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Encavallada 1 – Bar-restaurant 

Introducció: Aquesta biga en gelosia que s’analitzarà a continuació, té la seva raó d’ésser en un esforç 

d’adaptació a l’entorn. Per un nivell soterrani, es situen les línies ferroviàries de Rodalies R1, R3 i R4 amb 

una amplada de 26 metres que necessitàvem salvar.  

A més a més, l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) recomanava una distància de separació del túnels 

ferroviaris de 5m per a la situació dels fonaments. Això provocà que l’encavallada hagués de salvar una 

distància de 36 metres. 

En quan a la situació superior, l’Avinguda Meridiana, una de les vies vertebradores de Barcelona amb un 

tràfic rodat d’envergadura es situava per sobre d’una de les parts a salvar. Per altra banda, es buscava 

una connexió entre el nivell de la Meridiana i el nou nivell objecte d’aquest projecte amb lo qual es va 

situar un equipament esponja per a l’atracció de públic. 

Càrregues i Hipòtesis 

-Pes Propi (PP): Produït pel pes de l’estructura d’acer de la pròpia encavallada. 

-Permanents Meridiana (CP): Derivat de les següents càrregues. 

Placa alveolar: 646 Kg/ml·4,65m/1,2ml= 2503,25Kg/m 

Capa de compressió de 15cm: 2500Kg/m³·4,65m·0,15m= 1743,75Kg/m 

Graves: 1700Kg/m³·4,65m·0,25m=1976,25Kg/m 

Capa rodadura: 350Kg/m²·4,65m=1627,5Kg/m 

 

Total càrregues permanents Meridiana: 7750Kg/m  

 

-Permanents Terres saturades (CP): Derivat de les següents càrregues. 

Terres saturades: 2100 Kg/m³·0,5m·4,65m= 4882,5Kg/m 

Xapa col·laborant 20+5: 375Kg/m³·4,65m= 1744Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,65m=233Kg/m 

 

Total càrregues permanents forjat amb terres: 6859,5Kg/m 

 

-Permanents Bar (CP): Derivat del forjat. 

 

Tabiqueria: 100 Kg/m²·4,65m=465Kg/m 

Xapa col·laborant 20+5cm: 375Kg/m²·4,65m=1744Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,65m=233Kg/m 

Paviment: 100Kg/m²·4,65m=465Kg/m 

 

Total càrregues permanents Bar: 2907Kg/m 

 

 

 

-Permanents Sostre (CP): 

 

Xapa col·laborant 15+5cm: 312,5Kg/m²·4,65m=1453Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,65m=233Kg/m 

Coberta de Zinc: 100 Kg/m²·4,65m=465Kg/m 

 

Total càrregues permanents Sostre: 2151Kg/m 

 

-Permanents façana (CP): 

Façana lleugera: 75Kg/m²·5m·4,65m=1750Kg 

 

 

-Sobrecàrrega d’ús (SU): Derivat de les següents situacions 

Carretera(SUc): 500Kg/m²(Zona d’aglomeració): 500Kg/m²·4,65m=2325Kg/m 

Bar (SUb): 300Kg/m² (Zona de públic amb taules i cadires): 300 Kg/m²·4,65m=1395Kg/m 

        (SUs) 500Kg/m² (Zona d’aglomeració): 500 Kg/m²·4,65m=2325Kg/m 

Neu (N): 40Kg/m²·4,65m=186 Kg/m 

Manteniment (SUm): 100Kg/m·4,65m= 465Kg/m 

 

Combinació d’hipòtesis 

 

A continuació es descriuen el conjunt de combinacions que s’han considerat com a més desfavorables 

per a l’anàlisi dels esforços de l’encavallada. 

 

1. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUs )+ 1,50·0,70·(SUc + SUb) + 1,50·0·(SUm) 

2. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUs + SUb) + 1,50·0·(SUm) 

3. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb )+ 1,50·0,70·(SUc + SUs) + 1,50·0·(SUm) 

4. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUs )+ 1,50·0,70·(SUc + SUb) + 1,50·0,50·(N) 

5. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc )+ 1,50·0,70·(SUs + SUb) + 1,50·0,50·(SUm) 

6. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb )+ 1,50·0,70·(SUc + SUs) + 1,50·0,50·(SUm) 

7. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUs )+ 1,50·0,70·(SUc) + 1,50·0,50·(N) 

8. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc )+ 1,50·0,70·(SUs) + 1,50·0,50·(N) 

9. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUs)+ 1,50·0,70·(SUb) + 1,50·0,50·(N) 

10.  1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb)+ 1,50·0,70·(SUs) + 1,50·0,50·(N) 

11. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUb) + 1,50·0,50·(N) 

12. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb)+ 1,50·0,70·(SUc) + 1,50·0,50·(N) 

13. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUs)+ 1,50·0,50·(N) 

14. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,50·(N) 

15. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb)+ 1,50·0,50·(N) 

16. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N) 

17. 1,00·(PP + CP) +1,00 ·(SUs + SUc + SUb + N) 

18. 1,00·(PP + CP) +1,00 ·(SUs + SUc + SUb + SUm) 
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Anàlisis d’esforços 

 

A continuació la tasca consisteix en fer un anàlisi de tots els esforços que entren en joc dins l’estructura, 

per tal de localitzar els punts on més sofreix, i on haurem de centrar la nostra mirada per tal d’efectuar 

un predimensionament de l’encavallada. Per aquesta tasca em fet ús del programa WinEva. Per a cada 

tipus d’esforç a comprovar s’ha seleccionat la combinació més desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

Tallants: 

Per a la combinació 2 

  
Seleccionarem certes barres per tal d’entendre quin perfil mínim necessitaríem per secció i aconseguir 

un conjunt més homogeni. 

Partim de la següent figura matemàtica: 

 

Vpl= Av·Fyd/√3 

 

On, aïllarem Av per tal de conèixer les seccions mínimes. A més, l’acer que utilitzarem serà de S355JR ja 

que degut a la dimensió de l’encavallada es produeixen tensions molt altes en l’acer. Per tant, 

 

Av=Vpl·√3/Fyd= 54,12T · 10⁴ · 1,05/ 355N/mm²= 16,01 cm² 

Tan aquest esforç com la resta d’esforços podrien esser suportats per un HEB-100.  

 

Moments: 

Per a la combinació 2 

 

En aquest cas, els esforços més greus que s’observen es situen a la barra on finalitza l’Avinguda 

Meridiana i apareix el volum del bar. Aquest serà el primer punt que analitzarem. 

Per això partirem esbrinant el seu mòdul resistent amb el següent algoritme: 

Wel,y=Md/Fyd= 61,18Tm·10·10⁶·1,05/355N/mm²=1810cm³ 

Per tant, seria suficient amb un HEB-320. 

 

Axials: 

Per a la combinació 1 

 

 
A continuació centrarem la nostra atenció, en els perfils sotmesos a tracció (en color vermell) per 

després centrar-nos en les barres sotmeses a compressió que a més patiran el fenomen de vinclament. 

Per a les barres a tracció utilitzarem la següent eina: 

A=N/σ=613,91T·10⁴/355N/mm²=172,93cm² 

Per aquest perfil necessitarem un HEB-360. 

 

Vinclament: 
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Ara bé, les barres que es presenten a compressió, pateixen un procés de vinclament ja que les barres 

intenten girar cap a l’exterior. A més, realitzarem l’anàlisi de vinclament per a tres tipus de barres que es 

comporten a compressió: unes verticals de 6,0m, unes horitzontals de 4,5m i unes diagonals de 3,6m. 

Començarem per l’horitzontal de 4,5m i 532,23T. Per això, prendre’m de base un HEB-500 que gaudeix 

de una Iz=12620cm⁴ i una A=238,6cm². Em de tenir en compte que em pres la inèrcia més baixa ja que 

es la direcció cap on tendiria a vinclar la nostra barra. 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·4500mm=4500mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/4500)²·210000·12620·10⁴=1292T>532T  

Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √238,6·100·355N/mm²/1292·10⁴=0,81 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba b ja que: H/B=500/300=1,67>1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,71 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,71·238,6cm²·100·355N/mm²/1,05=573T. 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 573T>532T, el perfil HEB-500, serà apte per a resistir els 

esforços de vinclament. 

Ara anem a comprovar les diagonals que gaudeixen d’una càrrega de: 448T i 411T respectivament. Per 

tant, provarem un HEB-360 amb Iz=10140cm⁴ i una A=180,6cm². 

 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·3600mm=3600mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/3600)²·210000·10140·10⁴=1622T>448T  
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Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √180,6·100·355N/mm²/1622·10⁴=0,63 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba b ja que: H/B=360/300=1,2>1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,82 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,82·180,6cm²·100·355N/mm²/1,05=500,69T 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 500,69T>448T, el perfil HEB-360, serà apte per a resistir 

els esforços de vinclament. 

 

Finalment, anem a comprovar el vinclament per a les barres verticals sotmeses a compressió. Amb 183T i 

6,00 metres de longitud. Per tant, provarem un HEB-400 amb Iz=10820cm⁴ i una A=197,8cm². 

 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·6000mm=6000mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/6000)²·210000·10820·10⁴=622,94T>183T  

Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √197,8·100·355N/mm²/622,94·10⁴=1,06 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba b ja que: H/B=450/300=1,33>1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,56 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,56·197,8cm²·100·355N/mm²/1,05=374,5 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 374,5T>183T, el perfil HEB-400, serà apte per a resistir 

els esforços de vinclament. 
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Tensions: 

Per a la combinació 1.  

 
Donat que apareixen tensions molt altes, s’ha optat en tots els càlculs per oferir l’encavallada d’acer de 

més alta qualitat: 355N/mm². Donat que es tracta d’una encavallada de grans llums de 36m de llarg, 

sembla una opció raonable. 

 

 

Deformacions: 

Per a la combinació 18 d’ELS 

 
La fletxa utilitzada en aquest cas és de L/400 ja que ens trobem amb pisos rígids. Així doncs: 

36000/400=90mm. Per tant, la fletxa admesa serà de 90 mm. Com que l’encavallada preveu una fletxa 

de 55mm, es considera apte. 

 

 

Encavallada 2 – Pont-pasarel·la 

Introducció: com en l’encavallada anterior, l’objectiu es salvar les vies de ferrocarril R1, R3 i R4. A més, i 

com obliga l’AMB ens separem 5 metres per cada un dels costats. 

A diferència de l’encavallada anterior, en aquest cas es mira de que la biga serveixi com a zona de pas 

tan per els peatons com als camions de neteja. 

Per tant, ens trobem amb una encavallada que haurà de salvar 36 metres i on a més, s’haurà de suportar 

part de l’Avinguda Meridiana en un dels seus extrems, i a l’altre extrem haurà de suportar unes 

jardineres amb terres vegetals. 

 

Càrregues i Hipòtesis 

-Pes Propi (PP): Produït pel pes de l’estructura d’acer de la pròpia encavallada. 

-Permanents Meridiana (CP): Derivat de les següents càrregues. 

Placa alveolar: 646 Kg/ml·4,65m/1,2ml= 2503,25Kg/m 

Capa de compressió de 15cm: 2500Kg/m³·4,65m·0,15m= 1743,75Kg/m 

Graves: 1700Kg/m³·4,65m·0,25m=1976,25Kg/m 

Capa rodadura: 350Kg/m²·4,65m=1627,5Kg/m 

 

Total càrregues permanents Meridiana: 7750Kg/m  

 

-Permanents Terres saturades (CP): Derivat de les següents càrregues. 

Terres saturades: 2100 Kg/m³·0,5m·4,65m= 4882,5Kg/m 

Xapa col·laborant 20+5: 375Kg/m³·4,65m= 1744Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,65m=233Kg/m 

 

Total càrregues permanents forjat amb terres: 6859,5Kg/m 

 

 

-Permanents Sòl passarel·la (CP): Derivat del forjat. 

 

Xapa col·laborant 20+15cm: 375Kg/m²·4,65m=2906,25Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,65m=233Kg/m 

Paviment: 100Kg/m²·4,65m=465Kg/m 

 

Total càrregues permanents passarel·la: 3604,25Kg/m 

 

-Permanents façana (CP): 

Façana lleugera: 75Kg/m²·4,5m·5m=1687,5Kg   

 

-Sobrecàrrega d’ús (SU): Derivat de les següents situacions 

Carretera(SUc): 900Kg/m²(Zona d’aglomeració): 900Kg/m²·4,65m=4185Kg/m 

Pasarel·la(SUp) 500Kg/m² (Zona d’aglomeració): 500 Kg/m²·4,65m=2325Kg/m 

Neu (N): 100Kg/m²·4,65m=465 Kg/m 

 

Combinació d’hipòtesis 
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A continuació es descriuen el conjunt de combinacions que s’han considerat com a més desfavorables 

per a l’anàlisi dels esforços de l’encavallada. 

 

1. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUp )+ 1,50·0,70·(SUc + SUv) + 1,50·0,50·(N) 

2. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUp + SUv) + 1,50·0,50·(N) 

3. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv )+ 1,50·0,70·(SUc + SUp) + 1,50·0,50·(N) 

4. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N)+ 1,50·0,70·(SUp + SUc + SUv)  

5. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUp)+ 1,50·0,70·(SUc + SUv)  

6. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUp + SUv)  

7. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv)+ 1,50·0,70·(SUp + SUc)  

8. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc )+ 1,50·0,70·(SUp) + 1,50·0,50·(N) 

9. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUp)+ 1,50·0,70·(SUc) + 1,50·0,50·(N) 

10.  1,35·(PP + CP) + 1,50·(N)+ 1,50·0,70·(SUp + SUc)  

11. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUp)+ 1,50·0,70·(SUv) + 1,50·0,50·(N) 

12. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv)+ 1,50·0,70·(SUp) + 1,50·0,50·(N) 

13. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N)+ 1,50·0,70·(SUv + SUp) 

14. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUv) + 1,50·0,50·(N) 

15. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv)+ 1,50·0,70·(SUc) + 1,50·0,50·(N) 

16. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N) + 1,50·0,70·(SUc + SUv) 

17. 1,35·(PP + CP) +1,50 ·(SUp) + 1,50·0,50·(N) 

18. 1,35·(PP + CP) +1,50 ·(SUc) + 1,50·0,50·(N) 

19. 1,35·(PP + CP) +1,50 ·(SUv) + 1,50·0,50·(N) 

20. 1,00·(PP + CP) +1,00 ·(SUp + SUc + SUv + N) 

 

 

 

Anàlisis d’esforços 

 

A continuació la tasca consisteix en fer un anàlisi de tots els esforços que entren en joc dins l’estructura, 

per tal de localitzar els punts on més sofreix, i on haurem de centrar la nostra mirada per tal d’efectuar 

un predimensionament de l’encavallada. Per aquesta tasca em fet ús del programa WinEva. Per a cada 

tipus d’esforç a comprovar s’ha seleccionat la combinació més desfavorable.  

 

Tallants: 

Per a la combinació 2 

 

Seleccionarem certes barres per tal d’entendre quin perfil mínim necessitaríem per secció i aconseguir 

un conjunt més homogeni. 

Partim de la següent figura matemàtica: 

 

Vpl= Av·Fyd/√3 

 

On, aïllarem Av per tal de conèixer les seccions mínimes. A més, l’acer que utilitzarem serà de S355JR. 

Per tant, 

 

Av=Vpl·√3/Fyd= 46,63T · 10⁴ · 1,05/ 355N/mm²= 13,79 cm² 

Tan aquest esforç com la resta d’esforços podrien esser suportats per un HEB-100. 

 

 

 

Moments: 

Per a la combinació 2 

 
En aquest cas, els esforços més greus que s’observen es situen a la barra que recolza amb la Meridiana. 

Per això partirem esbrinant el seu mòdul resistent amb el següent algoritme: 

Wel,y=Md/Fyd= 36,09Tm·10·10⁶·1,05/355N/mm²=1067,45cm³ 

Per tant, seria suficient amb un HEB-260. 

 

 

Axials: 

Per a la combinació 1 

 
A continuació centrarem la nostra atenció, en els perfils sotmesos a tracció (en color vermell) per 

després centrar-nos en les barres sotmeses a compressió que a més patiran el fenomen de vinclament. 

Per a les barres a tracció utilitzarem la següent eina: 
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A=N/σ=580,77T·10⁴·1,05/355N/mm²=171,77cm² 

Per aquest perfil necessitarem un HEB-360. 

 

 

Vinclament: 

 

Ara bé, les barres que es presenten a compressió, pateixen un procés de vinclament ja que les barres 

intenten girar cap a l’exterior. A més, realitzarem l’anàlisi de vinclament per a un tipus de barra que es 

comporten a compressió: les horitzontals de 4,5m. 

 

Començarem per la diagonal de 4,50m i 566,70T. Per això, prendre’m de base un HEB-500 que gaudeix 

de una Iz=12620cm⁴ i una A=238,6cm². Em de tenir en compte que em pres la inèrcia més baixa ja que 

es la direcció cap on tendiria a vinclar la nostra barra. 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·4500mm=4500mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/4500)²·210000·12620·10⁴=1291,68>566,70T  

Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √238,6·100·355N/mm²/1291,68·10⁴=0,8 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba b ja que: H/B=500/300=1,67<1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,72 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,72·238,6cm²·100·355N/mm²/1,05=580,82T. 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 580,82T>566,70T, el perfil HEB-500, serà apte per a 

resistir els esforços de vinclament. 

 

Tensions: 

Per a la combinació 2. 

 
Donat que apareixen tensions habituals farem ús de l’acer de qualitat 355N/mm².  

Deformacions: 

Per a la combinació 20 d’ELS 
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La fletxa utilitzada en aquest cas és de L/300. Així doncs: 36000/300=120mm. Per tant, la fletxa admesa 

serà de 120 mm. Com que l’encavallada preveu una fletxa de 70,80mm, es considera apte. 

 

Encavallada 3 – Escola 

Introducció: L’encavallada neix a partir d’una necessitat ja que al subsòl es troba la línia vermella L1 del 

metro amb 7metres d’amplitud. Per salvar aquesta distància ens tornem a veure afectats per la distància 

de separació que obliga l’AMB en tot lo possible. Amb lo qual es necessari una encavallada de 17m.  

Aprofitant que era necessària una encavallada de 17m, es va optar per situar-hi una sala just a sota. Com 

que una sala d’aquestes dimensions necessita un mínim d’alçada, l’encavallada es plega mantenint una 

part per a la sustentació de la Meridiana. D’on a través del plec la sala rebrà llum natural, serà la sala 

principal de l’escola de teatre, on a més hi faran proves d’escenari. 

A més, s’aprofita el seu sostre per ubicar-hi la residència d’estudiants i actors. 

Càrregues i Hipòtesis 

-Pes Propi (PP): Produït pel pes de l’estructura d’acer de la pròpia encavallada. 

-Permanents Meridiana (CP): Derivat de les següents càrregues. 

Placa alveolar: 646 Kg/ml·4,60m/1,2ml= 2476,33Kg/m 

Capa de compressió de 15cm: 2500Kg/m³·4,60m·0,15m= 1725Kg/m 

Graves: 1700Kg/m³·4,60m·0,25m=1955Kg/m 

Capa rodadura: 350Kg/m²·4,60m=1610Kg/m 

 

Total càrregues permanents Meridiana: 7750Kg/m  

 

-Permanents sala (CP): Derivat del seu sostre. 

 

Tabiqueria: 100 Kg/m²·4,60m=460Kg/m 

Xapa col·laborant 15+5cm: 312,5Kg/m²·4,60m=1438Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,60m=230Kg/m 

Paviment: 100Kg/m²·4,60m=460Kg/m 

 

Total càrregues permanents sala: 2588Kg/m 

 

-Permanents façana (CP): 

Façana lleugera: 75Kg/m²·4,50m·4,60m=1553Kg 

 

-Permanents Teulada (CP): 

 

Xapa col·laborant 15+5cm: 312,5Kg/m²·4,60m=1438Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,60m=230Kg/m 

Coberta de Zinc: 100 Kg/m²·4,60m=460Kg/m 

 

Total càrregues permanents Sostre: 2128Kg/m 

Ara bé, aquestes carregues es convertiran en puntuals ja que el pes de la teulada descendeix a través 

d’uns pilars. Amb lo qual, obtenim les següents càrregues: 

Els pilars extrems: 2128Kg/m·1m=2128Kg +1553Kg=3681Kg 

Els pilars centrals: 2128Kg/m·4m=8512Kg 

 

 

-Sobrecàrrega d’ús (SU): Derivat de les següents situacions 

Carretera(SUc): 500Kg/m²(Zona d’aglomeració): 500Kg/m²·4,60m=2300Kg/m 

Residència (SUb): 200Kg/m²: 200 Kg/m²·4,60m=920Kg/m 

Neu (N): 40Kg/m²(coberta inclinada): 40Kg/m²·4,60m=184 Kg/m 

                100Kg/m²(coberta plana): 100Kg/m²·4,60m=460Kg/m 

Manteniment (SUm): 100Kg/m·4,60m= 460Kg/m 

 

Combinació d’hipòtesis 

 

A continuació es descriuen el conjunt de combinacions que s’han considerat com a més desfavorables 

per a l’anàlisi dels esforços de l’encavallada. 

 

1. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUr )+ 1,50·0,70·(SUc + SUt) + 1,50·0,50·(N) 

2. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUr + SUt) + 1,50·0,50·(N) 

3. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt )+ 1,50·0,70·(SUr + SUc) + 1,50·0,50·(N) 

4. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N)+ 1,50·0,70·(SUc + SUb + SUt)  

5. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUr )+ 1,50·0,70·(SUc + SUt) + 1,50·0·(SUm) 

6. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc )+ 1,50·0,70·(SUr + SUt) + 1,50·0·(SUm) 

7. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt )+ 1,50·0,70·(SUr + SUc) + 1,50·0 ·(SUm) 

8. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUm )+ 1,50·0,70·(SUr + SUc + SUt)  

9. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUr)+ 1,50·0,70·(SUc + SUt) 

10.  1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUr + SUt)  

11. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt)+ 1,50·0,70·(SUr + SUc)  

12. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUr)+ 1,50·0,70·(SUc) + 1,50·0,50·(N) 

13. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUr) + 1,50·0,50·(N) 

14. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N)+ 1,50·0,70·(SUr + SUc) 

15. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUr)+ 1,50·0,70·(SUc) 
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16. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc)+ 1,50·0,70·(SUr) 

17. 1,00·(PP + CP) +1,00 ·(SUr + SUc + SUt) 

 

Anàlisis d’esforços 

 

A continuació la tasca consisteix en fer un anàlisi de tots els esforços que entren en joc dins l’estructura, 

per tal de localitzar els punts on més sofreix, i on haurem de centrar la nostra mirada per tal d’efectuar 

un predimensionament de l’encavallada. Per aquesta tasca em fet ús del programa WinEva. Per a cada 

tipus d’esforç a comprovar s’ha seleccionat la combinació més desfavorable.  

 

Tallants: 

Per a la combinació 6 

 
Seleccionarem certes barres per tal d’entendre quin perfil mínim necessitaríem per secció i aconseguir 

un conjunt més homogeni. 

Partim de la següent figura matemàtica: 

 

Vpl= Av·Fyd/√3 

 

On, aïllarem Av per tal de conèixer les seccions mínimes. A més, l’acer que utilitzarem serà de S275JR. 

Per tant, 

 

Av=Vpl·√3/Fyd= 19,47T · 10⁴ · 1,05/ 275N/mm²= 8,39 cm² 

Tan aquest esforç com la resta d’esforços podrien esser suportats per un HEB-100. 

 

Moments: 

Per a la combinació 6 

 
En aquest cas, els esforços més greus que s’observen es situen a la barra interior on finalitza l’Avinguda 

Meridiana i apareix el volum de la residència. Aquest serà el primer punt que analitzarem. 

Per això partirem esbrinant el seu mòdul resistent amb el següent algoritme: 

Wel,y=Md/Fyd= 18,37Tm·10·10⁶·1,05/275N/mm²=701,40cm³ 

Per tant, seria suficient amb un HEB-220. 

 

Axials: 

Per a la combinació 6 

 

 
A continuació centrarem la nostra atenció, en els perfils sotmesos a tracció (en color vermell) per 

després centrar-nos en les barres sotmeses a compressió que a més patiran el fenomen de vinclament. 

Per a les barres a tracció utilitzarem la següent eina: 

A=N/σ=149,34T·10⁴·1,05/275N/mm²=58,26cm² 

Per aquest perfil necessitarem un HEB-180. 

 

 

 

 

Vinclament: 
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Ara bé, les barres que es presenten a compressió, pateixen un procés de vinclament ja que les barres 

intenten girar cap a l’exterior. A més, realitzarem l’anàlisi de vinclament per a dos tipus de barres que es 

comporten a compressió: unes verticals i horitzontals de 2,25m i unes diagonals de 3,18m. 

Començarem per la diagonal de 3,18m i 178,68T. Per això, prendre’m de base un HEB-300 que gaudeix 

de una Iz=8563cm⁴ i una A=149,1cm². Em de tenir en compte que em pres la inèrcia més baixa ja que es 

la direcció cap on tendiria a vinclar la nostra barra. 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·3180mm=3180mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/3180)²·210000·8563·10⁴=1755T>178,68T  

Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √149,1·100·275N/mm²/1755·10⁴=0,48 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba c ja que: H/B=300/300=1<1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,85 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,85·149,1cm²·100·275N/mm²/1,05=331,93T. 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 331,93T>178,68T, el perfil HEB-300, serà apte per a 

resistir els esforços de vinclament. 

 

Tensions: 

Per a la combinació 1.  

  
Donat que apareixen tensions habituals farem ús de l’acer de qualitat 275N/mm².  

 

 

Deformacions: 

Per a la combinació 17 d’ELS 
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La fletxa utilitzada en aquest cas és de L/300. Així doncs: 17000/300=56,67mm. Per tant, la fletxa 

admesa serà de 57 mm. Com que l’encavallada preveu una fletxa de 11mm, es considera apte. 

 

Encavallada 4 – Centre Cívic 

 

Introducció: L’encavallada neix com en la majoria dels casos de la necessitat de salvar la línia de metro L1 

vermella de 7metres d’amplada. A més de l’esforç en separar-se 5 metres respecte el túnel per cada 

banda que obliga l’AMB. 

En aquest cas, l’encavallada no es situa de forma perpendicular per permetre una millor relació amb 

l’entorn. Les circulacions necessitaven esser més orgàniques. 

En quan a la forma, els extrems a “la planta baixa” s’obren sense diagonal per permetre que el vestíbul 

d’entrada, espai de recepció i nuclis verticals siguin més amplis. En quan a l’espai superior, gairebé 

permet el lliure moviment per tota la planta.  

Càrregues i Hipòtesis 

-Pes Propi (PP): Produït pel pes de l’estructura d’acer de la pròpia encavallada. 

-Permanents planta inferior (CP): Derivat de les següents càrregues. 

Tabiqueria: 100 Kg/m²·4,5m=450Kg/m 

Xapa col·laborant 20+5cm: 375Kg/m²·4,5m=1687,5Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,5m=225Kg/m 

Paviment: 100Kg/m²·4,5m=450Kg/m 

 

Total càrregues permanents planta inferior: 2812,5Kg/m  

 

-Permanents planta bonsais (CP): Derivat del forjat. 

 

Terres saturades: 2100 Kg/m³·0,5·4,5m=4725Kg/m 

Xapa col·laborant 20+5cm: 375Kg/m²·4,5m=1687,5Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,5m=225Kg/m 

Paviment: 100Kg/m²·4,5m=450Kg/m 

 

Total càrregues planta bonsais: 7087,5Kg/m 

 

-Permanents Sostre (CP): 

 

Xapa col·laborant 15+5cm: 312,5Kg/m²·4,5m=1406,25Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,5m=225Kg/m 

Coberta de Zinc: 100 Kg/m²·4,5m=450Kg/m 

 

Total càrregues permanents Sostre: 2081,25Kg/m 

 

Ara ho discernirem en càrregues puntuals 2081,25Kg/m·3,4m=7076,25Kg 

 

-Permanents façana (CP): 

Façana lleugera: 75Kg/m²·5m·4,5m=1687,5Kg 

 

-Permanents Pisos habitatges (CP): 

 

7 forjats xapa col·laborant 15+5cm: 7·312,5Kg/m²·4,5m=9843,75Kg/m 

Perfileria metàl·lica 7 forjats: 7·50Kg/m²·4,5m=1575Kg/m 

7 paviments: 7·100Kg/m²·4,5m=3150Kg/m 

 

Total càrregues permanents provinents dels habitatges: 14568,75Kg/m·1,72m=25058,25Kg 

 

-Permanents Teulada torre: 

 

Xapa col·laborant 15+5cm: 312,5Kg/m²·4,5m=1406,25Kg/m 

Perfileria metàl·lica: 50Kg/m²·4,5m=225Kg/m 

Coberta de Zinc: 100 Kg/m²·4,5m=450Kg/m 

 

Total càrregues permanents Sostre: 2081,25Kg/m·1,72m=3579,75Kg 

 

 

-Sobrecàrrega d’ús (SU): Derivat de les següents situacions 

Vestíbul(SUv): 500Kg/m²(Zona d’aglomeració): 500Kg/m²·4,5m=2250Kg/m 

Hort urbà/bonsais (SUb): 500Kg/m² (Zona d’aglomeració): 500 Kg/m²·4,5m=2250Kg/m 

Neu (N): 40Kg/m²·4,5m=180 Kg/m 

Manteniment (SUm): 100Kg/m·4,5m= 450Kg/m 

 

-Sobrecàrrega d’ús (SU): Derivat de la torre d’habitatges: 

Zona residencial (SUh): 200Kg/m²·4,5m·1,72m= 1548Kg 
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Combinació d’hipòtesis 

 

A continuació es descriuen el conjunt de combinacions que s’han considerat com a més desfavorables 

per a l’anàlisi dels esforços de l’encavallada. 

 

1. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv) + 1,50·0,70·(SUb + SUh) + 1,50·0·(SUm) 

2. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb) + 1,50·0,70·(SUv + SUh) + 1,50·0·(SUm) 

3. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUh ) + 1,50·0,70·(SUv + SUb) + 1,50·0·(SUm) 

4. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUm ) + 1,50·0,70·(SUv + SUb + SUh)  

5. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUm2) + 1,50·0,70·(SUv + SUb + SUh)  

6. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv ) + 1,50·0,70·(SUb + SUh) + 1,50·0,50·(N) 

7. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb ) + 1,50·0,70·(SUv + SUh) + 1,50·0,50·(N) 

8. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUh ) + 1,50·0,70·(SUv + SUb) + 1,50·0,50·(N) 

9. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N) + 1,50·0,70·(SUv + SUb +SUh)  

10.  1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv) + 1,50·0,70·(SUb) + 1,50·0,50·(N) 

11. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb) + 1,50·0,70·(SUv) + 1,50·0,50·(N) 

12. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N) + 1,50·0,70·(SUv + SUb)  

13. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUv) + 1,50·0,70·(SUh) + 1,50·0,50·(N) 

14. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUh) + 1,50·0,70·(SUv) + 1,50·0,50·(N) 

15. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N) + 1,50·0,70·(SUv + SUh)  

16. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUh) + 1,50·0,70·(SUb) + 1,50·0,50·(N) 

17. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUb) + 1,50·0,70·(SUh) + 1,50·0,50·(N) 

18. 1,00·(PP + CP) +1,50 ·(N) + 1,50·0,70·(SUb + SUh) 

19. 1,00·(PP + CP) +1,00 ·(SUv + SUb + SUh) 

 

Anàlisis d’esforços 

 

A continuació la tasca consisteix en fer un anàlisi de tots els esforços que entren en joc dins l’estructura, 

per tal de localitzar els punts on més sofreix, i on haurem de centrar la nostra mirada per tal d’efectuar 

un predimensionament de l’encavallada. Per aquesta tasca em fet ús del programa WinEva. Per a cada 

tipus d’esforç a comprovar s’ha seleccionat la combinació més desfavorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallants: 

Per a la combinació 7 

 
Seleccionarem certes barres per tal d’entendre quin perfil mínim necessitaríem per secció i aconseguir 

un conjunt més homogeni. 

Partim de la següent figura matemàtica: 

 

Vpl= Av·Fyd/√3 

 

On, aïllarem Av per tal de conèixer les seccions mínimes. A més, l’acer que utilitzarem serà de S275JR. 

Per tant, 

 

Av=Vpl·√3/Fyd= 49,27T · 10⁴ · 1,05/ 275N/mm²= 18,81 cm² 

Tan aquest esforç com la resta d’esforços podrien esser suportats per un HEB-100. 

 

Moments: 

Per a la combinació 6 

 
En aquest cas, els esforços més greus que s’observen es situen a la barra que recolza amb la torre, té 

sentit degut a l’esforç que ha de suportar degut al pes de la torre. 
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Per això partirem esbrinant el seu mòdul resistent amb el següent algoritme: 

Wel,y=Md/Fyd= 57,65Tm·10·10⁶·1,05/275N/mm²=2201cm³ 

Per tant, seria suficient amb un HEB-360. 

 

Axials: 

Per a la combinació 6 

 

 
A continuació centrarem la nostra atenció, en els perfils sotmesos a tracció (en color vermell) per 

després centrar-nos en les barres sotmeses a compressió que a més patiran el fenomen de vinclament. 

Per a les barres a tracció utilitzarem la següent eina: 

A=N/σ=335,43T·10⁴·1,05/275N/mm²=128,07cm² 

Per aquest perfil necessitarem un HEB-280. 

 

 

 

 

Vinclament: 

 

Ara bé, les barres que es presenten a compressió, pateixen un procés de vinclament ja que les barres 

intenten girar cap a l’exterior. A més, realitzarem l’anàlisi de vinclament per a dos tipus de barres que es 

comporten a compressió: unes horitzontals de 3,40m i unes diagonals de 4,50m. 

Començarem per la diagonal de 4,50m i 221,06T. Per això, prendre’m de base un HEB-300 que gaudeix 

de una Iz=8563cm⁴ i una A=149,1cm². Em de tenir en compte que em pres la inèrcia més baixa ja que es 

la direcció cap on tendiria a vinclar la nostra barra. 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·4500mm=4500mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/4500)²·210000·8563·10⁴=876,44T>221,06T  

Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √149,1·100·275N/mm²/876,44·10⁴=0,68 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba c ja que: H/B=300/300=1<1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,73 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,73·149,1cm²·100·275N/mm²/1,05=285,07T. 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 285,07T>179,38T, el perfil HEB-300, serà apte per a 

resistir els esforços de vinclament. 

 

Vinclament: 
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Continuarem per la horitzontal de 3,40m i 364,28T. Per això, prendre’m de base un HEB-320 que gaudeix 

de una Iz=9690cm⁴ i una A=170,9cm². Em de tenir en compte que em pres la inèrcia més baixa ja que es 

la direcció cap on tendiria a vinclar la nostra barra. 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·3400mm=3400mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/3400)²·210000·9690·10⁴=1737,34T>364,28T 

Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √170,9·100·275N/mm²/1737,34·10⁴=0,52 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba c ja que: H/B=340/300=1,13<1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,84 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,84·170,9cm²·100·275N/mm²/1,05=375,98T. 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 375,98T>364,28T, el perfil HEB-340, serà apte per a 

resistir els esforços de vinclament. 

 

 

Tensions: 

Per a la combinació 6.  

  
Donat que apareixen tensions habituals farem ús de l’acer de qualitat 275N/mm².  

 

 

Deformacions: 
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Per a la combinació 18 d’ELS 

 
La fletxa utilitzada en aquest cas és de L/300. Així doncs: 20600/300=68,67mm. Per tant, la fletxa 

admesa serà de 68,67 mm. Com que l’encavallada preveu una fletxa de 33,3mm, es considera apte. 

 

 

Encavallada 5 – Teatre 

 

Introducció: es buscava la creació d’una sala de teatre amb la qualitat d’unir dos barris. El punt d’unió 

entre els dos barris es trobava situat al ben mig de l’Avinguda Meridiana. Aprofitant aquesta dicotomia 

(ja que és inusual trobar un teatre enmig ‘una arteria principal de la ciutat) es decidí enterrar el teatre. 

 

Aquest fet comportà que havíem de cobrir tot un espai de 14m d’ample on a més, es trobaven les vies 

del tramvia passant just pel mig. Amb menor incidència, però no manco important, l’aparició de les vies 

rodades als extrems d’aquesta biga en gelosia. 

 

La gelosia es divideix en parts simètriques, conformant una divisió de la mateixa amplada que la seva 

projecció amb les claraboies prefabricades de formigó armat. 

 

Càrregues i Hipòtesis 

-Pes Propi (PP): Produït pel pes de l’estructura d’acer de la pròpia encavallada. 

-Permanents del forjat (CP): Derivat de les següents càrregues. 

Claraboies prefabricades: 2500 Kg/m³·[(2,47m·2,45m/2)+(2,47m·0,95)]·0,10m =1343,06Kg 

Placa alveolar: 646 Kg/ml·4,65m/1,2ml= 2503,25Kg/m 

Capa de compressió de 15cm: 2500Kg/m³·4,65m·0,15m= 1743,75Kg/m 

Graves: 1700Kg/m³·4,65m·0,25m= 1976,25Kg/m 

Capa de rodadura: 350Kg/m²·4,65m= 1627,5Kg/m 

 

Total càrregues permanents planta inferior: 7850,75Kg/m  

 

-Sobrecàrrega d’ús (SU):  

Tramvia: 45450Kg/32,37m= 1404,08Kg/m 

Aglomeracions: 500Kg/m²·4,65m= 2325Kg/m 

Tràfic rodat: 900Kg/m²·4,65m= 4185Kg/m 

Manteniment claraboies: 100Kg/m²·2,47m·1m=247Kg 

Neu (Coberta plana): 100Kg/m²·4,65m=465Kg/m 

 

 

Combinació d’hipòtesis 

 

A continuació es descriuen el conjunt de combinacions que s’han considerat com a més desfavorables 

per a l’anàlisi dels esforços de l’encavallada. 

 

1. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt) + 1,50·0,70·(SUc) + 1,50·0,5·(N) 

2. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc) + 1,50·0,70·(SUt) + 1,50·0,5·(N) 

3. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUa) + 1,50·0,70·(SUt) + 1,50·0,5·(N) 

4. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt) + 1,50·0,70·(SUa) + 1,50·0,5·(N) 

5. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N) + 1,50·0,70·(SUt+ SUc)  

6. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(N) + 1,50·0,70·(SUa + SUt) 

7. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt) + 1,50·0,70·(SUc) 

8. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc) + 1,50·0,70·(SUt) 

9. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUa) + 1,50·0,70·(SUt)  

10.  1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt) + 1,50·0,70·(SUa) 

11. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt) + 1,50·0,50·(N)  

12. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUa) + 1,50·0,50·(N)  

13. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUc) + 1,50·0,50·(N) 

14. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUm) + 1,50·0,70·(SUc + SUt)  

15. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUm) + 1,50·0,70·(SUa + SUt)  

16. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUa)  

17. 1,35·(PP + CP) + 1,50·(SUt)  

18. 1,35·(PP + CP) +1,50 ·(SUm)  

19. 1,35·(PP + CP) +1,50 ·(SUc)  

20. 1,00·(PP + CP) +1,00 ·(SUc + SUt + N) 

 

Anàlisis d’esforços 

 

A continuació la tasca consisteix en fer un anàlisi de tots els esforços que entren en joc dins l’estructura, 

per tal de localitzar els punts on més sofreix, i on haurem de centrar la nostra mirada per tal d’efectuar 

un predimensionament de l’encavallada. Per aquesta tasca em fet ús del programa WinEva. Per a cada 

tipus d’esforç a comprovar s’ha seleccionat la combinació més desfavorable.  

 

Tallants: 

Per a la combinació 2 

88



 
Seleccionarem certes barres per tal d’entendre quin perfil mínim necessitaríem per secció i aconseguir 

un conjunt més homogeni. 

Partim de la següent figura matemàtica: 

 

Vpl= Av·Fyd/√3 

 

On, aïllarem Av per tal de conèixer les seccions mínimes. A més, l’acer que utilitzarem serà de S275JR. 

Per tant, 

 

Av=Vpl·√3/Fyd= 25,11T · 10⁴ · 1,05/ 275N/mm²= 9,59 cm² 

Tan aquest esforç com la resta d’esforços podrien esser suportats per un HEB-100. 

 

 

 

 

 

 

 

Moments: 

Per a la combinació 2 

 
En aquest cas, els esforços més greus que s’observen es situen als extrems. 

Per això partirem esbrinant el seu mòdul resistent amb el següent algoritme: 

Wel,y=Md/Fyd= 12,52Tm·10·10⁶·1,05/275N/mm²=478,04cm³ 

Per tant, seria suficient amb un HEB-200. 

 

Axials: 

Per a la combinació 6 

 

 
A continuació centrarem la nostra atenció, en els perfils sotmesos a tracció (en color vermell) per 

després centrar-nos en les barres sotmeses a compressió que a més patiran el fenomen de vinclament. 

Per a les barres a tracció utilitzarem la següent eina: 

A=N/σ=150,98T·10⁴·1,05/275N/mm²=57,65cm² 

Per aquest perfil necessitarem un HEB-180. 

 

 

Vinclament: 

 

Ara bé, les barres que es presenten a compressió, pateixen un procés de vinclament ja que les barres 

intenten girar cap a l’exterior. A més, realitzarem l’anàlisi de vinclament per a tres tipus de barres que es 

comporten a compressió: unes horitzontals de 2,20m, 1,60m i unes verticals de 3,00m. 

Començarem per la vertical de 3,00m i 115,64T. Per això, prendre’m de base un HEB-240 que gaudeix de 

una Iz=3923cm⁴ i una A=106,0cm². Em de tenir en compte que em pres la inèrcia més baixa ja que es la 

direcció cap on tendiria a vinclar la nostra barra. 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·3000mm=3000mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/3000)²·210000·3923·10⁴=903,43>115,64T  
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Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √106,0·100·275N/mm²/903,43·10⁴=0,57 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba c ja que: H/B=240/300=0,80<1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,81 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,81·106cm²·100·275N/mm²/1,05=224,87T. 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 224,87T>179,38T, el perfil HEB-240, serà apte per a 

resistir els esforços de vinclament. 

 

 

Continuarem per la horitzontal de 1,60m i 157,22T. Per això, prendre’m de base un HEB-240 que gaudeix 

de una Iz=3923cm⁴ i una A=106,0cm². Em de tenir en compte que em pres la inèrcia més baixa ja que es 

la direcció cap on tendiria a vinclar la nostra barra. 

Per això, partirem del càlcul de la longitud de vinclament:  

 

Lk=β·L=1·1600mm=1600mm (β=1 ja que es troba biarticulat) 

 

A continuació, posarem el nostre objectiu a l’axil resistent amb la següent fórmula: 

Nb,Rd=X·A·Fyd 

 

On al final, s’ha de complir que Nb,Rd >Nd 

 

Per assolir aquest objectiu abans em d’esbrinar l’esveltesa reduïda amb: 

λ=√A·Fy/Ncr 

 

on l’axil crític d’Euler és:  

Ncr=(π/Lk)²·E·I= (π/1600)²·210000·3923·10⁴=3176,12>157,22T  

Com l’axil crític d’Euler es superior a l’axil a resistir, podem continuar amb el càlcul de l’esveltesa 

reduïda: 

 

λ=√A·Fy/Ncr= √106,0·100·275N/mm²/3176,12·10⁴=0,30 

 

Amb lo qual ens dirigim a les gràfiques del CTE amb la corba c ja que: H/B=260/300=0,80<1,2; t<40mm; i 

l’eix feble és el z.  

 
Obtenint una X=0,95 

 

Ara ja podrem esbrinar si el perfil seleccionat és apte o no: 

Nb,Rd=X·A·Fyd=0,95·106cm²·100·275N/mm²/1,05=264 T. 

Com que l’axil crític és més alt que l’axil a resistir 264T>157,22T, el perfil HEB-240, serà apte per a resistir 

els esforços de vinclament. 
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Tensions: 

Per a la combinació 2. 

 
Donat que apareixen tensions habituals farem ús de l’acer de qualitat 275N/mm².  

 

 

 

 

 

 

 

Deformacions: 

Per a la combinació 20 d’ELS 

 
La fletxa utilitzada en aquest cas és de L/300. Així doncs: 14000/300=46,67mm. Per tant, la fletxa 

admesa serà de 46,67 mm. Com que l’encavallada preveu una fletxa de 10,50mm, es considera apte. 

 

 

91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105




