesa 

aplicat (kNm/rad) 

 Base HEA 220 (‘ANCLAJE 01’) 70417 

 Base HEA 400 (‘ANCLAJE 02’) 420125 

 HEA 400 – IPE 400 (‘TESTA 01’) 272228 

 HEA 220 – IPE 200 (`TESTA 02’) 4863,3 

 IPE 400 (‘CLAVE 01’) 530941,3 

                           Taula 5.1 – Valors de rigidesa aplicats al model inicial 
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5.2.3.1. Consideracions i hipòtesis adoptades. Limitacions. 

Segons relata l’enginyer en càrrec del projecte, totes les imposicions externes van venir 

donades durant el procés constructiu, que va limitar en gran mesura el temps de construcció 

de la nau.  

La primera hipòtesi adoptada a l’estudi serà que l’excentricitat en el model de Diamonds no 

resulta significativa en el càlcul.  

 

 

Fig. 5.21 – Imatge il·lustrativa del model unifilar a Diamonds. 

Una altra de les hipòtesis adoptades ha estat la no inclusió de les corretges, i per tant, la 

substitució d’aquestes per punts amb fixacions a les bigues, tant a l’ala superior com a l’ala 

inferior, que reduiran les longituds de vinclament lateral per al càlcul d’aquesta verificació. Es 

pot veure exemplificat a la següent Figura 5.22 per a una de les barres. Aquest és un punt 

que tindrà rellevància a les conclusions de l’estudi, ja que podrà contrastar-se l’ús que s’ha 

donat d’aquesta funció al software amb el cas real dut a terme a l’obra.  

 

 



37 

 

 

 

Fig. 5.22 – Imatge il·lustrativa de les restriccions a vinclament lateral. 

 

Això, com es veurà en futurs apartats, ha estat inclòs al model avançat de ConSteel modelant 

directament els perfils de les corretges per simular el comportament real de l’estructura.  

Com a limitant en el procés d’optimització, s’adopta la mateixa postura presa per l’enginyer en 

el disseny: els perfils que en el model inicial comparteixen una mateixa tipologia conservaran 

aquesta similitud en qualsevol escenari possible posterior a la optimització.  
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5.3. Verificació segons el mètode tradicional. Passos del 

procés. 

A continuació s’exposaran els processos de verificació estructural implementats al software 

Diamonds per a la comprovació d’estructures 3D segons el mètode tradicional descrit a la 

l’Eurocodi 1-1 [3] i a la EAE [5] de forma pràcticament idèntica. Per a fer aquesta revisió es 

prendrà com a base la versió del software 2014 (revisió 01), posterior a la que es va emprar 

per a dur a terme el projecte però que comparteix idènticament la metodologia amb les 

versions anteriors (des de la versió 2012) y posteriors.  

 

 Verificació teòrica segons el comportament al pla 

En aquest primer apartat es descriurà el procés de verificació per a una biga al pla. Per a fer-

ho de forma genèrica es suposaran unes condicions determinades pel que fa a les condicions 

de recolzament i les forces a les que queda sotmesa aquesta barra representativa: 

 Esforços: compressió i flexió a l’eix fort 

 Recolzaments: Bi-articulació. Coacció de la torsió.  

 

  Fig. 5.23 – Representació esquemàtica de la barra bi-articulada descrita a l’exemple (1) 

 

 

 

 



39 

 

 

5.3.1.1. Classificació de la secció 

Assumint en aquesta fase de l’anàlisi ja són conegudes les propietats del material i les 

característiques de la secció és factible dur a terme la classificació de la secció.  

 Ànima a compressió 

𝑐

𝑡
=

𝑑

𝑡𝑤
         (𝟓. 𝟐𝟔) 

 Ala a compressió 

𝑐

𝑡
=

0.5(𝑏 − 𝑡𝑤 − 2𝑟)

𝑡𝑓
         (𝟓. 𝟐𝟕) 

Caldrà comparar els diferents resultats amb els límits establerts a la norma per a determinar 

la classe general de la secció.  

5.3.1.2. Verificació a resistència 

No es distingirà entre els dos mètodes de verificació a resistència descrits a l’Eurocodi 1-1 [3], 

ja que són idèntics per a la resolució d’aquest apartat. 

És necessari comprovar la resistència de la secció als extrems, degut a que les fórmules 

emprades s’apliquen assumint una equivalència dels moments en aquests extrems. 

 

𝑉𝑦,𝐸𝑑 =
𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎 − 𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑖𝑧𝑑𝑎

𝐿
              (𝟓. 𝟐𝟖) 

 

𝐴𝑉𝑦 = 𝐴 − 2𝑏𝑡𝑓 + (𝑡𝑤 + 2𝑟)𝑡𝑓 ≥ ℎ𝑤𝑡𝑤              (𝟓. 𝟐𝟗) 

 

𝑉𝑦,𝐸𝑑 ≤ 0,5 ·  𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑                 (𝟓. 𝟑𝟎) 

 

On: 

𝑉𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =
𝐴𝑉𝑦

√3
·

𝑓𝑦

𝛾𝑀0
              (𝟓. 𝟑𝟏) 

 

L’efecte del tallant al càlcul del moment resistent plàstic no s’ha de comptabilitzar.  
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𝑛 =  
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑘

𝛾𝑀0

           (𝟓. 𝟑𝟐) 

 

𝑛𝑤 = 
𝑁𝐸𝑑 𝛾𝑀0

ℎ𝑤  𝑡𝑤 𝑓𝑦
           (𝟓. 𝟑𝟑) 

 

L’efecte de la força axial al càlcul del moment resistent plàstic cal comptabilitzar-lo. 

𝑎 =  
𝐴 − 2𝑏𝑓 𝑡𝑓 

𝐴
≤ 0,5             (𝟓. 𝟑𝟒) 

 

𝑀𝑁,𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 =
1 − 𝑛

1 − 0,5𝑎
·
𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑

𝛾𝑀0
≤  

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀0
             (𝟓. 𝟑𝟓) 

 

𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎

𝑀𝑦,𝑝𝑙,𝑅𝑑
≤ 1             (𝟓. 𝟑𝟔) 

Arribat aquest punt ja és possible concloure si la verificació és vàlida o no.  

Cal també afegir que només caldria verificar aquell nus on el moment a l’eix fort fos màxim. 

En aquest cas s’ha desenvolupat només la formulació per al moment My al node dret 

perquè a l’esquerre 𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑖𝑧𝑑𝑎 = 0. 

 

5.3.1.3. Verificació a estabilitat (vinclament) 

Cal distingir entre els dos mètodes descrits a l’Eurocodi 1-1 [3] per a la realització d’aquest 

apartat. 

 Mètode 1 

Càlcul del factor de reducció per al vinclament per compressió: 

𝑁𝑐𝑟,𝑦 = 𝜋2
𝐸 · 𝐼𝑦

𝐿2            (𝟓. 𝟑𝟕) 

𝜆𝑦
̅̅ ̅ = √

𝐴 · 𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟,𝑦
           (𝟓. 𝟑𝟖) 
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𝜙𝑦 = 0,5 [1 + 𝛼(𝜆𝑦
̅̅ ̅ − 0,2) + 𝜆𝑦

̅̅ ̅2
]            (𝟓. 𝟑𝟗) 

𝜒𝑦 =
1

𝜙𝑦 + √𝜙𝑦
2 − 𝜆𝑦

̅̅ ̅2
≤ 1             (𝟓. 𝟒𝟎) 

Càlcul dels factors auxiliars: 

𝜇𝑦 =

1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑦

1 − 𝜒𝑦
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑦

            (𝟓. 𝟒𝟏) 

𝑤𝑦 =
𝑊𝑝𝑙,𝑦

𝑊𝑒𝑙,𝑦
≤ 1,5            (𝟓. 𝟒𝟐) 

Per al càlcul del factor Cm0 es fa servir la fórmula per al moment flector linealment 

distribuït: 

𝜓𝑦 =
𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎

𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑖𝑧𝑑𝑎
            (𝟓. 𝟒𝟑) 

𝐶𝑚𝑦,0 = 0,79 + 0,21 · 𝜓𝑦 + 0,36(𝜓𝑦 − 0,33)
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟,𝑦
          (𝟓. 𝟒𝟒) 

𝐶𝑚𝑦 = 𝐶𝑚𝑦,0 (imposibilitat de vinclament lateral-torsional)           (𝟓. 𝟒𝟓) 

 

Per al càlcul de la resistència elastoplàstica a la flexió: 

𝑁𝑐,𝑅𝑘 = 𝐴 · 𝑓𝑦          (𝟓. 𝟒𝟑) 

𝐶𝑦𝑦 = 1 + (𝑤𝑦 − 1) [(2 −
1,6

𝑤𝑦
𝐶𝑚𝑦

2 𝜆𝑦
̅̅ ̅ −

1,6

𝑤𝑦
𝐶𝑚𝑦

2 · 𝜆𝑦
̅̅ ̅2

) ·
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑘
𝛾𝑀1

⁄
− 𝑏𝐿𝑇] ≥

𝑊𝑒𝑙,𝑦

𝑊𝑝𝑙,𝑦
          (𝟓. 𝟒𝟒) 

On:  

𝑏𝐿𝑇 = 0  si el moment lateral-torsional es 𝑀𝑧,𝐸𝑑 = 0 (𝛼𝐿𝑇 = 0) 

Fent doncs la verificació, s’ha de confirmar que:  
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𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦 · 𝑁𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝜇𝑦 ·

[
 
 
 𝐶𝑚𝑦 · 𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎

(1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑦

)𝐶𝑦𝑦

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1 ]
 
 
 

≤ 1          (𝟓. 𝟒𝟓) 

On: 

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑘 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦 · 𝑓𝑦          (𝟓. 𝟒𝟔) 

 Mètode 2 

Factors de reducció per al vinclament a compressió: 

𝜆1 = 𝜋√
𝐸

𝑓𝑦
          (𝟓. 𝟒𝟕) 

𝜆𝑦
̅̅ ̅ =

𝐿𝑐𝑟

𝑖𝑦

1

𝜆1
          (𝟓. 𝟒𝟖) 

𝜙𝑦 = 0,5 [1 + 𝛼𝑦(𝜆𝑦
̅̅ ̅ − 0,2) + 𝜆𝑦

̅̅ ̅2
]          (𝟓. 𝟒𝟗) 

𝜒𝑦 =
1

𝜙𝑦 + √𝜙𝑦
2 − 𝜆𝑦

̅̅ ̅2
≤ 1          (𝟓. 𝟓𝟎) 

 Factors de moment uniforme equivalent Cm 

𝜓𝑦 =
𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎

𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑖𝑧𝑑𝑎
          (𝟓. 𝟓𝟏) 

𝐶𝑚𝑦 = 0,6 + 0,4 · 𝜓𝑦 ≥ 0,4          (𝟓. 𝟓𝟐) 

Factor d’interacció: 

𝑛𝑦 =
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

          (𝟓. 𝟓𝟑) 

𝜆𝑦
̅̅ ̅ < 1 ∶  𝑘𝑦𝑦 = 𝑘𝐶𝑚𝑦 [1 + (𝜆𝑦

̅̅ ̅ − 0,2)𝑛𝑦]          (𝟓. 𝟓𝟒) 

On:  

𝑁𝑐,𝑅𝑘 = 𝐴 · 𝑓𝑦          (𝟓. 𝟓𝟓) 
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Així doncs, cal verificar: 

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

≤ 1          (𝟓. 𝟓𝟔) 

On:  

𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑘 = 𝑓𝑦 · 𝑊𝑝𝑙,𝑦          (𝟓. 𝟓𝟕) 

 

 Verificació teòrica segons el comportament amb alliberaments a fora del pla 

 

Fig. 5.24 – Representació esquemàtica de la barra bi-articulada descrita a l’exemple (2) 

 

- Classificació de la secció 

Assumint en aquesta fase de l’anàlisi ja són conegudes les propietats del material i les 

característiques de la secció és factible dur a terme la classificació de la secció.  

 Ànima a compressió i flexió combinades 

𝑐

𝑡
=

𝑑

𝑡𝑤
          (𝟓. 𝟓𝟖) 

 Admetent una distribució plàstica de les tensions: 

𝛼𝑐 = 0.5𝑑 +
0.5𝑁𝐸𝑑

𝑡𝑤𝑓𝑦
          (𝟓. 𝟓𝟗) 
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𝛼 > 0.5          (𝟓. 𝟔𝟎) 

 Ala a compressió 

𝑐

𝑡
=

0.5(𝑏 − 𝑡𝑤 − 2𝑟)

𝑡𝑓
          (𝟓. 𝟔𝟏) 

Caldrà comparar els diferents resultats amb els límits establerts a la norma per a determinar 

la classe general de la secció. S’imposarà el valor més gran de la classe després de fer 

ambdues comprovacions.  

- Verificació a resistència i estabilitat.  

Factor de reducció per vinclament degut a la compressió: 

𝑁𝑐𝑟,𝑦 =
𝜋2 ∙ 210000

𝑁
𝑚𝑚2 481.99𝑚𝑚4

(3500𝑚𝑚)2
          (𝟓. 𝟔𝟐) 

�̅�𝑦 = √
𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟,𝑦
          (𝟓. 𝟔𝟑) 

Segons el valor obtingut caldrà prendre valors diferents de 𝜒𝑦 a partir dels paràmetres 

donats de la norma.  

𝜒𝑧 =
1

𝜙𝑧 + √𝜙𝑧
2 − �̅�𝑧

2

≤ 1          (𝟓. 𝟔𝟒) 

On,  

𝜙𝑧 = 0.5 [1 + 𝛼𝑧(�̅�𝑧 − 0.2) + �̅�𝑧
2
]          (𝟓. 𝟔𝟓) 

 

 

Els termes auxiliars, 

𝜇𝑦 =

1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑦

1 − 𝜒𝑦
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑦

          (𝟓. 𝟔𝟔) 
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𝜇𝑧 =
1 −

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑧

1 − 𝜒𝑧
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑧

          (𝟓. 𝟔𝟕) 

𝑤𝑦 =
𝑊𝑝𝑙,𝑦

𝑊𝑒𝑙,𝑦
≤ 1.5          (𝟓. 𝟔𝟖) 

𝑤𝑧 =
𝑊𝑝𝑙,𝑧

𝑊𝑒𝑙,𝑧
≤ 1.5          (𝟓. 𝟔𝟗) 

El factor 𝐶𝑚0, 

Admetent que el diagrama de moments flectors de l’eix principal es quasi lineal es farà 

servir aquesta fórmula, 

Ψ𝑦 =
𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑖𝑧𝑑𝑎

𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎
          (𝟓. 𝟕𝟎) 

𝐶𝑚𝑦,0 = 0.79 + 0.21Ψ𝑦 + 0.36(Ψ𝑦 − 0.33)
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟,𝑦
          (𝟓. 𝟕𝟏) 

Resistència a vinclament lateral i torsional: 

Si  𝐼𝑡 < 𝐼𝑦 voldrà dir que la forma de la secció implica que la barra podria veure’s 

afectada pel vinclament lateral-torsional. S’admet que les condicions de suport 

funcionen com elements restrictius per a aquesta mena de vinclament, així que 

𝐿𝐿𝑇 = 𝐿          (𝟓. 𝟕𝟐) 

𝑀𝑐𝑟,0 = √
𝜋2𝐸𝐼𝑧

𝐿𝐿𝑇
2 (𝐺𝐼𝑡 +

𝜋2𝐸𝐼𝜔

𝐿𝐿𝑇
2 )          (𝟓. 𝟕𝟑) 

�̅�0 = √
𝑊𝑝𝑙,𝑦𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟,0
          (𝟓. 𝟕𝟒) 

𝑁𝑐𝑟,0 =
𝐴

𝐼𝑦 + 𝐼𝑧
(𝐺𝐼𝑡 +

𝜋2𝐸𝐼𝜔

𝐿𝐿𝑇
2 )          (𝟓. 𝟕𝟓) 

Amb això caldria determinar el paràmetre C1. Coneixent-lo, 
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𝜆0,𝑙𝑖𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0.2√𝐶1√(1 −

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟,𝑧
)(1 −

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐𝑟,𝑇
)

4

          (𝟓. 𝟕𝟔) 

Si 𝜆0
̅̅ ̅ ≥ 𝜆0,𝑙𝑖𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, llavors caldrà tenir en compte el vinclament lateral.  

𝛼𝐿𝑇 = 1 −
𝐼𝑡
𝐼𝑦

≥ 0          (𝟓. 𝟕𝟕) 

휀𝑦 =
𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎

𝑁𝐸𝑑

𝐴

𝑊𝑒𝑙,𝑦
          (𝟓. 𝟕𝟖) 

𝐶𝑚𝑦 = 𝐶𝑚𝑦,0 + (1 − 𝐶𝑚𝑦,0)
𝛼𝐿𝑇√휀𝑦

1 + 𝛼𝐿𝑇√휀𝑦

          (𝟓. 𝟕𝟗) 

𝑘𝐿𝑇 = 𝐶𝑚𝑦
2 𝛼𝐿𝑇

√(1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑧

) (1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑇

)

          (𝟓. 𝟖𝟎) 

𝑀𝑐𝑟 = 𝐶1√
𝜋2𝐸𝐼𝑧

𝐿𝐿𝑇
2 (𝐺𝐼𝑡 +

𝜋2𝐸𝐼𝜔

𝐿𝐿𝑇
2 )          (𝟓. 𝟖𝟏) 

𝜆𝐿𝑇
̅̅ ̅̅ =  √

𝑊𝑝𝑙,𝑦𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
          (𝟓. 𝟖𝟐) 

Per a un cas general, 

𝜙𝐿𝑇 = 0.5 [1 + 𝛼𝐿𝑇(�̅�𝐿𝑇 − 0.2) + �̅�𝐿𝑇
2
]          (𝟓. 𝟖𝟑) 

𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇
2 − �̅�𝐿𝑇

2

≤ 1          (𝟓. 𝟖𝟒) 

Amb això caldria determinar el paràmetre kc. Coneixent-lo, 

𝑓 = 1 − 0.5(1 − 𝑘𝑐) [1 − 2(�̅�𝐿𝑇 − 0.8)
2
] ≤ 1.0          (𝟓. 𝟖𝟓) 

𝜒𝐿𝑇,𝑚𝑜𝑑 =
𝜒𝐿𝑇

𝑓
≤ 1          (𝟓. 𝟖𝟔) 
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Càlcul de la resistència elastoplàstica a flexió:  

𝑁𝑐,𝑅𝑘 = 𝐴𝑓𝑦          (𝟓. 𝟖𝟕) 

𝜆𝑚𝑎𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜆𝑧

̅̅ ̅          (𝟓. 𝟖𝟖) 

𝐶𝑦𝑦 = 1 + (𝑤𝑦 − 1) [(2 −
1.6

𝑤𝑦
𝐶𝑚𝑦

2𝜆𝑚𝑎𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ −

1.6

𝑤𝑦
𝐶𝑚𝑦

2𝜆𝑚𝑎𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

)
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

− 𝑏𝐿𝑇] ≥
𝑊𝑒𝑙,𝑦

𝑊𝑝𝑙,𝑦
      (𝟓. 𝟖𝟗) 

𝐶𝑧𝑦 = 1 + (𝑤𝑦 − 1) [(2 − 14
𝐶𝑚𝑦

2𝜆𝑚𝑎𝑥
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅2

𝑤𝑦
5

)
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

− 𝑑𝐿𝑇] ≥ 0.6√
𝑤𝑦

𝑤𝑧

𝑊𝑒𝑙,𝑦

𝑊𝑝𝑙,𝑦
          (𝟓. 𝟗𝟎) 

 Caldrà verificar doncs,  

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦
𝑁𝑐,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝜇𝑦

[
 
 
 

𝑘𝐿𝑇

𝜒𝐿𝑇,𝑚𝑜𝑑

𝐶𝑚𝑦𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎

(1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑦

)𝐶𝑦𝑦

𝑀𝑝𝑙.𝑦.𝑅𝑘

𝛾𝑀1 ]
 
 
 

≤ 1          (𝟓. 𝟗𝟏) 

 Sabent que 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑘 = 𝑊𝑝𝑙,𝑦𝑓𝑦 

            Y també verificar que,  

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧
𝑁𝑐,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝜇𝑧

[
 
 
 

0.6√
𝑤𝑦

𝑤𝑧

𝑘𝐿𝑇

𝜒𝐿𝑇,𝑚𝑜𝑑

𝐶𝑚𝑦𝑀𝑦,𝐸𝑑,𝑑𝑐ℎ𝑎

(1 −
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑐𝑟,𝑦

)𝐶𝑧𝑦

𝑀𝑝𝑙.𝑦.𝑅𝑘

𝛾𝑀1 ]
 
 
 

≤ 1          (𝟓. 𝟗𝟐) 

 

5.4. Anàlisi dels resultats al model inicial (Diamonds) 

Abans de procedir, és important mencionar que s’ha aplicat una petita modificació al model 

inicial abans de començar l’anàlisi. Si es para atenció a les imatges representatives del model 

de càlcul i a les fotografies de la nau ja construïda, poden observar-se divergències en la 

ubicació d’algun dels elements. El motiu és que un cop presentat i aprovat el projecte, la 

ubicació de les vies d’accés va obligar a moure a l’últim moment dos dels perfils 

d’arriostrament. L’enginyer a càrrec va considerar que això no implicava la necessitat de 

repetir el càlcul, però en aquest estudi s’ha decidit contemplar l’estructura que va ser 
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construïda en última instancia. A continuació es mostra a la Figura 5.25 aquest canvi que 

podrà apreciar-se als resultats de l’anàlisi i verificació de la nau:  

 

 

Fig. 5.25 – Modificació del model de càlcul. 

 

A continuació es farà un breu resum a mode indicatiu dels resultats obtinguts en el model de 

Diamonds, que serviran com a base per a l’estudi comparatiu. Amb això es pretén conèixer el 

grau d’utilització dels diferents perfils i, per tant, el marge de millora amb el que es treballarà.  

No obstant, com que no serà fins a obtenir també resultats en el model avançat de ConSteel 

que s’adquirirà un coneixement veraç de quines són realment les parts més sol·licitades, i de 

quins són els perfils més determinants a l’hora de dur a terme el procés d’optimització, es farà 

un recull dels valors màxims per a cada tipus de perfil i després es compararan tant els valors 

màxims com les localitzacions d’aquests, de forma separada.  

És important mencionar que l’anàlisi a partir de qual s’han obtingut els resultats de la verificació 

ha estat un anàlisi de segon ordre (en apartats posteriors queda justificada aquesta elecció).  

En els casos de visualització dels valors com a resultat de l’anàlisi s’adoptarà un mode 

‘envolvent’ (tant per a estat límit últim com de servei) generat automàticament pel software 

Diamonds que permet visualitzar alhora les màximes deformacions i esforços patits pels 

diferents perfils i per a qualsevol de les combinacions.  
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La deformació màxima vertical (fletxa) obtinguda a l’anàlisi es troba al cim de la coberta, just 

a la zona central, i té per valor 59,5 mm (ELS combinació freqüent). A continuació es mostra 

la deformada general de l’estructura a on s’indica aquest punt de deformació màxima. 

 

 

Fig. 5.26 – Resultats màxims per a la deformació de l’estructura (ELS CF) 

El màxim esforç axil (N) es troba a meitat de les bigues interiors que tenen contacte amb els 

perfils d’arriostrament, i té per valor -195,077 N (ELU CF envolvent). A continuació es mostren 

els diagrames d’esforços per a tota l’estructura on també s’indica aquest axil màxim. 
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Fig. 5.27 – Resultats màxims per a l’esforç axil de l’estructura (ELU CF) 

El màxim moment a l’eix fort (My) es troba als extrems exteriors de les 4 bigues interiors, i té 

per valor 457 kNm (ELU CF envolvent). A continuació es mostren els diagrames de moments 

a l’estructura a on s’indica aquest punt de moment màxim. 

 

Fig. 5.28 – Resultats màxims per al moment a l’eix fort de l’estructura (ELU) 
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Però més important que els valors absoluts dels esforços després de l’anàlisi resultaran els 

percentatges d’utilització de cadascun dels perfils. Com ja s’ha mencionat, serà essencial 

conèixer si aquests percentatges queden prou allunyats del 100% com per estimar factible 

una optimització.  

A continuació es resumiran en forma de taula els valors màxims obtinguts per a cada tipus de 

perfil, i finalment es donarà la informació sobre la localització d’aquests punts d’utilització 

màxima (tant per a la verificació de resistència com a la verificació d’estabilitat).  

 Verificació a resistència 

A partir de la verificació a resistència pot observar-se que el valor màxim és del 83,235%, i es  

localitza als pilars centrals de la nau, a l’extrem superior (perfil HEA 400). A priori sembla un 

valor força ajustat, caldrà conèixer ara el marge de la resta de perfils, que es detallarà 

numèricament a la taula 5.2.  

També s’ha anotat la posició exacta d’aquests punts de màxima utilització a més d’incloure 

un codi de colors distintiu per a cada perfil (a la Figura 5.29 s’han omès aquells perfils per als 

quals ja queda prou clara la ubicació del punt màxim a partir del gràfic).  

Per a la designació de la localització dels perfils s’ha esmentat, en primer lloc, la localització 

vers l’estructura, i entre parèntesi en quina zona de la barra es troba aquest punt d’utilització 

màxima.  

 

Codi Perfil Utilització (%) Localització 

 HEA 160 11,8 Perfils longitudinals extrems (centre) 

 HEA 220 47,93 Perfils extrems (base) 

 HEA 400 83,235 Perfils interiors (part superior) 

 IPE 200 39,91 Bigues extremes (punt mig) 

 IPE 400 77,456 Bigues interiors (part exterior) 

 L 40x4 38,718 Similar a tots (valor únic) 

 Massís rodó 25 mm 79,146 Perfils alterns (‘veure valors crítics’) 

 SHS 120x4 29,43 Perfil central (part superior) 
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Taula 5.2 – Taula de valors dels percentatges d’utilització a resistència per a cada perfil 

 

 

                   Fig. 5.29 – Localització dels punts de màxima utilització (resistència) 

 Verificació a estabilitat 

Es procedirà de manera anàloga al cas anterior per a detallar els diferents resultats per a la 

verificació de l’estabilitat.  

Ara per a definir la localització únicament es fa referència a la ubicació dels perfils, ja que el 

valor és únic per a tota la longitud d’aquest. El valor màxim ara es troba, doncs, a les bigues 

interiors (perfil IPE 400). 

S’han omès d’aquesta verificació els perfils de tipus tirant (‘L 40x4’ i ‘Massís rodó 25 mm’), i a 

més també els perfils de corretja (‘SHS 120x4’) ja que la seva inclusió podria portar a 

conclusions errònies (les condicions de contorn reals seran més favorables que les definides).  

 

 

Codi Perfil Utilització (%) Localització 

 HEA 160 28,188 Perfils longitudinals a les zones arr. 

 HEA 220 66,026 Pilars extrems 
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 HEA 400 82,603 Pilars interiors 

 IPE 200 54,84 Part exterior de les bigues arr. 

 IPE 400 87,324 Bigues interiors 

 L 40x4 - - 

 Massís rodó 25 mm - - 

 SHS 120x4 - - 

Taula 5.3 – Taula de valors dels percentatges d’utilització a resistència per a cada perfil 

 

Fig. 5.30 – Localització dels punts de màxima utilització (estabilitat) 

Un altre dels factors importants a tenir en compte a l’anàlisi serà el factor de càrrega crítica de 

vinclament, que donarà informació al voltant de la necessitat (o no) d’incloure un anàlisi de 

segon ordre en els resultats. Cal recordar en aquest punt que a Diamonds només és possible 

calcular un únic mode de vinclament cada vegada, ja que cal fixar de forma manual (o 

automàticament) les longituds de vinclament de cadascun dels elements, limitant aquest 

apartat en comparació amb el model avançat. A continuació es donen els valors de càrrega 

crítica de vinclament més restrictius, també detallant a quina de les combinacions de càrrega 

corresponen.  
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 αcr = 1,43 ; Nom de la combinació = ELU CF 51 

 

Pes 

propi 

Càrrega 

permanent 

Neu Vent 

1 

Vent 

2 

Vent 

3 

Vent 

4 

V. long 

1  

V. long 

2 

1,00x1,35 1,00x1,35 1,00x1,5 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 αcr = 1,521 ; Nom de la combinació = ELU CF 52 

 

Pes 

propi 

Càrrega 

permanent 

Neu Vent 

1 

Vent 

2 

Vent 

3 

Vent 

4 

V. long 

1  

V. long 

2 

1,00x0,8 1,00x1,35 1,00x1,5 0 0 0 0 0 0 

 

 αcr = 1,728 ; Nom de la combinació = ELU CF 33 

 

Pes 

propi 

Càrrega 

permanent 

Neu Vent 

1 

Vent 

2 

Vent 

3 

Vent 4 V. long 

1  

V. long 

2 

1,00x0,8 1,00x1,35 1,00x1,5 0 0 0 0,6x1,5 0 0 

 

Aquestes 3 combinacions seran introduïdes manualment al software de càlcul avançat, a més 

de les que ja siguin generades de forma automàtica, per assegurar que també són considerats 

aquests efectes en el càlcul.   

També és important valorar que, com que són mostra de que existeixen valors crítics de 

vinclament per sota de 10 es confirma que serà necessari dur a terme un anàlisi de segon 

ordre per assegurar que els efectes de les imperfeccions y de les deformacions són 

considerats de forma adequada (recollit tant a la EAE [5] com a l’Eurocodi 3 1-1 [3]).  
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6. VERIFICACIÓ AVANÇADA. EL MÈTODE 

GENERAL 

6.1. Anàlisi global de vinclament incloent la torsió i l’alabeig de 

les seccions. 

 Formulació bàsica emprant elements especials. El 7è grau de llibertat 

En aquesta secció es presenta de manera resumida les bases teòriques de l’element finit biga 

per a perfils de parets primes de 7 graus de llibertat (7 GDL) per node. Les bases teòriques 

d’aquest element van ser originàriament definides al 1970. La definició de l’element finit 

utilitzada en programes de disseny estructural pràctics com ara ConSteel va ser publicada al 

1977 i després va ser modificada al 2003 amb la finalitat de poder considerar problemes amb 

grans desplaçaments. El software ConSteel fa servir l’element finit de 7 GDL original i ha estat 

especialment desenvolupat per a la seva utilització en elements de seccions obertes a on 

l’alabeig té un efecte molt important en el comportament de la secció transversal, i aquest 

efecte es pot considerar mitjançant la utilització de 7 GDL com es mostra a la següent imatge. 

  

Fig. 6.1 – Utilització de 7 GDL per node i alabeig d’una secció oberta 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els 6 primers GDL són els desplaçaments convencionals 

(u,v,w) i les rotacions (x, y, z) d’acord amb els sistema de coordenades locals de l’element, 

i el setè GDL és, matemàticament, la primera derivada del gir de torsió al voltant de l’eix 

longitudinal (x'); matemàticament aquest representa l’alabeig de la secció, el qual és una 

conseqüència directa de la torsió en seccions obertes de parets primes. A la figura 6.1 es 

mostra l’efecte de l’alabeig de la secció en un perfil de tipus I, quan les ales sobresurten del 

pla original de la secció. En aquest cas el GDL de l’alabeig es pot considerar com una rotació 

de les ales dual i oposada al voltant de l’eix perpendicular a la seva amplada (en aquest cas, 
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de l’eix local ‘z’). Això permet considerar els 7 components de desplaçament i forces nodals 

dels dos nodes de l’element (‘j’ i ‘k’) de la següent manera: 

k

x

k

y

k

z

k

x

kkkj

x

j

y

j

z

j

x

jjj uwvuwvU '' ,,,,,,  ,,,,,,,               (6.1) 

kk

y

k

z

k

x

kk

z

k

y

jj

y

j

z

j

x

jj

z

j

y m,m,m,m,P,f,f  ,m,m,m,m,P,f,fF                                                 (6.2) 

Fent servir aquests vectors es pot establir l’equilibri de l’element com: 

        FUKK GS                   (6.3) 

A on [Ks] es la matriu de rigidesa elàstica (primer ordre), [KG] és la matriu de rigidesa 

geomètrica (segon ordre). Aquestes matrius de rigidesa 14x14 es poden escriure com es 

mostra a les figures 6.2 i 6.3, on es remarquen els termes addicionals o que són diferents, 

comparant-les amb les matrius de rigidesa convencionals 12x12. Es poden apreciar que els 

elements de la matriu de rigidesa [KS] s’expressen en termes de paràmetres geomètrics, 

encara que els elements de la matriu de rigidesa [KG] s’expressen en termes de resultants de 

tensions com ara P, fy, fz, my
j, mz

j  i K . Aquest últim es denomina coeficient de Wagner, i depèn 

de la distribució de les tensions normals σx a l’element.  
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Fig. 6.2 – Matriu de rigidesa elàstica (primer ordre) de l’element finit biga-pilar per a perfils 

oberts de parets primes 
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(el símbol ’ indica que zω, my i fz  hauria de substituir-se per yω, mz i fy) 

Fig. 6.3 – Matriu de rigidesa geomètrica (segon ordre) de l’element finit biga-pilar per a perfils 

oberts de parets primes 

 

La quantitat de termes addicionals, especialment a la matriu de rigidesa de segon ordre, 

demostra la diferencia substancial entre considerar la mecànica convencional amb elements 

de 6 GDL o de 7 GDL. Aquests termes fan possible resoldre problemes complexos en segon 

ordre, incloent la torsió amb alabeig, i realitzar anàlisis globals de vinclament considerant tots 

els modes possibles (vinclament per flexió, torsió, flexió-torsió, vinclament lateral i qualsevol 

interacció entre aquests).  

 

 Anàlisi lineal del vinclament en barres 

La condició general per als problemes de vinclament en una estructura (com ara el vinclament 

per flexió ‘Flexural buckling’ FB); vinclament lateral ‘lateral-torsional buckling’ LTB; o el 

vinclament combinat ‘coupled buckling’ CB) és que la càrrega no inclogui cap tipus de 

component que pugui causar deformacions a la forma del mode de vinclament. Això significa 

que caldria considerar    0Fglob  . En aquest cas, s’escriuria de la següent manera: 

        0 globglob,gglob,S UKK       (6.4) 

L’equació 6.4 no significa que el model estigui descarregat, sinó que la càrrega no generi 

deformació a la forma del mode de vinclament (per exemple en el cas de pilars amb càrrega 

axial però no transversal). A la vora del punt de bifurcació de l’equilibri     0U glob   es pot 

escriure com s’exposa a continuació: 

         0 glob,gglob,S KKdet                   (6.5) 

 

A la pràctica, enlloc de la solució teòrica de l’equació 6.5, es pot aplicar el següent mètode 

numèric a on s’assumeix que els resultats de les tensions són linealment proporcionals al 
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factor de càrrega λ, i en conseqüència l’equació de l’equilibri (de forma reduïda) cal escriure-

la com segueix (6.6):  

        
globglobglob,gglob,S FUKK          (6.6) 

Al punt crític la segona variació de l’energia de deformació hauria de ser igual a zero (ja que 

el vector de càrrega no inclou cap component que generi treball extern) 

       0UKKU
2

1
globglob,gglob,Sglob        (6.7) 

L’equació 6.7 es satisfà si: 

       0UKK globglob,gglob,S          (6.8)  

Introduint que  glob,SKA ,  glob,GKB  és  
globUv , l’equació (6.8) cal escriure-la de la 

següent manera.  

 
0v

vAvB



 
        (6.9) 

A aquest problema se li diu ‘problema de valors i vectors propis generalitzat’ i la solució 

numèrica es resol al software ConSteel en base al mètode de Lánczos modificat. Amb aquest 

mètode es pot analitzar un número arbitrari (com a màxim el nombre de graus de llibertat) de 

valors propis i vectors propis. El valor propi positiu més baix donarà el factor de càrrega crítica.  

 icr min            (6.10) 

La forma del mode de vinclament es determina amb el vector propi apropiat. 

 

 

 Anàlisi del vinclament en models 3D 

- Introducció. Complicacions en l’anàlisi d’estabilitat global en models 3D 

Cada dia és més habitual la realització de models 3D complets amb gran detall per a realitzar 

càlculs estructurals i verificacions segons diverses normes. No obstant, a la manera tradicional 

de tractar aquests models, només s’acaba fent servir el 3D per al càlcul d’esforços a totes les 
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barres, i no s’aprofita tota la definició geomètrica del model per al disseny d’estabilitat dels 

elements estructurals.  

Això és degut a que no es realitzen normalment càlculs de ‘modes de vinclament globals’ en 

els models complets 3D a on aquests càlculs podrien reflectir la influència que tenen els detalls 

constructius definits al model analític a l’estabilitat dels elements, com és el cas de les 

excentricitats existents entre barres, excentricitats en suports, posició exacta de les càrregues, 

etc. És per aquest motiu que els paràmetres relacionats amb la verificació del vinclament dels 

elements, com ara són els coeficients β per al vinclament per flexió, o els paràmetres C per a 

la verificació del vinclament lateral, s’acaben calculant mitjançant taules, llibres o fent servir 

programes de càlcul especials per a introduir aquest paràmetres, com informació addicional 

als elements estructurals del model 3D original per a realitzar les verificacions correctes per al 

vinclament.  

Aquest sistema de treball obliga a l’enginyer a definir dos nivells d’informació al software de 

càlcul, un per al càlcul d’esforços (tipus de suports, condicions d’enllaç entre barres, etc.) i un 

altre per a la definició dels paràmetres de vinclament i estabilitat (coeficients i longituds de 

vinclament) per a una correcta verificació segons normativa a on, paradoxalment, els dos 

volen reflectir una mateixa realitat.   

Una manera d’aprofitar tot el potencial d’un model 3D definit en un software de càlcul a més 

de per al càlcul d’esforços, es mitjançant la realització d’un anàlisi d’estabilitat global sobre el 

model complet, on els resultat dels modes de vinclament global poden reflectir l’efecte que té 

la posició exacta dels perfils al model estructural (excentricitats), la posició dels arriostraments, 

o fins i tot el tipus d’unions entre elements. 

A continuació s’expliquen algunes complicacions que es poden trobar quan s’intenta realitzar 

un anàlisi global de l’estabilitat en models 3D per a explicar als següents punts les eines per 

poder solucionar-ho, com seria l’anàlisi parcial dels valors propis o l’estudi de sensibilitat del 

vinclament. 

 Conflictes a la funció principal dels diferents elements del model 

Un problema elemental és que els models 3D contenen elements de diferents nivells 

pensant en la seva funció principal a dins de l’anàlisi de vinclament: 

- Elements principals portants: Pilars, bigues, etc.  

- Elements secundaris i arriostraments: cables a tracció, barres a compressió, o fins i ot 

les corretges i el possible efecte diafragma dels tancaments. 

L’anàlisi global del vinclament cal que es centri en l’avaluació de l’estabilitat dels 

elements principals o portants encara que considerant els efectes de la immobilització 

provinents dels sistemes d’arriostrament. És per això que els resultats dels modes de 
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vinclament dels propis elements d’arriostrament (irrellevants per als elements portants) 

s’han de filtrar d’alguna manera per a deixar-los fora dels resultats d’anàlisi.  

 

 

 Precisió del model 

Generalment la precisió necessària per a l’anàlisi global de vinclament requereix de la 

definició d’un model estructural més exacta que l’habitual utilitzat per al càlcul d’esforços 

únicament. Aquesta precisió en el model està relacionada principalment amb la definició 

de la posició exacta dels elements (excentricitats entre barres), càrregues (aplicades a 

l’ala superior o inferior del perfil) i dels suports. A més, s’hauria de tenir en compte el 

comportament real de les unions entre elements no només pel que fa a la rigidesa 

rotacional al pla, sinó també fora del pla de flexió, torsió i la continuïtat de l’alabeig entre 

elements connectats. Inclús als casos on els resultats de càlcul dels esforços als 

elements no estan influenciats per aquestes definicions del model, els resultats als 

modes de vinclament global sí que poden ser molt sensibles a aquestes condicions.  

 

 Mode de vinclament rellevant 

A un model estructural 3D és important fer servir el mode de vinclament rellevant i la 

seva càrrega crítica elàstica corresponent a l’element estudiat per a la seva correcta 

verificació a vinclament. Al cas de models 3D estructurals complexes amb moltes 

combinacions de càrrega i un gran número de diferents modes de vinclament, pot no ser 

evident quin és el mode de vinclament més rellevant a considerar per al disseny dels 

diferents elements.  

Encara que, depenent de l’estructura, un anàlisi d’estabilitat basat en el model global no 

sempre sigui la solució més directa i ràpida, sí que en la majoria dels casos ofereix una manera 

molt fiable i eficient per al disseny, especialment a aquelles situacions a on tractar el 

comportament a vinclament d’elements de manera aïllada al sistema real 3D (com es fa a la 

pràctica) no és certa o fins i tot impossible en molts casos. Aquest és el cas típic normalment 

quan el mode rellevant de vinclament és un cas espacial a on interaccionen diferents elements 

connectats entre si. També, l’avaluació dels modes de vinclament globals en sistemes 

estructurals 3D ofereix sempre una informació molt valuosa a l’enginyer sobre el 

comportament real de l’estructura, permetent fer un anàlisi d’optimització amb més criteri de 

l’habitual.  

La següent secció està especialment dedicada a mostrar les possibles solucions a aquests 

problemes teòrics amb la finalitat de mostrar eficàcia i utilitat envers el càlcul i verificació 

d’estructures basant-se en l’anàlisi d’estabilitat global en els models estructurals complexos 

3D. En les següents seccions es presenten dos eines pràctiques d’anàlisi que demostren com 

poden ajustar a resoldre els problemes descrits.  
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- Anàlisi parcial de valors propis (partial eigenvalues analysis PEA) 

Aquesta eina d’anàlisi ofereix una solució al problema dels Conflictes a la funció principal dels 

diferents elements del model. Tal i com s’ha detallat en seccions anteriors, la solució 

matemàtica més senzilla i robusta per als problemes d’estabilitat en estructures metàl·liques 

és l’anàlisi de valors propis de l’equació 6.8. Quan aquest s’aplica a junt amb el mètode 

d’elements finits, el significat mecànic del valor propi (cr) és el factor de càrrega crítica elàstica 

i (Uglob,i), el vector propi que s’associa al mode de vinclament del model estructural global. No 

obstant, en alguns casos en un model estructural complet existeixen elements en els que a 

l’enginyer pugui no interessar-li estudiar-ne els modes propis de vinclament (com els elements 

d’arriostrament) ja que, a més, com que són parts del model relativament menys rígides 

resultaria que engloben aquests primers modes de vinclament rellevants. Una situació típica 

és quan es considera un sistema de corretges en un model estructural 3D per tenir en compte 

el seu efecte d’arriostrament a les bigues principals, però els primers modes de vinclament 

que apareixen després del càlcul són els vinclaments laterals d’aquestes dèbils corretges. Per 

evitar aquests casos i permetre a l’enginyer concentrar-se en el disseny de l’estabilitat dels 

elements portants principals de l’estructura, es pot definir un càlcul especial de valors propis 

anomenat Anàlisi parcial de valors propis PEA (Partial Eigenvalue Analysis). Mitjançant el PEA 

és possible considerar que el model estructural es pot dividir en dos subestructures: 

(1) Subestructura rellevant al vinclament (buckling relevant subestructure (bsr)) – 

aquelles parts del model a on interessa conèixer els modes de vinclament i cal 

analitzar-los (estructura primaria); 

(2) Subestructura irrellevant al vinclament (buckling irrelevant subestructure (bis)) – 

aquelles parts del model on no interessa analitzar els seus modes de vinclament 

però sí que interessa considerar el seu efecte immobilitzador – la seva rigidesa – 

(estructura secundària i arriostraments). 

D’acord amb el PEA la fórmula original de l’eq. (6.8) se reescriu com s’exposa: 

(𝐾𝑆,𝑔𝑙𝑜𝑏 + 𝛼𝑐𝑟,𝑏𝑟𝑠,𝑖𝐾𝑔,𝑏𝑟𝑠)𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖 = 0             (6.11) 

 

On els nous termes: 

𝐾𝑔,𝑏𝑟𝑠  – La matriu de rigidesa geomètrica de segon ordre realitzada només per a la 

subestructura rellevant envers el vinclament. 
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𝛼𝑐𝑟,𝑏𝑟𝑠,𝑖  – factor parcial i-èssim de càrrega crítica elàstica  

𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖  – i-èssim mode de vinclament parcial  

Fent una interpretació mecànica, el PEA permet obtenir uns modes de vinclament especials 

que són provocats per les forces internes que actuen únicament als elements que formen part 

de la subestructura rellevant, mentre que la rigidesa inicial del model complet es considera 

com una condició de suport per a la subestructura rellevant. En aquest sentit aquesta solució 

és similar – però més precisa – que aplicar molles elàstiques fictícies a les parts de la unió de 

la subestructura rellevant al vinclament. Un mode de vinclament parcial amb el seu factor de 

càrrega crítica elàstica és suficientment precís, si es pot obtenir el mateix mode i factor de 

l’anàlisi de valors propis en el model global. Conseqüentment l’error matemàtic () del PEA 

pot expressar-se com segueix: 

𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖
𝑇 (𝐾𝑆,𝑔𝑙𝑜𝑏 + 𝛼𝑐𝑟,𝑏𝑟𝑠,𝑖𝐾𝑔,𝑔𝑙𝑜𝑏)𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖 = 𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖

𝑇 (𝐾𝑆,𝑔𝑙𝑜𝑏 + 𝛼𝑐𝑟,𝑏𝑟𝑠,𝑖(𝐾𝑔,𝑏𝑟𝑠 + 𝐾𝑔,𝑏𝑖𝑠))𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖

= 

𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖
𝑇 (𝐾𝑆,𝑔𝑙𝑜𝑏 + 𝛼𝑐𝑟,𝑏𝑟𝑠,𝑖𝐾𝑔,𝑏𝑟𝑠)𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖 + 𝛼𝑐𝑟,𝑏𝑟𝑠,𝑖𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖

𝑇 𝐾𝑔,𝑏𝑖𝑠𝑣𝑏𝑟𝑠,𝑖 =

𝛼𝑐𝑟,𝑏𝑟𝑠,𝑖𝑈𝑏𝑟𝑠,𝑖
𝑇 𝐾𝑔,𝑏𝑖𝑠𝑣𝑏𝑟𝑠,𝑖 = 𝛿 (6.12) 

Mecànicament, aquest terme de l’error expressa el treball de deformació realitzat per la 

subestructura irrellevant al vinclament carregada al vector desplaçament del mode parcial de 

vinclament.  

6.1.3.1. Anàlisi de sensibilitat al vinclament (Buckling sensitivity Analysis BSA)  

Aquesta eina d’anàlisi ofereix una solució al problema per a detectar el mode de vinclament 

rellevant per a cada element de l’estructura ja que aquesta tasca és sempre responsabilitat 

de l’enginyer, de la mateixa manera que ho és la definició de longituds efectives de vinclament 

en els càlculs convencionals (mètode tradicional). Encara que la visualització dels modes de 

vinclament calculats és una molt bona ajuda informativa, el BSA permet conèixer amb un 

criteri més sòlid la selecció correcta del mode, ja que proporciona una informació molt més 

valuosa amb la importància dels diferents modes als diferents elements.  

Com a mesura fonamental, el BSA fa servir l’energia de deformació interna generada pel 

mode de vinclament actual i-èssim (notacions de l’eq. 6.8): 

𝐸𝑏,𝑖 =
1

2
𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏,𝑖

𝑇 𝐾𝑆,𝑔𝑙𝑜𝑏𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏,𝑖           (6.13) 

Fent servir aquesta mesura es pot definir un factor de rellevància per al mode (mode relevance 

factor MRF) el qual indica quin és l’element (k) rellevant (crític) per al mode de vinclament i-
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èssim d’una determinada combinació de càrrega. La base del càlcul d’aquest factor és que 

cada mode de vinclament té un (o diversos) elements que són els més crítics i a partir d’allà 

tots els demés elements del model es comparen amb l’element més crític per a valorar la 

contribució que tenen al vinclament: 

𝑀𝑅𝐹𝑖
𝑘 = 100

𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏,𝑖
𝑇 𝐾𝑆,𝑔𝑙𝑜𝑏

𝑘 𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏,𝑖

max (𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏,𝑖
𝑇 𝐾𝑆,𝑔𝑙𝑜𝑏

𝑘 𝑈𝑔𝑙𝑜𝑏,𝑖)
 [%]             (6.14) 

A l’element més crític aquest factor sempre pren el valor d’un 100%, i la resta s’escalaran en 

relació a aquest valor màxim. Aquest factor pot aportar informació a l’enginyer per ajudar-lo a 

seleccionar els modes de vinclament rellevants per al disseny de l’estabilitat d’elements en 

modes complexos 3D amb diferents combinacions de càrrega.  

 

 

6.2. Implementació del model en un software de càlcul 

avançat: ConSteel 

 Principi del mètode general de verificació definit a l’Eurocodi.  

A continuació s’exposaran les bases del mètode general definides a l’Eurocodi EN 1993-1-1 

[3] (6.3.4) amb la finalitat d’aplicar aquesta metodologia per a portar a terme un segon anàlisi 

de l’estructura proposada aplicada al software ConSteel, tot tenint en compte els modes de 

vinclament globals rellevants i els seus factors de càrrega crítica associats per a la verificació 

de l’estabilitat fora del pla.  

El mètode general es composa de les següents etapes principals: 

 Anàlisi en el pla de l’element estructural.  

L’objectiu és determinar els efectes produïts en l’element estructural sota la càrrega 

de disseny. Posteriorment, s’avaluaran les magnituds d’aquests efectes en relació a 

la resistència característica de la secció transversal més crítica, tot considerant 

únicament el seu comportament en el pla. El rati entre la resistència característica i els 

efectes produïts per la càrrega de disseny s’expressa com l’amplificador αult,k.  

 

 Anàlisi de vinclament fora del pla de l’element estructural. L’objectiu és determinar 

la magnitud de la càrrega, com un múltiple de la càrrega de disseny, a la que falla 



66 

 

 

l’element estructural per vinclament elàstic fora del pla. La magnitud s’expressa com 

a l’amplificador αcr,op. 

 

 Verificació de la resistència general de l’element estructural. L’objectiu és 

comprovar l’adequació de l’element estructural, tot considerant la interacció entre el 

seu comportament dins i fora del pla.  

 

A l’exemple següent es mostra un pilar HEA200 d’acer S235 JR amb un suport simple de 

restricció lateral a la meitat de la seva altura que impedeix també la torsió en aquest punt 

(Figura 6.4). El pilar queda sotmès a una càrrega de compressió i a una càrrega distribuïda 

definint una excentricitat per a que actuï a l’ala. A la taula 6.1 es mostren els passos per al 

càlcul de la resistència al vinclament (interacció del vinclament per flexió, i el vinclament 

lateral) fent servir el mètode tradicional (basat en el tractament separat dels modes de 

vinclament purs) i el mètode integrat basat en el mètode general. Per al mètode general 

s’aplica una imperfecció inicial al pla de flexió per a incloure l’efecte amplificador que té la 

càrrega de compressió en segon ordre per a la flexió respecte a l’eix fort del perfil. 

 

Fig. 6.4 – Pilar arriostrat sotmès a flexió-compressió, b) moment de primer ordre, c) moment 

de segon ordre, d) mode de vinclament combinat fora del pla 
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Passos Mètode clàssic EN 1993-1-1 [3] 6.3.3 Mètode general EN 1993-1-1[3] 6.3.4 

1 a 
Imperfecció: 
e0y,d 

cap 
e0y,d = 800/250 =3,2cm    [Taula.5.1 y 
Taula.6.2]  

1 b 
Esforç en 
l’element 

NEd    = 300𝑘𝑁 

max My,Ed = 32𝑘𝑁𝑚 (primer ordre) 

NEd    = 300𝑘𝑁 

maxMy,Ed = 55,83𝑘𝑁𝑚       (Segon ordre)  

2 
Resistència de 
la secció 
transversal 

Nc,Rk = 1264,3𝑘𝑁             (6.10)-(6.11) 

Mc,Rk = 100,9𝑘𝑁𝑚           (6.13)-(6.15) 

𝛼𝑢𝑙𝑡,𝑘 =
1

300

1265
+

55,83

100,9

= 1,265      (6.65) 

3 
Factors de 
càrrega crítica 
elàstica 

Ncr,y = 1194𝑘𝑁                    § 6.3.1.2(1) 

Ncr,z = 1736𝑘𝑁                    § 6.3.1.2(1) 

Mcr = 220,9𝑘𝑁𝑚               § 6.3.2.2(2) 

CONSTEEL:  𝛼𝑐𝑟,𝑜𝑝 = 3,770  § 6.3.4(3) 

4 Esveltesa 

𝜆̅𝑦 = √
Nc,Rk

Ncr,y
= 1,029           § 6.3.1.2(1) 

𝜆̅𝑧 = √
Nc,Rk

Ncr,z
= 0,855           § 6.3.1.2(1) 

𝜆̅𝐿𝑇 = √
Mc,Rk

Mcr
= 0,676         § 6.3.2.2(2) 

𝜆̅𝑜𝑝 = √
𝛼𝑢𝑙𝑡,𝑘

𝛼𝑐𝑟,𝑜𝑝
= √

1,26

3,77
= 0,579    (6.64) 

5 
Factors de 
reducció 

𝜒𝑦(𝜆̅𝑦, 𝑏)    = 0,580                     (6.49) 

𝜒𝑧(𝜆̅𝑧 , 𝑐)    = 0,630                      (6.49) 

𝜒𝐿𝑇(𝜆̅𝐿𝑇 , 𝑏) = 0,880                     (6.57) 

𝜒𝑧(𝜆̅𝑜𝑝, 𝑐)  = 0,798                       (6.49) 

𝜒𝐿𝑇(𝜆̅𝑜𝑝, 𝑏) = 0,926                      (6.57) 

𝜒𝑜𝑝 = min[𝜒𝑧 , 𝜒𝐿𝑇] = 0,798 

6 
Factors 
d’interacció 

k𝑦𝑦 = 1,26                     [ Mètode B]                     

k𝑧𝑦 = 0,95                    [ Mètode B] 

− 

7 
Verificació 
d’estabilitat 

NEd
𝜒𝑦∙Nc,Rk

𝛾𝑀1

+ k𝑦𝑦

My,Ed
𝜒𝐿𝑇∙Mc,Rk

𝛾𝑀1

= 0,86     (6.61) 

NEd
𝜒𝑧∙Nc,Rk

𝛾𝑀1

+ k𝑧𝑦

My,Ed
𝜒𝐿𝑇∙Mc,Rk

𝛾𝑀1

= 0,75      (6.62) 

NEd
𝜒𝑧∙Nc,Rk

𝛾𝑀1

+
My,Ed

𝜒𝐿𝑇∙Mc,Rk
𝛾𝑀1

= 0,894       (6.66) 

NEd
𝜒𝑜𝑝∙Nc,Rk

𝛾𝑀1

+
My,Ed

𝜒𝑜𝑝∙Mc,Rk
𝛾𝑀1

= 0,991     (6.65) 

Taula. 6.1 – Comparació entre el mètode clàssic de fórmules d’interacció i el ‘mètode general’ 
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Es pot apreciar que la diferència bàsica resideix al càlcul de les càrregues crítiques elàstiques 

(pas 3) on el mètode integrat no tracta l’efecte del vinclament per separat i fa servir el sistema 

complet per a la determinació del mode de vinclament combinat (veure Fig. 6.4) obtenint un 

factor de càrrega crítica que naturalment inclou totes les interaccions entre els diferents 

efectes de les càrregues al vinclament. En conseqüència només un valor de l’esveltesa 

descriu el problema del vinclament sense la necessitat de buscar factors d’interacció, oferint 

una verificació final del perfil molt similar al mètode clàssic. No obstant, el gran avantatge del 

mètode general és que es pot utilitzar el mateix mode per a qualsevol cas de càrrega i 

qualsevol condició de suports, eliminant per complet les incerteses que implica tractar 

separadament els modes de vinclament purs per a, després, haver de determinar longituds 

de vinclament, paràmetres del gradient de moments als factors d’interacció, etc.  

El mètode general de l’Eurocodi permet escollir (en funció de l’Annex nacional) entre la fórmula 

6.65 o 6.66 per a la verificació de la secció. Vegis també que la fórmula 6.66 (més precisa) 

ofereix pràcticament els mateixos resultats que el mètode clàssic 6.61, amb la gran avantatge 

que el mètode general permet a l’enginyer verificar elements directament dels resultats dels 

modes de vinclament obtinguts amb un software com ConSteel, sent possible aplicar-los en 

casos a on el mètode clàssic no és directament aplicable, com ara: 

 Bigues d’inèrcia variable 

 Bigues amb suports parcials 

entremitjos (cas del suport només a 

una ala del perfil) 

 Elements amb cartel·les a les seves 

cantonades. 

 Casos complexos d’interacció de 

càrregues 

Fig. 6.5 – Casos especials no tractats a les fórmules d’interacció de la norma 

 

 Implementació del model 3D al software avançat ConSteel. Adaptacions. 

Es durà doncs a terme un anàlisi 3D complet de la construcció industrial de l’estudi. Cal 

recordar que es tracta d’una estructura consistent en 4 pòrtics interns amb reforços a les 

cantonades i 2 pòrtics extrems menys reforçats encara que arriostrats (barres de tipus tirant i 

elements de compressió). Ara, el sistema de corretges ha estat definit de manera excèntrica 

als elements principals com es mostra a la següent figura. 
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Fig. 6.6 – Geometria 3D de la nau completa 

Les corretges no suposen una representació realista del que posteriorment va construir-se a 

la localitat de Cehegín, sinó que en realitat han estat col·locades de manera que suposen una 

reducció de les longituds de vinclament lateral (fora del pla) de les bigues equivalent al que es 

va definir al model inicial, amb Diamonds. L’alternativa possible seria definir suports de 

desplaçament fora del pla tant a l’ala superior com a l’ala inferior dels perfils principals de la 

coberta, però això hauria suposat una solució més favorable per a l’estructura avançada, ja 

que quedarien cohibits els possibles desplaçaments d’aquests elements fora del pla a l’anàlisi 

dels esforços o posteriorment comprovant els modes de vinclament.  

També s’han definit els perfils de forma excèntrica, tal y com realment anirien col·locats a 

l’obra. Es mostra el detall a la següent Figura (6.7). 
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Fig. 6.7 – Detall dels perfils excèntrics 

Les condicions rígides d’enllaç han estat definides prenent els valors resultants del càlcul a 

PowerConnect. Les eines del software ConSteel permeten fer-ho en forma de valor constant 

(unitats kNm/rad), per la qual cosa s’han aproximat les gràfiques obtingudes al software de 

càlcul d’unions a un valor constant igual al pendent inicial de la gràfica que relaciona el valor 

del moment amb el gir de l’element (rigidesa inicial). Així doncs, és un paràmetre que queda 

associat a un extrem o a un altre de la barra en qüestió (veure figura 6.8, s’ha donat els 

mateixos noms a les condicions d’enllaç per guanyar claredat). 

 

Fig. 6.8 – Introducció dels valors de rigidesa a ConSteel 

Cal mencionar també que s’han introduït sol·licitacions de tirant amb suposició de torsió 

cohibida, en concordança amb l’esmentat anteriorment sobre els requeriments del mètode 

general per a una verificació fora del pla de l’element estructural.  

Abans, però, d’iniciar l’anàlisi es farà un breu repàs de les eines disponibles al software 

ConSteel per a la optimització del càlcul estructural que van més enllà de l’aplicació del 

mètode general en l’anàlisi.  

 

- Supressió de valors d’esforços extrems prop de les unions 

A la versió 9.0 s’incorporava a ConSteel una nova eina, que el que permet és ometre els valors 

dels esforços que es troben a la zona de la unió entre dos o més perfils d’una estructura. 

Aquest petit fragment que s’ignora a l’extrem dels elements anul·la el principal problema que 

provoca definir models estructurals a partir de barres en els que moltes vegades s’originen 
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pics ‘virtuals’ que després no tenen lloc a la realitat: Són valors que s’apliquen al càlcul teòric, 

quan es treballa fent un procediment manual o amb software tradicional, però que ara es 

poden ometre.  

El procediment consisteix en definir una subestructura (generalment corresponent a 

l’estructura principal) a partir del model complet a on aplicar aquesta eina: el software 

automàticament delimitarà unes zones a la unió a on, un cop feta la verificació, podrà veure’s 

que no hi queden assignats valors d’utilització.  

A continuació, a la figura 6.9., es mostra el model després d’aplicar-hi aquesta funció. També 

es recolliran els valors d’utilització màxims per a aquest cas en apartats posteriors de recollida 

de dades, fet que donarà la oportunitat de comparar els resultats no només amb el model 

inicial, sinó també internament a dins del software ConSteel.  

 

 

Fig. 6.9 – Model avançat (ConSteel) després d’aplicar l’eina d’omissió de valors prop de les 

unions 

 

- Conversió del model a elements finits per a l’estudi de l’abonyegament local 

Un altra eina que incorpora el software ConSteel és la possibilitat de transformar qualsevol 

dels elements barra al model en elements placa (perfils conformats per elements finits), fent 
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així possible un anàlisi més acurat i precís de l’abonyegament local que patirien aquests 

elements més susceptibles.  

A continuació, a la figura 6.10, es mostra un exemple d’aplicació d’aquesta funció, comparant 

dos perfils idèntics HEA200 d’acer S235 JR suportats als seus extrems y carregats 

puntualment a l’ala superior, l’un com a element barra i l’altre transformat a elements ‘placa’.  

 

Fig. 6.10  – Comparativa d’elements ‘placa’ amb elements corrents de tipus barra 

 

- Simulació de l’estructura real (omissió d’elements per al PEA) 

Com ja s’ha referenciat anteriorment, la verificació de l’estructura es farà ometent els perfils 

de les corretges de la coberta (que, recordem, han estat afegits per a limitar les longituds de 

vinclament dels perfils de les bigues de la manera més acurada y realista possible).  

Com a conseqüència d’això, és important esmentar que no ha estat necessari definir dos 

models separadament (un de truncat a l’anàlisi y l’altre estès fins al procés de verificació) sinó 

que, fent servir les eines incorporades a ConSteel, és possible elaborar una subestructura 

sense les corretges i, alhora que són analitzades i limiten les longituds de vinclament dels 

perfils de les bigues, aquestes no apareixen reflectides als resultats d’utilització per a aquesta 

modalitat.  

A més, i abans de procedir amb l’anàlisi de resultats, també cal incorporar un subnivell més 

per a l’anàlisi que més endavant resultarà de rellevància essencial en l’anàlisi dels modes de 

vinclament, i és un subnivell que a més d’ometre els perfils de les corretges tampoc incorpora 
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els perfils tubulars longitudinals ‘SHS 120x4’. Així, a mode de resum, es disposarà dels 

següents 3 models d’anàlisi aplicables segons convingui a les diferents fases d’anàlisi (primer 

o segon ordre), estudi del vinclament, anàlisi de sensibilitat i comprovacions globals: 

a) Estructura completa 

b) Estructura parcial sense corretges 

c) Estructura parcial sense corretges ni arriostraments longitudinals  

 

Fig. 6.11 – Detall comparatiu de les tres estructures considerades al model avançat 

6.3. Anàlisi i verificació del model avançat.  

Es procedirà de manera anàloga a la verificació del model inicial per a mostrar els resultats 

de l’anàlisi: En una taula resum es mostraran els màxims valors d’utilització dels diferents 

perfils després de la verificació, junt amb una indicació sobre la seva localització (únicament 

de forma gràfica). També es distingirà entre els percentatges obtinguts per les verificacions a 

resistència i estabilitat, i ara en tots els casos també es donaran valors no només del model 

base, sinó també de l’estructura després d’haver incorporat les diferents modificacions 

avançades que permet ConSteel, ja detallades en apartats anteriors.  

En segon lloc, per analitzar l’estabilitat dels pòrtics mitjançant els diferents modes de 

vinclament en aquest model 3D es farà servir l’anàlisi de sensibilitat al vinclament. Aquesta 

funcionalitat de ConSteel permet operar d’una forma còmoda amb totes les dades que 
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s’obtenen després d’una verificació mitjançant el mètode general, on recordem que s’obtenen 

indefinits modes de vinclament (tots ells amb un valor de cr característica associada) per a 

cada combinació de forma independent.  

Això resulta en uns diagrames amb colors que identifiquen les diferents parts de l’estructura 

amb la seva ‘proximitat’ al mode de vinclament més probable per a cada combinació. Dit d’una 

altra manera, per a cada combinació de càrregues podran determinar-se un nombre finit de 

modes de vinclament que resultaran, per a cadascun dels perfils individuals, més o menys 

crítics que els altres (amb un valor de cr  menor que la resta): la superposició de tots aquests 

resultats en un únic diagrama per a cada combinació és el resultat que pot trobar-se després 

de dur a terme aquest anàlisi de sensibilitat al vinclament.  

Finalment, es procedirà amb la optimització dels perfils de l’estructura, tot donant informació 

sobre aquest procés d’assaig-error fins a l’assoliment d’un model final. Un cop obtingut es 

donaran a conèixer els canvis realitzats i també els nous valors d’utilització obtinguts.    

 Verificació a resistència 

Després de dur a terme un anàlisi tan de primer com de segon ordre aplicat a tota l’estructura 

(podria arribar fins i tot a ometre’s també els perfils de corretja en un anàlisi de segon ordre) 

cal verificar la utilització dels diferents perfils per a la verificació a resistència (model sense 

corretges). S’han afegit els percentatges d’utilització després d’haver aplicat les eines de 

càlcul avançat descrites anteriorment per observar possibles diferències.  

 

Codi Perfil Utilització (%) (1) 

model base 

Utilització (%) (2) 

omissió de valors 

pic a les unions 

 HEA 160 10,9 11 

 HEA 220 43 43 

 HEA 400 70,3 62,1 

 IPE 200 47,3 47,2 

 IPE 400 51,1 49,1 

 L 40x4 32,5 32,5 

 Massís rodó 25 mm 78 77,1 
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 SHS 120x4 26,3 26,1 

Taula 6.2 – Taula de valors dels percentatges d’utilització a resistència per a cada perfil 

 

Fig. 6.12 – Localització dels punts de màxima utilització a resistència (model base) 

 Verificació a estabilitat 

Per a la justificació dels valors obtinguts a partir de la verificació d’estabilitat s’ha seguit els 

mateixos criteris que per a la verificació a resistència. No obstant, per a la recollida d’aquestes 

dades ha calgut dur a terme l’anàlisi separadament per a dos models diferents de detall: el 

model sense corretges, i el model sense corretges ni elements tubulars longitudinals (perfils 

‘SHS 120x4). Per a entendre el motiu d’aquest procediment cal aprofundir en les eines de que 

disposa ConSteel per a l’anàlisi dels modes de vinclament.  

Abans de dur a terme l’anàlisi complet de l’estructura, l’usuari a ConSteel disposa de la opció 

de definir quants modes de vinclament s’han de considerar per a cadascuna de les 

combinacions contemplades. Per defecte, aquest valor s’estableix a 10 modes de vinclament 

per combinació, però sempre ha de ser l’enginyer qui verifiqui que aquest nombre és adequat 

per a considerar tots els efectes que puguin ser perjudicials en el càlcul: això implica, de forma 

simplificada, assegurar-se de que com a mínim el valor del mode de vinclament menys crític 

de cada combinació correspon amb un valor de cr  superior a 10 (valor a partir del qual ja pot 

considerar-se aquells modes de vinclaments com irrellevants).  

El que ha succeït en aquest cas es que, per a pràcticament totes les combinacions, els 10 

primers modes de vinclament que apareixen per defecte corresponen a modes de vinclament 
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individuals dels perfils de SHS 120x4 o combinacions d’aquests. Això provoca que l’anàlisi 

quedi, en certa manera, falsejat, ja que els valors màxims de cr  que poden observar-se 

sempre queden per sota de 10 i s’ha d’entendre que s’estan ometent modes de vinclament 

globals o locals d’altres elements que podrien resultar de gran rellevància.   

Assumint això, doncs, s’ha procedit de la següent manera: es prendran les dades d’utilització 

per als perfils ‘SHS 120x4’ a partir d’aquesta primera verificació, i després es repetirà el mateix 

procediment amb un model que no consideri aquests elements en aquesta fase per a prendre 

la resta de dades i estudiar el comportament global de l’estructura davant d’aquests efectes. 

Els resultats es mostren a la taula 6.3 i a la figura 6.13.  

Com a nota addicional, ha estat necessari augmentar, fins i tot després d’ometre els perfils 

tubulars, el nombre de modes de vinclament considerats a les combinacions 1, 2, 16, 35 i 48 

(totes elles corresponents a casos d’Estat Límit Últim) per a assolir un valor mínim de cr  de 

10 per als modes menys crítics (com a nota addicional, les combinacions 1 i 2 es corresponen 

amb les dues primeres combinacions introduïdes manualment a arrel dels resultats crítics dels 

modes de vinclament obtinguts al model inicial, a Diamonds).  

 

Codi Perfil Utilització (%) 

(1) model base 

Utilització (%) 

(2) omissió de 

valors pic a les 

unions 

 HEA 160 11,6 11,4 

 HEA 220 48,5 48,4 

 HEA 400 72,8 64,7 

 IPE 200 59,2 62,9 

 IPE 400 70,7 68,1 

 L 40x4 -  

 Massís rodó 25 mm -  

 SHS 120x4 59,7 59 

Taula 6.3 – Taula de valors dels percentatges d’utilització a resistència per a cada perfil 
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Fig. 6.13 – Localització dels punts de màxima utilització a estabilitat (model base) 

 Anàlisi de sensibilitat 

A continuació es mostren els resultats després d’haver dut a terme l’anàlisi de sensibilitat. 

Com ja s’ha descrit anteriorment, aquesta eina proporciona la capacitat de donar abast a totes 

les dades tractades pel software ConSteel en quant a modes de vinclament, a més servir com 

a unitat de control dels resultats que han pogut observar-se a les verificacions anteriors.  

Pot seleccionar-se qualsevol de els combinacions per a escalar tots els perfils a partir de 

l’element crític (assignat a un valor del 100% en el cas de l’anàlisi de sensibilitat, res a veure 

amb el valor obtingut d’utilització de la secció) o bé mostrar els resultats resumits en un únic 

diagrama (Figura 6.14). En aquest últim cas, el software dóna la opció de seleccionar el 

percentatge d’utilització a partir del qual truncar la sortida de dades dels valors de cr iu: Això 

significarà que es mostraran, per a cadascun dels perfils, els valors de cr més desfavorables 

corresponents a les combinacions on algun dels perfils assoleixi, com a mínim, els percentatge 

fixat.  

A la següent figura il·lustrativa d’aquests resultats (6.14) s’han afegit marcadors als punts on 

s’havia obtingut el màxim valor d’utilització per a la verificació d’estabilitat, per a tenir ara una 

idea del marge percentual en relació al perfil crític. 
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Fig. 6.14 – Diagrama de sensibilitat amb marcadors a les zones crítiques (verificació 

vinclament) 
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7. ESTUDI DE LES UNIONS METÀL·LIQUES.  

7.1. Problemàtica del mètode dels components. 

Els softwares de càlcul d’unions metàl·liques tradicionals treballen amb el mètode dels 

components, descrit a l’Eurocodi EN-1993-1-8 [1]. Entre alguns exemples d’aquests 

softwares, que treballen, al cap i a la fi, de manera anàloga a com procediria fer el càlcul de 

forma manual, es troben el PowerConnect, i també el mòdul d’unions inclòs al software 

ConSteel, el software CSJoint.  

L’aparició d’aquests softwares al mercat va significar un gran avanç en el camp del càlcul de 

l’estructura: el càlcul feixuc d’una única configuració perfils i elements va passar de cop a 

requerir únicament d’un procés de modelat relativament breu per a aconseguir resultats en 

qüestió de segons per a un gran nombre de combinacions. 

No obstant, la trava més problemàtica amb el que s’han trobat enginyers d’arreu d’Europa i 

del món a l’hora de dissenyar i verificar unions metàl·liques a les seves estructures és que, 

moltes vegades, la complexitat dels casos als que s’han enfrontat ha fet impossible de 

referenciar de forma directa el càlcul dut a terme amb el cas real implantat a l’obra. Això és 

degut a que a la norma només s’hi acullen un nombre limitat de casos i configuracions tipus 

sense donar gaires més opcions ni tan sols a possibles combinacions dins i fora del pla de 

treball. El resultat ha sigut que moltes empreses han hagut d’establir metodologies pròpies de 

càlcul, que van des de la divisió d’unions complexes en diferents casos verificables per norma 

(assumint sempre que la unió es vàlida si la suma de les utilitzacions de l’element comú a les 

diferents parts és inferior al 100%, per exemple) fins a l’elaboració de complexos models 

d’elements finits en softwares d’ús científic o acadèmic (com ara, ANSYS), entre d’altres.  

En apartats posteriors s’exposaran alguns exemples extrets directament del model de 

l’estructura on, més enllà d’aplicar les solucions limitades a només una part dels eixos que 

conformen el node, o de només introduir una fracció dels esforços resultants, es permet 

obtenir un model general de la unió que realment hagi d’implantar-se a l’obra. 
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7.2. Estudi mitjançant elements finits. El software IDEA StatiCa 

Connection.  

 El mètode CBFEM 

Aquestes limitacions que es troben en intentar treballar únicament amb el mètode dels 

components no s’apliquen quan s’empra el nou mètode CBFEM que incorpora el software, ja 

que la unió pot modelar-se exactament a com després es durà a terme a la realitat, analitzant 

de forma unificada tots els elements que la conformen i aplicant les forces resultants del model 

de càlcul, tot això mitjançant elements finits. D’aquesta manera, després de l’anàlisi ja pot fer-

se, en un primer cop d’ull, un repàs tant per les verificacions que provenen de l’Eurocodi com 

de l’estat de tensions i deformacions de les diferents plaques.  

Així doncs, el que es proposa amb aquest mètode és unificar en un únic software de càlcul 

d’unions el mètode dels elements finits i el mètode dels components (CBFEM: Component 

Based Finite Element Method). D’aquesta manera s’arriba a una solució senzilla que, tot i ser 

accessible fins i tot per a enginyers novells o poc experimentats, no perd informació ni omet 

cap consideració substancial en l’anàlisi de la unió, sinó tot al contrari: Per una banda, es 

verifiquen per norma les distàncies mínimes, configuracions i esforços màxims dels diferents 

elements connectors, com ara cargols i soldadures, i es mostren qualitativament a la pantalla 

les conclusions; i per altra banda, totes les plaques del model es verifiquen mitjançant 

elements finits, atenent també a sol·licitacions de la norma que marquen un límit de 

deformacions plàstiques d’un 5% (EN 1993-1-5 [6] apèndix C paràgraf C.8 nota 1). 

El més important, però, és que amb aquesta metodologia (a diferència del mètode dels 

components) el flux de treball es comú a qualsevol tipus d’unió. Això fa que, si per exemple 

en algun punt del disseny es decideix canviar una secció tubular quadrada per una secció 

circular o tipus I, no caldria modificar ni fer cap consideració especial: No hi ha distincions 

entre tipus diferents d’unions. 

Amb IDEA Connection ara és possible modelar unions complexes que fins a dia d’avui només 

podien ser fruit de sobreestimacions o de complexes models d’anàlisi amb elements finits. A 

continuació se’n mostrarà un exemple directament enfocat a l’estructura de l’estudi.  
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 Model d’unió simbòlic de l’estructura. Resultats i conclusions. 

A la vista dels resultats aportats per l’anàlisi de les unions a PowerConnect s’ha triat una de 

les unions més complexes de l’estructura, a mode simbòlic, per a dur a terme un estudi en 

profunditat a IDEA Connection aplicant aquest nou mètode CBFEM. El que s’espera és poder 

afirmar si la unió, duta a terme quan encara no s’havia donat a conèixer aquest nou mètode, 

podria optimitzar-se de forma justificada si hagués de ser implantada a dia d’avui.  

Per a dur a terme el disseny del model s’han tingut en compte, per una banda, el testimoni de 

l’enginyer que va dur a terme el projecte, i per l’altra les fotografies realitzades a l’obra durant 

la construcció de la nau a Cehegín. També s’han aplicat, inicialment, les dimensions dels 

diferents perfils i elements que poden extreure’s del model de PowerConnect, per a després 

dur a terme els canvis que s’estimin oportuns per provar d’optimitzar la solució.  

Les càrregues introduïdes són les 3 càrregues més desfavorables que podien trobar-se als 

resultats obtinguts a PowerConnect, on les combinacions d’axil i moment flector produïen el 

major grau d’utilització conjunta. Són les següents: ELU CF 50, 14 i 51. És important no oblidar 

que ambdós softwares no comparteixen el mateix criteri de signes per a la definició d’esforços 

als elements, per la qual cosa haurà de considerar-se a l’hora d’importar les càrregues.  

ELU CF 50 

 N (kN)  Vy (kN) Vz (kN) Mx (kNm) My (kNm)   Mz (kNm) 

B1 -32,253 0 0 0 0 0 

B2 -14,461 0 0 0 0 0 

B3 41,726 0 22,311 0 -93 0 

D1 25,731 0 0 0 0 0 

ELU CF 14 

 N (kN)  Vy (kN) Vz (kN) Mx (kNm) My (kNm)   Mz (kNm) 

B1 55,755 0 0 0 0 0 

B2 55,819 0 0 0 0 0 

B3 -98,414 0 -100 0 429 0 

D1 0 0 0 0 0 0 

ELU CF 51 

 N (kN)  Vy (kN) Vz (kN) Mx (kNm) My (kNm)   Mz (kNm) 

B1 56,598 0 0 0 0 0 

B2 56,665 0 0 0 0 0 

B3 -110,214 0 -98,31 0 453 0 

D1 0 0 0 0 0 0 

Taula 7.1 – Càrregues introduïdes al model de IDEA Connection 
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A la següent figura (7.1) pot veure’s el resultat final del procés de modelat. A més, es mostren 

les referències entre els noms designats als diferents perfils internament al software amb la 

seva localització real a la unió.  

 

Fig. 7.1 – Model final de la unió a IDEA Connection 

 

Els resultats obtinguts, després d’aplicar els valors de les combinacions de les càrregues més 

desfavorables, es resumeixen a continuació. 
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Fig. 7.2 – Resultats de l’anàlisi de tensió/deformació 

Pot observar-se que, per al cas extrem (similar al cas ‘envolvent’ que es tractava als softwares 

de càlcul, per als quals es reunien els casos més perjudicials per a tots els elements) que el 

model compleix amb les sol·licitacions en tots els punts, excepte per a les soldadures. Si es 

desplega el menú general de verificació, podrà veure’s que és únicament el cordó de 

soldadura inferior del de l’element de cartel·la el que provoca la fallida. Modificant el seu gruix 

de 5 (valor per defecte definit al model de PowerConnect) fins a 8 mm el model ja compleix 

de forma general.  

 

                       Fig. 7.3 – Resultats finals de l’anàlisi de tensió/deformació 
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Per a l’anàlisi de l’abonyegament local: 

 

Fig. 7.4 – Resultats de l’anàlisi d’abonyegament local 

Els resultats per al cas crític (que poden veure’s a la figura anterior) corresponent amb un 

valor d’cr  = 7,74, el més desfavorable de tots els resultants (inferior a 10, caldria potser 

reconsiderar el tipus d’anàlisi si aquest hagués estat de primer ordre). El valor negatiu que pot 

llegir-se a la combinació ELU50 no és més que una resposta el software davant d’un esforç 

de tracció, per la qual cosa no ha de ser tingut en compte.  

Analitzant la rigidesa del perfil IPE 400 (B3) corresponent a la connexió designada com a 

‘TESTA 01’ als softwares de càlcul, i amb un valor de rigidesa a rotació per a l’eix fort de 

272228 kNm/rad, s’obtenen el següents resultats: 
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Fig. 7.5 – Resultats per a la rigidesa rotacional de la unió 

 

 

Fig. 7.6 – Resultats per a la rigidesa axial de la unió 

A la vista d’uns resultats tan ajustats es pot considerar irrellevant un procés d’optimització de 

la unió (una plastificació d’un 1,4% fa entreveure la fallida imminent, i així es confirma en 

provar de modificar lleugerament algun dels elements). Comparant amb els resultats donats 

al software PowerConnect, també ajustats, pot donar-se validesa als càlculs (informe de 

resultats de la unió disponible a l’Annex B). Cal para atenció als valors obtinguts en relació a 

la rigidesa inicial: els valors donats de Sj,ini són 8 vegades inferiors aproximadament al valor 

donat a PowerConnect, així que probablement no seria trivial dur a terme el modelat de totes 

les unions que conformen l’estructura i afegir a cadascun dels extrems dels perfils les 

condicions adients per a un càlcul encara més realista.  
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8. COMPARACIÓ DE RESULTATS ENTRE AMBDÓS 

MÈTODES I SOFTWARES 

Considerant les dades obtingudes a l’estudi, s’obre la porta a un possible exercici 

d’optimització de l’estructura mitjançat les eines de càlcul avançat que ofereix ConSteel.  

No obstant això, abans es durà a terme un estudi comparatiu de les dades obtingudes amb la 

intenció d’esclarir quines són les semblances i diferències més significatives dels dos mètodes 

considerats envers als resultats de càlcul d’una estructura d’aquestes característiques.  

A continuació, doncs, es resumiran en dues taules els percentatges d’utilització obtinguts per 

a cadascun dels tipus de perfil considerats a l’estructura (Taules 8.1 i 8.2): 

 

Codi Perfil Utilització (%) 

Model Inicial 

Utilització (%) 

Model avançat 

(base) 

Utilització (%) 

Model avançat 

(omissió de 

valors pic a les 

unions) 

 HEA 160 11,8 10,9 11 

 HEA 220 47,93 43 43 

 HEA 400 83,235 70,3 62,1 

 IPE 200 39,91 47,3 47,2 

 IPE 400 77,456 51,1 49,1 

 L 40x4 38,718 32,5 32,5 

 Massís rodó 25 mm 79,146 78 77,1 

 SHS 120x4 29,43 26,3 26,1 

Taula 8.1 – Comparativa entre resultats de verificació dels diferents perfils (resistència) 

Parlant, primerament, de les diferències entre els dos models, inicial i avançat, pot observar-

se que en la majoria dels casos no s’aprecien diferències importants que oscil·lin més enllà 

d’un 5-10%. No obstant, per als perfils dels pòrtics principals (IPE 400 – HEA 400) les 

diferències són més significatives: Això entra a dins del que s’esperava, el fet d’haver modelat 
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les corretges al model avançat ha aportat, per una banda, resistència i rigidesa extra als perfils 

de les bigues, i per l’altra, i de forma directament relacionada, ha descarregat una part dels 

esforços que es transmetien als perfils dels pilars. Addicionalment, entenent que el repartiment 

d’esforços al conjunt de la coberta ha succeït de manera més homogènia en aquest segon 

model, s’entén perquè els perfils IPE 200 (ubicats als perfils de coberta dels pòrtics extrems) 

hagin estat els únics d’experimentar un increment percentual en el pas d’un model a l’altre: 

l’alleujament de les bigues interiors provoca el ressentiment de les bigues extremes. 

Comparant ara les dues modalitats de càlcul al model avançat es fa evident que, tot i que en 

la majoria de casos resulta irrellevant, sí que per a l’estructura principal el fet de no incloure 

els esforços extrems de les unions juga a favor del procés d’optimització, i es reafirma com 

una eina amb un gran potencial.  

 

Codi Perfil Utilització (%) 

Model Inicial 

Utilització (%) 

Model avançat 

(base) 

Utilització (%) 

Model avançat 

(omissió unions) 

 HEA 160 28,188 11,6 11,4 

 HEA 220 66,026 48,5 48,4 

 HEA 400 82,603 72,8 64,7 

 IPE 200 54,84 59,2 62,9 

 IPE 400 87,324 70,7 68,1 

 L 40x4 - - - 

 Massís rodó 25 mm - - - 

 SHS 120x4 - 59,7 59 

Taula 8.2 – Comparativa entre resultats de verificació dels diferents perfils (estabilitat) 

A la vista dels resultats obtinguts a la verificació d’estabilitat pot observar-se que guarda una 

forta relació també amb les relacions vistes a la verificació de resistència. També segons el 

que s’esperava, el fet d’analitzar el vinclament a partir dels modes que realment tenen lloc, i 

no només en previsió d’un cas genèric, resulta en uns valors d’utilització menys exigents: 

aquells perfils amb valors de cr  més elevats, que no intervenen de manera activa en els 

principals modes de vinclament no es veuran tampoc perjudicats amb percentatges elevats 

per a aquesta verificació. A més, també es guanya seguretat quan s’observa que alguns dels 



88 

 

 

modes de vinclament més perjudicials per a l’estructura són modes que, en realitat, no estaven 

sent considerats en el model inicial. Pot veure’s una mostra la següent figura (8.1) 

 

Fig. 8.1 – Diagrama d’alguns modes de vinclament crítics de l’estructura (cr <10)  

Addicionalment, i tal i com també pot observar-se a la taula, en aquest model avançat han 

pogut obtenir-se valors acceptables d’utilització a estabilitat per als perfils SHS gràcies a haver 

modelat l’estructura en la seva totalitat, incloent les corretges (cal afegir que en el model inicial 

els resultats per a aquests perfils eren de més del 120% i calia extreure’ls de l’informe ja que 

no representaven el cas real).  

De manera anàloga a la verificació de resistència, queda clar que l’eina per ometre els 

esforços extrems de les unions és especialment útil per a l’estalvi en els perfils de l’estructura 

principal. 

 

Per acabar, però, cal fer també un comentari sobre la consideració de les corretges en el 

model inicial de Diamonds, que a més també servirà a mode comparatiu entre les 

metodologies d’ús dels diferents softwares que s’han aplicat i que es seguiran aplicant.  
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Fent un cop d’ull altre cop al model inicial, cal parar atenció al fet de que per a la simulació de 

les corretges s’han aplicat condicions de fixació tant a l’ala superior com a l’ala inferior per a 

als càlculs a vinclament lateral. Això, no obstant, seria incorrecte: realment farien falta 

tornapuntes a cada punt d’unió corretja-biga, a l’ala inferior, per poder assegurar que aquesta 

secció no quedarà afectada per aquest fenomen de deformació. I efectivament, en eliminar 

aquestes condicions del model inicial el percentatge d’utilització per a aquests perfils es 

dispara. 

Això no es, doncs, sinó una mostra de la classe d’aproximacions teòricament incorrectes però 

necessàries a la pràctica que fins ara han hagut de dur a terme moltes empreses en el càlcul 

dels seus projectes mitjançant el mètode tradicional i softwares de càlcul. Òbviament, no es 

tracta de simplificacions temeràries, sinó tot al contrari: estan basades en el criteri d’enginyers 

experimentats, i moltes vegades fins i tot en càlculs manuals, però que allarguen i dificulten el 

procés de disseny. 
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9. OPTIMITZACIÓ DEL MODEL AVANÇAT 

Havent demostrat que existeix un marge considerable entre els valors d’utilització dels 

diferents perfils i el màxim ara es procedeix amb l’exercici d’optimització de l’estructura. Aquest 

procediment no es limitarà amb cap restricció externa que podria venir del proveïdor o de 

qualsevol altre factor extern, com el transport (cal recordar que a l’inici de l’estudi ja es 

confirmava que no s’havia donat cap circumstància d’aquesta mena en el moment del 

desenvolupament del projecte al 2013).  

Així doncs, es tractarà de reduir paulatinament els perfils de l’estructura de manera repartida 

i sense focalitzar l’estalvi en una sola tipologia, fins que els percentatges d’utilització per als 

dos tipus de verificació quedin prou propers al 100% sense superar en cap cas aquest valor. 

Els resultats obtinguts es recolliran també després d’haver aplicat l’eina de reducció d’esforços 

extrems als nodes principals amb les eines avançades de ConSteel donat que, com ja ha 

quedat demostrat, suposa en alguns casos una millora substancial que podria acabar marcant 

una diferència en aquest procés. 

A continuació es mostren els resultats a mode comparatiu entre el model avançat i el model 

avançat optimitzat per als dos tipus de verificació. S’han marcat amb el signe ‘*’ aquells perfils 

modificats: 

 MODEL BASE MODEL OPTIMITZAT 

Codi Perfil Utilització (%) 
Model avançat 

Perfil Utilització (%) 
Model avançat 

optimitzat 

 HEA 160 11 HEA 140* 18,2 

 HEA 220 43 HEA 200* 65,4 

 HEA 400 62,1 HEA 360* 88,2 

 IPE 200 47,2 IPE 180* 71 

 IPE 400 49,1 IPE 360* 67 

 L 40x4 32,5 L 40x4 32,5 

 Massís rodó 25 mm 77,1 Massís rodó 25 mm 77,1 

 SHS 120x4 26,1 SHS 120x4 26,1 

Taula 9.1 – Comparativa del grau d’utilització abans i després d’optimitzar (resistència) 
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 MODEL BASE MODEL OPTIMITZAT 

Codi Perfil Utilització (%) 

Model avançat 

Perfil Utilització (%) 

Model avançat 

optimitzat 

 HEA 160 11,4 HEA 140* 18,6 

 HEA 220 48,4 HEA 200* 74,9 

 HEA 400 64,7 HEA 360* 90,6 

 IPE 200 62,9 IPE 180* 90,8 

 IPE 400 68,1 IPE 360* 87,3 

 L 40x4 - L 40x4 - 

 Massís rodó 25 mm - Massís rodó 25 

mm 

- 

 SHS 120x4 59 SHS 120x4 59 

Taula 9.2 – Comparativa del grau d’utilització abans i després d’optimitzar (estabilitat) 

 

S’ha aconseguit reduir tots els perfils de l’estructura principal i els percentatges d’utilització es 

mantenen per sota del màxim. A partir d’aquest model optimitzat, als pressupostos de l’apartat 

següent podrà valorar-se quantitativament quin és el valor que podria haver-se estalviat en 

cas d’haver construït aquesta segona estructura i no la que va projectar-se finalment.  
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10. PRESSUPOSTOS. EL SOFTWARES TEKLA I 

STRUMIS 

10.1. Descripció de la tecnologia BIM. TEKLA i STRUMIS. 

La tecnologia BIM està cada cop més present a les empreses europees, i també a España. 

Des de l’empresa Construsoft, empresa distribuïdora oficial de tots els softwares esmentats 

en aquest projecte, s’ha donat suport al llarg d’aquests darrers anys a aquesta metodologia 

innovadora de treball en el sector de la construcció, consistent en la cooperació i l’intercanvi 

d’informació rellevant entre softwares de diferents disciplines a dins del mateix àmbit, com ara 

softwares especialitzats en el disseny, el càlcul, la planificació o l’estimació de costos, amb la 

finalitat d’optimitzar cadascun dels projectes al màxim alhora que es guanya temps i es 

minimitzen possibles errors en aquest intercanvi d’informació.  

A l’esquema de la següent figura (10.1) es mostra un exemple del que suposa treballar 

habilitant aquest intercanvi directe d’informació entre softwares amb un llenguatge, en termes 

de format d’arxiu, comú:  

1) Estalvi de costos. Treballadors experts en les diferents especialitats ja esmentades a 

dins de l’àmbit de la construcció no han de repetir la mateixa informació paral·lelament 

per a dur a terme dissenys, càlculs o planificacions de costos. Per exemple: Si el 

delineant ja ha definit una estructura determinada a partir de diferents elements, 

aquesta informació podrà ser transmesa de forma directa a un software d’anàlisi sense 

que el calculista l’hagi de definir altre cop des de zero (a un software de càlcul, com 

ara Diamonds o ConSteel). Anàlogament, la informació inclosa al model de disseny, 

com ara dades sobre la longitud i tipologia dels perfils, plaques, cargols, etc. pot ser 

entesa i processada també de forma directa per un software d’anàlisi i optimització de 

costos sense necessitat de que l’usuari hagi de llegir i re-introduir aquestes dades 

manualment d’un programa a l’altre. Aquest estalvi de temps es tradueix, al cap i a la 

fi, en un estalvi de costos associats a les hores de dedicació d’aquests treballadors 

especialitzats. 

 

2) Minimització de possibles errors humans. Com que ara es treballa amb programes 

que tracten i emmagatzemen la informació de forma digital, si es descobreix un 

mancança o inexactitud en alguna de les fases del projecte, aquesta ràpidament pot 

ser identificada a les altres parts, i així també pot ser fàcilment corregida.  
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Fig. 10.1 – Esquema del flux de treball amb tecnologia BIM 

 

A l’apartat següent es farà ús d’aquesta interoperabilitat per a dur a terme un estudi del 

pressupost vinculat a la realització de l’obra d’aquesta estructura. El software especialitat que 

s’ha emprat per a dur-lo a terme ha estat StruM.I.S., un programa especialitzat en la gestió 

integral i control de la producció per a fabricants d’estructura metàl·lica. 

Seguint la metodologia BIM, es pretén importar tota la informació directament a aquest 

software per a dur a terme de forma automàtica el càlcul del pressupost. No obstant, a data 

de realització d’aquest estudi no existeix un enllaç directe entre els softwares de càlcul tractats 

i StruM.I.S., així que ha calgut fer servir un tercer software únicament a mode d’intermediari, 

el software de disseny estructural, Tekla Structures.  

Com que fins ara només han tingut cabuda al projecte softwares de càlcul, tant d’estructures 

com d’unions metàl·liques, es farà una breu introducció als dos softwares esmentats abans 

de procedir per a conèixer les seves funcionalitats principals. 

  Disseny d’estructures avançat. El software Tekla. 

El software Tekla és una de les solucions més esteses arreu del món per al disseny i 

planificació d’estructura tant metàl·lica com d’altres tipologies (formigó, encofrats, etc.). Els 

avantatges principals que planteja van des de la disminució de terminis y possibles errors 

humans fins a la fàcil col·laboració de diferents professionals treballant en xarxa fins i tot 

modificant un mateix model al mateix temps.  

Gràcies a la seva gran capacitat d’interoperabilitat també entre softwares de diferents tipus, 

com ho són ConSteel o StruM.I.S., ha estat possible la realització parametritzada del càlcul 

dels pressupostos del projecte. És important esmentar, doncs, que no es produirà cap canvi 

en el model mentre aquest es troba a Tekla, sinó que aquesta plataforma únicament servirà 

de pont entre el software de càlcul i el de gestió esmentats anteriorment.  

A continuació, a la Figura 10.2, es mostra aquest pas mig del model a Tekla.  
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Fig. 10.2 – Imatge il·lustrativa del pas de l’estructura a Tekla  

 Gestió i control de la producció en estructura metàl·lica. El software StruM.I.S. 

El software StruM.I.S. és una solució de gestió empresarial integral que engloba tot el procés 

de fabricació de l’acer, aprofitant el flux informàtic i els processos d’un projecte d’estructures 

d’acer entre departaments, proveïdors i clients, partint de l’estimació fins a la oferta, tot a través 

de l’adquisició del material, la producció i el muntatge.  

Aquest sistema està orientat a professionals del sector de l’acer estructural; enginyeries, 

fabricants de qualsevol mida, proveïdors, distribuïdors i professionals de l’estimació de costos. 

Així doncs, per a l’aplicació d’aquesta funció de pressupostos s’estarà emprant una petita part 

de tot el que ofereix el software.  

El procediment a seguir consistirà en prendre els procediments parametritzats de càlcul dels 

costos de les operacions de fabricació, de les matèries primes y de possibles elements de 

connexió addicionals (com ara plaques o cargols) directament de la base de dades d’un 

reconegut taller d’estructura metàl·lica. D’aquesta manera, StruM.I.S. només caldrà que 

llegeixi la quantitat de perfils de cada tipologia, estudiar les seves longituds y connexions, i 

finalment conformar l’estimació del pressupost de forma sòlida i realista.  

Addicionalment, cal mencionar que també seria possible incloure una estimació de costos en 

referència a la realització del projecte de la mà d’una enginyeria. No obstant, donat que les 

circumstàncies d’anàlisi de la nau divergirien probablement dels costos associats a aquest 

projecte en cas de que fos realitzat per una empresa real s’ha decidit procedir amb aquesta 

part de forma manual, com podrà veure’s al següent apartat. 
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10.2. Estudi del pressupost del projecte. 

Per dur a terme el pressupost total del projecte s’han dividit els costos en dos grups: costos 

de realització y projecció de l’estudi (recursos materials, humans) i costos lligats a la 

construcció de la nau (fabricació, muntatge, etc.).  

Com és obvi, l’anàlisi del pressupost del projecte es basarà en l’estudi d’una estructura 

optimitzada ja construïda, així que únicament té sentit si es planteja com a referència en base 

a un possible futur reaprofitament per a projectes de característiques similars.  

 Realització i projecció de l’estudi 

Els recursos en aquest apartat podran resumir-se, essencialment, en dos tipus: recursos 

materials i recursos humans. És important mencionar que per al càlcul dels costos materials, 

parlant d’aparells o serveis (o llicències), s’ha considerat una durada d’amortització de 5 anys, 

tot calculant-ne la proporció en base al temps. Per a les llicències s’ha adaptat aquest 

percentatge al període de temps real en que s’ha emprat.  

 

Concepte Quantitat/ 
Amortització 

Preu unitari/ 
Preu inicial 

Cost total 
(€) 

Ordinador 20% 700 140 

Llicència: Diamonds 20% 3000 600 

Llicència: PowerConnect 10% 2000 200 

Llicència: ConSteel 20% 8000 1600 

Llicència: IDEA Connection 10% 4000 400 

TOTAL 2940 € 

Taula 10.1 – Costos materials de realització del projecte  
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Personal Cost horari 
(€·h-1) 

Hores 
dedicades 

Cost total 
(€) 

Enginyer consultor especialista (director) 50 50 2500 

Enginyer especialista sènior (Tekla) 30 2 60 

Enginyer especialista junior (StruMis) 20 2 40 

Enginyer veterà (assessoria tècnica) 60 5 300 

Enginyer júnior (projectista) 20 500 10000 

TOTAL 12900 € 

Taula 10.2 – Costos dels recursos humans del projecte  

El cost total per a dur a terme l’estudi ha estat de 15840 €.   

 

 Construcció de l’estructura.  

Com ja s’ha introduït prèviament, per a dur a terme aquest apartat s’ha emprat l’assistència 

del software StruM.I.S. 

Els paràmetres, costos, temps d’execució, fases d’implementació, etc. han estat prèviament 

parametritzats d’acord als paràmetres estàndards fixats per un reconegut taller d’estructura 

metàl·lica. D’aquesta manera, un cop el model resultant ja ha estat transferit a Tekla, ara pot 

ser exportat des d’aquest al programa de càlcul de pressupostos, a on únicament caldrà 

classificar els perfils en pilars, arriostraments, bigues principals, bigues secundàries, etc. 

Llavors, automàticament StruM.I.S. llegirà el nombre de perfils necessaris i la seva longitud, i 

a més de calcular els costos per a la posada a punt a l’obra també estimarà els costos de 

fabricació, tant considerant les hores de dedicació dels operaris com del material emprat a les 

unions entre els diferents elements.  

S’exposa un resum dels resultats obtinguts a la taula següent, classificant els costos 

associant-los a tots els processos assignables als diferents tipus de perfil, més els extres. El 

document complet de l’informe podrà consultar-se a l’Annex C. També s’inclou, a mode 

comparatiu, el valor del pressupost que tindria la construcció de l’estructura optimitzada.  
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 MODEL BASE MODEL OPTIMITZAT 

Codi Concepte Cost combinat (€) Concepte Cost combinat (€) 

 HEA 160 2547,22 HEA 140* 2069,61 

 HEA 220 3089,59 HEA 200* 2587,91 

 HEA 400 5320 HEA 360* 4766,72 

 IPE 200 802,82 IPE 180* 673,79 

 IPE 400 4752,38 IPE 360* 4092,93 

 L 40x4 134,16 L 40x4 134,16 

 Massís rodó 25 mm 120,74 Massís rodó 25 mm 120,74 

 SHS 120x4 647,81 SHS 120x4 647,81 

- Z-225x3 9497,67 Z-225x3 9497,67 

   - EXTRES    

 Prefabricació 9352,04  8076,38 

 Fabricació 12469,38  10768,51 

 Granallat 3117,35  2692,13 

 Pintura 2493,88  2153,7 

 Galvanitzat 3117,35  2692,13 

 Muntatge 15586,73  13460,63 

TOTAL 79177,58 €  68820,40 € 

Taula 10.3 – Costos de construcció de l’estructura (comparativa model base y model optimitzat) 

El cost total per a l’estudi, plantejament i construcció d’una alternativa a l’estructura inicial 

seria, doncs, la suma dels costos de realització y de construcció del model optimitzat: 

                                                  68820 + 15840 = 84660,4 €                                                           (10.1) 
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L’estalvi que hagués pogut experimentar el projecte inicial, en cas d’haver pogut disposar 

d’aquesta solució, hagués estat la diferència entre els dos pressupostos de construcció 

plantejats: 

                                                    79177,58 − 68820,4 = 10357,18 €                                         (10.2) 
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CONCLUSIONS 

Els resultats de l’anàlisi comparatiu entre els dos procediments de verificació per a l’estructura 

de l’estudi han evidenciat els avantatges que pot suposar treballar amb el mètode general en 

casos d’implantació practicable. L’anàlisi exhaustiu dels modes de vinclament, a més, permet 

a l’enginyer ampliar els seus coneixements al voltant de l’estructura que dissenya, ja que el 

seu veritable comportament global queda contingut als diferents anàlisis d’una forma més 

acurada.  

A diferència del que podrien invitar a creure els resultats del procés d’optimització, no pot 

concloure’s que en qualsevol cas i com a norma general els percentatges d’utilització de tots 

els perfils i components d’una estructura hagin de ser inferiors o superiors aplicant un o altre 

mètode. En aquest cas, la inclusió al model avançat d’elements només estimats al model 

inicial ha fet que la comparació entre ambdós requereixi de matisos: Per aquest motiu, doncs, 

no seria encertat relacionar el fet d’haver pogut optimitzar i abaratir costos de l’estructura 

exclusivament al fet d’haver emprat el mètode general de verificació. També han estat 

essencials l’ús de les eines de càlcul avançat i una consideració realista de l’estructura al 

software ConSteel (incloent els modes de vinclament en tota la seva complexitat). 

Gràcies a l’evolució que han experimentat els darrers anys les eines de software informàtic 

per al càlcul d’estructures ara és més senzill i eficaç que mai estudiar y experimentar amb el 

comportament dels diferents elements i unions d’una construcció. Aprofitant aquestes noves 

tecnologies ha pogut demostrar-se que l’anàlisi d’una unió complexa mitjançant elements finits 

és una possibilitat practicable gràcies al software IDEA Connection, i que a més el fet de poder 

considerar diversos eixos confluint en un mateix node possibilita la consideració d’efectes 

favorables entre ells en termes resistents.  

Finalment, s’ha deixat constància del gran potencial que ha tingut i tindrà la metodologia BIM 

en el sector de la construcció i del disseny estructural mitjançant la importació total d’un model 

nascut en un programa de càlcul a un software de gestió per tallers d’estructura metàl·lica, 

facilitant així el càlcul dels pressupostos. Aquests enllaços d’interoperabilitat entre programes 

de diferents especialitats a dins d’aquest camp augmenten en nombre dia a dia i sens dubte 

suposen una mostra del futur que molt probablement acabi imposant-se en el tarannà de les 

empreses del sector. 



100 

 

 

AGRAÏMENTS 

En primer lloc, agreixo al director d’aquest projecte, l’Albert Jiménez, i al ponent, el Miquel 

Casafont, el suport i la orientació que m’han proporcionat al llarg de tot el desenvolupament 

del projecte.  

Agraeixo també a l’enginyer en cap de l’empresa PROBOGES, el José Andrés Rojas, que 

permetés la utilització d’una de les seves estructures per a l’estudi que s’ha dut a terme.  

I per últim, també voldria dedicar el projecte a tots aquells familiars i amics que m’han donat 

suport i ajuda durant la seva realització.  

 

 

 

 

 



101 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Referències bibliogràfiques 

[1] EN 1993 Part 1-8 Design of Joints 

[2] CTE document bàsic 

[3] EN 1993 Part 1-1 General rules and rules for buildings 

[4] DB SE AE accions en l'edificació 

[5] EAE Instrucción española de acero estructural 

[6] EN 1993 Part 1-5 General rules - Plated structural elements 

 

Bibliografia complementària 

HURTADO, C., FENÁNDEZ, F., ASENSIO, M., VEGA, R. Estructuras de acero en 

edificación. Publicaciones APTA, 2009. 

RAMÓN ARGÜELLES ÁLVAREZ La estructura metálica de hoy. Ed: Librería Técnica 

Bellisco, 1975-1987. 

CHEN AND ATSUTA Finite Element Methoden im Stahlbau. Ed: Verlag Ernst & Sohn, 

1977. 

[http://www.consteelsoftware.com/en] 

[http://www.buildsoft.eu/es] 

[http://idea-rs.uk/] 

[http://www.construsoft.es/site/es/products/detail/stru-m-i-s-.54.html] 

 


