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Resum
En aquest annex A s’explica com s’ha portat a terme i quines consideracions s’han tingut en
compte a l’hora de determinar les càrregues i accions sobre l’estructura modelada
posteriorment amb el programa Diamonds, seguint les indicacions del Codi Tècnic de
l’Edificació (CTE, part DB-AE).
Totes les determinacions s’han portat a terme manualment amb l’ajuda d’alguna eina
informàtica (en els casos en que estava disponible), amb l’objectiu de verificar la validesa
dels càlculs.
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1. Glossari
CTE: Codi Tècnic de l’Edificació.
Qp:

Càrrega permanent total [kN/m].

qc:

Càrrega permanent de la coberta [kN/m2].

qCT:

Càrrega permanent de la corretja [kN/m2].

qM:

Sobrecàrrega de manteniment [kN/m2].

QM:

Sobrecàrrega de manteniment [kN/m].

S:

Distància entre pòrtics.

Qn:

Sobrecàrrega de neu [kN/m].

qn:

Sobrecàrrega de neu [kN/m2].

qe:

Pressió estàtica deguda a l’acció del vent [kN/m2].

Qe:

Pressió estàtica deguda a l’acció del vent [kN/m].

qb:

Pressió dinàmica del vent [kN/m2].

ce:

Coeficient d’exposició.

cpe:

Coeficient eòlic o de pressió (cpi: coeficient eòlic o de pressió interior).

ρ:

Densitat.

vb:

Valor bàsic de la pressió dinàmica del vent [m/s].

K,L,Z: Paràmetres característics de cada tipus d’entorn.
b/h:

Esveltesa.

b:

Llum total de l’estructura.

h:

Alçada total de la nau.

µ:

Relació del nombre d’obertures de la nau obertes respecte el total.
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2. Càrregues
A continuació es detallen les diferents càrregues introduïdes al Diamonds, generades per el
mateix programa, per tal de procedir al posterior càlcul de l’estructura i a la visualització, a
l’annex B i C d’aquest projecte, dels diversos diagrames i deformades de l’estructura.

2.1. Pes propi de l’estructura
La càrrega del pes propi és generada pel propi programa al introduir-li la geometria del pòrtic
i els perfils escollits en cada cas.
En el present projecte, no s’ha introduït una càrrega de pes propi al programa, sinó que s’ha
assimilat aquesta a un valor consistent en un 50% de la càrrega de la coberta i s’ha sumat el
resultat al total de càrrega permanent que es podrà observar en el punt 2.2 d’aquest annex.
Així, caldrà tenir en compte abans de fer el càlcul de les combinacions de càrrega amb
Diamonds, que s’haurà de suprimir la combinació formada exclusivament amb el pes propi
de l’estructura, ja que com s’acaba de comentar, aquesta ja estarà inclosa dins de la càrrega
permanent.

2.2. Càrrega permanent
Tal i com s’ha comentat anteriorment, la càrrega permanent és el resultat de sumar la
càrrega provocada pel pes de la coberta i de les corretges. A més, es considera un 50% del
pes de la coberta addicional per tal de tenir en compte una càrrega equivalent al pes propi
en el càlcul de l’estructura.
2.2.1. Corretges
Cal tenir en compte que en aquest projecte s’estudiarà una estructura de nau industrial
construïda amb dos sistemes constructius diferents: perfils tubulars RHS/SHS i perfils prims.
Aquest fet fa que sigui necessari escollir dos tipus de corretges diferents, un per a cada tipus
de sistema constructiu emprat.
D’una banda, les corretges que aniran col·locades a la nau construïda mitjançant perfils
tubulars seran de tipus RHS (Rectangular Hollow Section) i dimensions 140x80x4 mm,
aportant un pes de 0,07 kN/m2.
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D’altra banda, pel que fa a la nau concebuda amb la tecnologia de perfils prims s’ha optat
per una corretja de la gamma de l’empresa BRAUSA, concretament una del tipus
SIGMABRAU S300x2x80 mm, que aporta un pes de 0,032 kN/m2, bastant inferior a la
corretja escollida pel cas de perfils tubulars però suficient, tal i com es podrà veure en
annexos posteriors.
De cara al càlcul de càrregues amb Diamonds i per a fer valdre aquest annex d’accions
sobre l’estructura per a les dos estructures estudiades, s’ha considerat en ambdós casos un
pòrtic amb una corretja de 0,07 kN/m2 (el valor de la corretja amb perfils RHS), que
esdevindrà a favor de la seguretat a l’hora de tractar la nau amb perfil prims.
2.2.2. Coberta
Per tal de calcular la càrrega permanent a suportar per l’estructura s’ha de conèixer
prèviament el tipus de coberta a col·locar.
En aquest cas s’ha escollit una coberta de tipus sandvitx amb un perfil nervat d’acer (un
inferior i un altre exterior) i al mig un aïllant de llana de roca. Aquesta coberta la
subministrarà l’empresa ACH i tindrà un espessor total de 80 mm.
El seu pes serà:

2.2.3 Càlcul de la càrrega permanent
Tenint en compte l’anterior, la càrrega permanent total a aplicar en les dues variants
constructives a tractar serà de:

On:


serà la càrrega permanent total a aplicar.



serà la càrrega proporcionada per la coberta.



serà la càrrega proporcionada per les corretges.
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2.3. Sobrecàrrega d’ús i de manteniment
En una construcció, la sobrecàrrega d’ús la defineix el propietari i habitualment és zero en el
cas d’una coberta lleugera com la estudiada en aquest projecte.
Aquesta sobrecàrrega no s’ha de confondre amb la càrrega de manteniment

,

corresponent a una coberta tipus G1 de la taula 2.1 , però que també pot adoptar un valor de
0,10 a 0,30

per a considerar possibles instal·lacions d’il·luminació o de ruixadors

penjades a les corretges o al pòrtic principal.

Taula 2.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Font: [12] p. SE-AE-5)

Per tant, s’adoptarà un valor de sobrecàrrega d’ús nul·la i de manteniment de 0,40

.

2.4. Càrrega de neu
El càlcul de la càrrega de neu també es realitza a partir de les indicacions provinents del
CTE, on es recullen els valors dels paràmetres que intervenen en el càlcul per a les diferents
zones del territori espanyol.
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Taula 2.2 Sobrecàrrega de neu en capitals de província i ciutats autònomes (Font: [12] p. SE-AE-11)

La ubicació prevista de la nau, al no ser exactament a nivell del mar (Barcelona), sinó al
municipi de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), a uns 80 m sobre el mar, fa que
sigui necessària una interpolació dels valors de la taula i mapa següents:

Figura 2.1 Zones climàtiques d’hivern (Font: [12] p. SE-AE-43)
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Taula 2.3 Sobrecàrregues de neu en terreny horitzontal (Font: [12] p. SE-AE-43)

Un cop feta la interpolació, el valor obtingut de càrrega de neu és el següent:

Si no s’interpolés i s’agafés el valor de Barcelona que apareix a la primera taula (considerant
que tota la ciutat està a nivell de mar) es produiria un error de 0,04 kN/m2.
Per tant el valor a introduir al programa Diamonds serà:

2.5. Acció del vent
L’acció del vent, en general, una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o
pressió estàtica, es pot expressar com:

On :


qb: pressió dinàmica del vent.



ce: coeficient d’exposició, variable en funció de l’alçada del punt considerat i del grau
de rugositat de l’entorn on es troba ubicada l’edificació.
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cp: coeficient eòlic o de pressió, depenent de la forma i orientació de la superfície
respecte al vent. Un valor negatiu indica que es tracta d’una força de succió.

La pressió dinàmica generada per l’acció del vent ve definida de la següent manera:

On:


: densitat de l’aire. Es pren de valor:
.



: valor bàsic de la pressió dinàmica del vent, que correspon al valor característic de
la velocitat mitjana del vent.

Per tal de calcular la pressió dinàmica del vent s’utilitza el mapa següent on es podrà llegir el
valor bàsic de la pressió dinàmica del vent per a la zona en qüestió:

Figura 2.2 Valor bàsic vb de la velocitat del vent (Font: [12] p. SE-AE-23)
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Segons el mapa anterior:

Per tant, avaluant l’Eq. 2.2, el valor de la pressió dinàmica del vent és:

2.5.1. Coeficient d’exposició ce
Si es vol ser el més exacte possible i cometre el mínim error possible s’han de calcular tres
valors del coeficient d’exposició (un per l’alçada dels pilars, un altre pel punt superior de la
coberta i l’últim per les diferents obertures previstes a la nau). Encara que es tracta del
mètode més exacte, no tots els mètodes de càlcul que s’han utilitzat en aquest projecte
calculen les pressions externes i internes de la nau amb els mateixos coeficients d’exposició.
La problemàtica és la següent:
1. El programa Diamonds ho calcula tot a partir del coeficient ce més gran.
2. El full de càlcul per a determinar les càrregues de vent emprat calcula les pressions
exteriors amb el coeficient major (el del punt superior de la coberta) però sí que
calcula les obertures amb un coeficient d’exposició especial.

3. El càlcul a mà es pot fer de totes dues maneres.
En aquest projecte s’ha decidit fer el càlcul manual de dues maneres, una el més exacte
possible i l’altre de manera que es pugui comparar amb els resultats obtinguts amb el full de
càlcul. Per tant, no s’ha utilitzat el generador de càrregues eòliques proporcionat per
Diamonds i els valors obtinguts a mà s’han introduït al programa manualment.
 Càlcul dels coeficients d’exposició ce:
S’hauran de calcular un total de tres valors del coeficient d’exposició:
 Un a l’alçada del pilar que s’utilitzarà en el càlcul de les pressions sobre les façanes.
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 El segon al punt més alt de l’estructura, que s’utilitzarà per calcular totes les
pressions eòliques de la coberta (i serà el que utilitza el Diamonds i el full de càlcul
per calcular la totalitat de l’acció del vent sobre la nau).
 Un tercer valor que es farà servir per calcular les pressions interiors provocades per
les obertures que presenta l’edifici (valor que també calcula el full de càlcul).
Per a calcular-ho s’utilitzarà la taula següent, on s’haurà d’interpolar quan procedeixi:

Taula 2.4 Valors del coeficient d’exposició ce (Font: [12] p. SE-AE-8)

La zona on està previst establir la nau és el polígon industrial de Can Cortès Sud de Palausolità i Plegamans (Barcelona). Per tant, a efectes del grau de rugositat de l’entorn, es pot
classificar com a una zona de tipus IV (zona urbana en general, industrial o forestal).
Tenint en compte les diferents alçades a considerar de la nau, els valors de ce són:
[1] Alçada mitjana de les obertures (cas de portes, finestres, etc.) = 2 m
Interpolant s’obté un valor de 1,3.
[2] Alçada dels pilars de la nau (12 m). S’obté una valor de ce directe de 1,9.
[3] Alçada màxima de la nau:
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Interpolant els valors de la taula s’obté un ce de 2,02.
Hi ha un mètode alternatiu per calcular aquest coeficient, vàlid per alçades respecte el mar
no superiors a 200 m, mitjançant unes expressions que a continuació es detallen per veure
la concordança entre ambdós mètodes.

On k, L i Z són paràmetres de cada tipus d’entorn, segons la taula següent:

Taula 2.5. Valors dels paràmetres de cada tipus d’entorn segons el grau d’aspror del terreny (Font: [12] p.SE-AE-24)

Avaluant les expressions esmentades anteriorment, s’obté:

[1] Alçada mitjà de les obertures (cas de portes, finestres, etc.) = 2 m

[2] Alçada dels pilars de la nau (12 m). S’obté una valor de ce directe de 1,9.
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[3] Alçada màxima de la nau:

Si mitjançant un quadre es comparen els resultats obtinguts amb els dos mètodes, es pot
veure una gran similitud de resultats:
Ce

PER TAULES

PER FÒRMULES

ALÇADA MITJA OBERTURES (2 m)

1,30

1,34

ALÇADA DELS PILARS (12 m)

1,90

1,90

ALÇADA MÀXIMA (13,75 m)

2,02

2,00

Taula 2.6 Taula comparativa de resultats del càlcul dels ce

Els resultats són bastant exactes. A partir d’ara i de cara a següents càlculs s’utilitzaran els
valors de fórmules, que a priori, són més exactes.
2.5.3. Càlcul manual dels coeficients eòlics o de pressió cp
En primer lloc, cal distingir clarament entre el coeficient eòlic de pressió exterior cpe, provocat
per l’acció del vent des de l’exterior; i el coeficient cpi, degut a l’acció del vent des de l’interior
i provocat per les obertures existents en l’estructura en vistes a portes d’accés o altres
possibles obertures com finestres.
El càlcul manual dels coeficients eòlics o de pressió es realitzarà de dues formes diferents:
A) Tenint en compte diversos valors de ce per a les pressions exteriors
En aquest cas, s’han determinat diverses direccions possibles del vent sobre l’estructura:

Figura 2.3 Direccions de vent emprades en els càlculs
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En els càlculs que s’exposen tot seguit s’ha utilitzat el següent criteri a l’hora d’escollir el ce
en cada situació:
 En el càlcul de coeficients eòlics de coberta s’ha utilitzat el ce de la cota màxima
possible, és a dir, ce = 2,00.
D’aquesta manera, es juga a favor de la seguretat, ja que els resultats en certes
zones de menor alçada de la coberta estaran una mica sobredimensionats).
 En el càlcul de coeficients a les façanes de l’edifici s’utilitza el coeficient ce=1,90
trobat considerant l’alçada dels pilars.
 Finalment per determinar el valor de pressions interiors provocades per les
obertures de la nau es farà servir el coeficient obtingut per una alçada de 2 m, 1,34.
I els càlculs manuals dels coeficients es detallen tot seguit:
VENT 1

Figura 2.4 Zones de coberta i façana afectades per l’acció del vent transversal (Font: [12] p. SE-AE-30)
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Interpolant els valors de les taules s’obté:

Per

: (En cas d’haver 2 valors per un determinat cas, en casos de vent ascendent

s’utilitzarà el superior i per casos de vent descendent l’inferior).

VENT 2

Interpolant els valors de les taules s’obté:
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VENT 3 i VENT 4 (valors idèntics)

Figura 2.4 Zones de coberta afectades pel vent longitudinal (Font: [12] p. SE-AE-30)

Interpolant els valors de les taules s’obté:
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B) Tenint en compte solament el valor superior de coeficients d’exposició:
Nota: Per els càlculs a continuació continuen sent vàlides en cada cas les figures 2.3 i 2.4
vistes anteriorment.
VENT 1

Interpolant els valors de les taules s’obté:

Per

: (En cas d’haver 2 valors per un determinat cas, en casos de vent ascendent

s’utilitzarà el superior i per casos de vent descendent el inferior).
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VENT 2
Interpolant els valors de les taules s’obté:

VENT 3 i VENT 4 (valors idèntics)
Interpolant els valors de les taules s’obté:
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2.5.4. Càlcul manual del coeficient de pressió interior cpi
Cal tenir en compte a l’hora de calcular l’acció del vent l’aparició de pressions internes que
resulten en esforços de pressió o succió i per tant, s’han d’especificar els forats o obertures
previstos en l’edifici. En aquest cas, la nau tindrà una obertura de 5 m d’alçada per 6 m
d’amplada a la façana est i dues obertures més de 5 m d’alçada per 6 m d’alçada a la façana
nord. Per tal de calcular el coeficient eòlic de pressió interior (tant pel vent longitudinal, vent
3 i vent 4, o pel vent transversal, vent 1 o 2), s’utilitza la següent informació subministrada
pel CTE:

Taula 2.7 Taula de càlcul de coeficients de pressió interior (Font: [12] p. SE-AE-30)
Fig. 2.5 Pressions portades a terme per el vent en una construcció diàfana (Font: [12] p. SE-AE-30)

L’esveltesa es defineix com la relació entre alçada i amplada, és a dir, h/b. A la taula 2.7
sembla que hi ha un error, ja que enlloc d’entrar a la taula amb l’esveltesa s’ha d’entrar amb
la inversa de l’esveltesa.
Segons el punt 3.3.5 del CTE, part DB-SE-AE (veure bibliografia punt [12]), per a calcular el
coeficient eòlic en una nau diàfana s’han de considerar els següents punts i determinar si les
característiques de la nau dissenyada concorden amb les següents especificacions:
1. En naus i construccions diàfanes, sense forjats que connectin les façanes, l’acció del
vent ha de ser individualitzada a cada element de superfície exterior. Quan en al
menys dos dels costats de l’edifici (cobertes o façanes) l’àrea total de les obertures
excedeixi del 30% d’àrea total de la façana o coberta considerada, l’acció del vent es
determina considerant l’estructura com una marquesina o paret lliure.
En el cas estudiat, només hi ha obertures a la façana est (30 m2, un 7,6% del total de
la façana). D’altra banda, per la façana nord es tenen 2 obertures de 5 m d’amplada
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per 6 metres d’alçada, fent un total de 60 m2 (11,11% del total). Per tant, ambdós
casos inferiors al 30%.
Així, no cal considerar cap façana com a marquesina o paret lliure.
2. Si l’edifici presenta grans obertures, l’acció del vent genera, a més de les pressions
de l’exterior, pressions al interior, que es sumen a les anteriors.
El coeficient eòlic de pressió interior, cpi, es considera únic en tots els paraments
interiors de l’edifici. Per a la determinació de la pressió interior, en edificis d’una sola
planta, es considerarà com coeficient d’exposició el corresponent a l’alçada del punt
mig del forat, excepte si existís una obertura dominant sobre les altres (ha de ser deu
vegades superior).
Com es pot observar en apartats anteriors (veure apartat 2.5.1) al calcular els
coeficients ja es té en compte en un dels casos l’alçada mitja de les obertures. Per
tant, aquest requeriment també queda complert.
3. Quan l’àrea de les obertures d’una façana sigui molt més gran que les obertures a la
resta de façanes de l’edifici, es prendran els següents valors:


Si és doble:



Si és triple:



En casos intermitjos s’interpolarà linealment.



Altres casos es prenen les dades de la taula 2.7

Aquest projecte es troba classificat dins l’última opció (ja que les obertures de la cara sud,
per exemple, són el doble que les de la cara oest però no per les altres dues façanes).
Coeficients eòlics de pressió interna deguts al vent transversal (vent 1 i 2):
CAS A)
Es calcula l’esveltesa en el pla paral·lel a la direcció del vent:

µ fa referència al quocient entre l’àrea de forats oberts en zones de succió i l’àrea total de
forats a l’edifici.
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Per tant, entrant a la taula i realitzant una interpolació doble es pot calcular

CAS B)

Procedint com al cas anterior:

CAS C)

Interpolant a taules s’obté:

El cas B és un cas intermedi dels altres dos. Només es tindran en compte els casos
extrems. Es procedeix al càlcul de la següent manera:

El coeficient d’exposició que s’ha d’utilitzar és el corresponent a l’alçada mitjana dels forats:
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Aplicant els coeficients màxim i mínim calculats en aquest mateix apartat:

És important considerar correctament el criteri de signes a l’hora de sumar les pressions
interiors amb les exteriors:


Els esforços cap a fora: valor positiu (encara que en realitat provoquen succions a
l’envolvent de la nau).



Els esforços cap a dintre: negatius (encara que en realitat provoquen pressions a
l’envolvent de la nau).

Coeficients eòlics de pressió interna deguts al vent longitudinal (vent 3 i vent 4):
Aplicant el mateix procediment que pel cas del vent transversal:
CAS A)

CAS B)

Per tant ja es pot calcular:

Annex A: Accions sobre l’estructura

Pàg. 25

2.5.5. Càrregues finals de vent
Un cop calculades les càrregues de vent degudes a pressions externes i internes per
separat, s’ha de procedir a sumar-les per tal d’obtenir la càrrega final de vent a suportar per
l’estructura.
 Opció tenint en compte els tres valors de coeficients d’exposició:

VENT 1

VENT 2

Vent 1

Vent 2

D

5,85

3,00

E

-3,74
-0,38

-3,23

G

-8,85

H

-6,00
1,66
-2,22

J

-2,22
-9,05

-5,07

I

-2,22

-5,07

-5,07

Taula 2.8 Acció del vent sobre un pòrtic central de l’estructura sota l’acció del vent transversal

Pàg. 26

Estudi de la viabilitat de l’ús de la tecnologia dels perfils prims en el
disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial
VENT 3

C
I

VENT 4

Vent 3
-3,74
-4,28
1,66
-5,07
-9,05

Vent 4
-2,72
-3,51

Taula 2.9 Acció del vent sobre un pòrtic central de l’estructura sota l’acció del vent longitudinal

 Opció tenint en compte el valor superior del cpi:
VENT 1

VENT 2

G

Vent 1
-3,74
6,07
1,66
-0,48
-9,05
-6,00

H

-2,22

-5,07

J

-2,22

-5,07

I

-2,22

-5,07

D
E

Vent 2
3,22
-3,33
-8,85

Taula 2.10 Acció del vent sobre un pòrtic central de l’estructura sota l’acció del vent transversal
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VENT 3

VENT 4

Vent 3
C
I

Pàg. 27

-4,46
-3,74
-5,07

Vent 4
-2,90
-3,51

Taula 2.11 Acció del vent sobre un pòrtic central de l’estructura
1,66 sota l’acció del vent longitudinal

-9,05

Pàg. 28

Estudi de la viabilitat de l’ús de la tecnologia dels perfils prims en el
disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial

 Resultats del full de càlcul d’excel per al càlcul d’accions del vent:

Fig. 2.6 Resultats de l’acció del vent calculats amb full de càlcul (1 de 2) (Font: [6])
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Fig. 2.7 Resultats de l’acció del vent calculats amb full de càlcul (2 de 2) (Font: [6])

Pàg. 29

Pàg. 30

Estudi de la viabilitat de l’ús de la tecnologia dels perfils prims en el
disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial

Zona segons
angle (º)

a
mà

càlcul

-0,371

-0,371

-0,067

-0,066

0,303

0,303

-0,303

-0,303

Taula. 2.12 Taula comparativa dels valors de Cpi



full

Valors introduïts al Diamonds i diagrames obtinguts

Fig. 2.8 Acció del vent transversal 1 sobre un pòrtic central (Font: Diamonds)

Fig. 2.9 Acció del vent transversal 2 sobre un pòrtic central (Font: Diamonds)
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Pàg. 31

Fig. 2.10 Acció del vent longitudinal (davant-darrere) 3 sobre un pòrtic central (Font: Diamonds)

Fig. 2.11 Acció del vent longitudinal 4 (darrere-davant) sobre un pòrtic central (Font: Diamonds)

 Comparació de valors entre el càlcul manual, el full de càlcul i Diamonds:
VENT 1

D

6,07

6,07

E

-0,48

-0,48

G

-6,00

-6,01

H

-2,22

-2,22

J

-2,22

-2,22

I

-2,22

-2,22

VENT 2
D

3,22

3,22

E

-3,33

-3,33

Pàg. 32

Estudi de la viabilitat de l’ús de la tecnologia dels perfils prims en el
disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial
G

-8,85

-8,86

H

-5,07

-5,07

J

-5,07

-5,07

I

-5,07

-5,07

VENT 3
C

-4,46

-4,44

I

-5,07

-5,07

VENT 4
C

-2,90

-2,88

I

-3,51

-3,51

Taula 2.13 Taula comparativa de resum de resultats de l’acció del vent

2.6. Càrregues degudes a variacions tèrmiques
Per tal de determinar les càrregues degudes a variacions tèrmiques s’han de considerar les
temperatures màximes i mínimes anuals de la localitat que acollirà el projecte de nau
industrial, Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental).

Fig. 2.12 Isotermes de la temperatura anual màxima de l’aire (Font: [12] p. SE-AE-42)
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Pàg. 33

A partir del mapa anterior es pot trobar la temperatura anual màxima de l’aire que correspon
al municipi on es planteja aquest projecte. Es pot observar que el interval adequat és de 3240ºC.

Taula 2.14 Temperatura mínima de l’aire exterior (Font: [12] p. SE-AE-42)

Com que Palau-solità i Plegamans es troba a la zona 2, es calcula la temperatura mínima de
l’aire exterial tenint en compte que es troba a 80 m d’altitud. Interpolant, s’obté una
temperatura de -11,80 ºC.

Fig. 2.13 Zones climàtiques d’hivern (Font: [12] p. SE-AE-43)

Pàg. 34

Estudi de la viabilitat de l’ús de la tecnologia dels perfils prims en el
disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial

Considerant una temperatura mitjana anual a l’estat espanyol de 10ºC (segons el CTE-SEAE), la màxima variació de temperatura que teòricament ha de fer front l’estructura és de:

Com que aquest valor és molt exagerat, es considerarà una variació de temperatura de 20ºC
i s’introduirà aquest valor al programa.

