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Resum
A l’annex B s’expliquen les consideracions que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar el
càlcul de l’estructura mitjançant el programa Diamonds i el càlcul d’unions mitjançant el
programa CidJoint i el càlcul manual pertinent.
Es detallarà com s’ha obtingut cadascun dels factors i paràmetres importants de cara al
posterior càlcul amb el programa: perfils escollits en cada cas, qualitat de l’acer utilitzat en
cadascuna de les barres que conforma el pòrtic en 2D estudiat o les longituds de vinclament
en l’eix fort i feble, així com determinar les longituds de vinclament de cara a la bolcada
lateral.
Cal remarcar que tots els càlculs, procediments i comprovacions que es veuran en aquest
annex s’han fet seguint les indicacions de la normativa Eurocodi-3 (EC-3).
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1. Glossari
CTE: Codi Tècnic de l’Edificació.
RHS: Rectangular Hollow Section.
SHS: Square Hollow Section.
ELU: Estat límit últim.
ELS:

Estat límit de servei.

h:

Cantell (o alçada) de la secció, sabata o gelosia.

b:

Amplada de la secció.

t:

Espessor.

αcr:

Alfa crítica. Factor amplificador de vinclament.

F:

Força resistent.

E:

Mòdul de Young (mòdul elasticitat).

:

Moment d’inèrcia respecte i. i = y, z, T o LT.

L:

Longitud, llum

cr:

crítica (subíndex)

cr,i:

crítica corresponent al mode i de vinclament (subíndex).

d:

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

N:

Esforç axial.

M:

Moment flector.

b:

Subíndex que indica vinclament (bending en anglès).
:

Coeficient de distribució, amb i = 1 o 2.
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Rigidesa, amb j = c (columna) (Diagrames de Wood)

a:

(superíndex). Model antimètric.
Factor per el qual s’ha de multiplicar la longitud física de la barra per obtenir-ne la

:

longitud de vinclament. (Diagrames de Wood).
: Longitud crítica de bolcada lateral (subíndex LT: lateral torsional buckling).
Valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores.
: Valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores.
:

Valor de càlcul de l’efecte de les accions.

:

Valor de càlcul de la resistència corresponent a l’acció considerada.
Coeficient de combinació d’accions, amb i = G, P o Q.

:
G:

Acció permanent.

P:

Pretensat.

Q:

Acció variable.

A:

Acció accidental.

n:

(subíndex). Càrrega de neu.

k:

Valor característic (subíndex).
Coeficient de simultaneïtat, amb i = 0, 1 o 2.
:

Coeficient de seguretat, amb i = 0, 1 o 2.

CF:

Combinació freqüent.

CP:

Combinació quasi permanent.

CR:

Combinació rara

H:

Força horitzontal.
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(Imperfeccions de l’estructura). Força vertical.

V:
:

Límit elàstic.

M:

Moment flector.

N:

Esforç axial.

V:

Esforç tallant.

m:

(subíndex). Indica el nombre de columnes presents a l’estructura.
:

Resistència característica del formigó.

pr:

(subíndex): placa de reforç.

f:

(subíndex): indica que es tracta dels fonaments (sabates).
:

Factor de concentració de tensions.

c:

Petjada del pilar.

eff:

(subíndex). Eficaç.
:

Tensió d’adherència.

t:

(subíndex). Valor a tracció.

v:

(subíndex). Valor a tallant.
Paràmetre que depèn de la qualitat de l’acer dels cargols utilitzats en una

:

determinada unió.
(subíndex). Placa d’acer.

:
:

Resistència a tracció última del cargol.

:

Diàmetre del cargol.

:

Distància del centre d’un determinat cargol a l’extrem de la superfície de la unió.

:

En una unió, distància entre centres de cargols o entre files de cargols.
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(subíndex). Soldadura lateral.
En una unió tubular, quocient entre el diàmetre o amplada mitjana d’una diagonal i el

:

diàmetre o amplada del cordó.
r:

(subíndex). En una unió, indica que la propietat pertany al reforç o placa auxiliar.

g:

Significa “gap” en anglès. Espai entre les diagonals que formen una unió amb perfils
tubulars.

e:

Excentricitat.
Quocient entre l’amplada o diàmetre del cordó i el doble de la seva espessor de

:

paret.
:

En unions tubulars, quocient entre:
:

.

Area resistent front a esforç tallant del cordó.

:

(subíndex). Indica punxonament.
:

Amplada eficaç de punxonament.
:

Amplada eficaç.
Tensió ruptura d’un cargol.

:
:

Resistència a tracció última d’un cargol.

Pàg. 10

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

2. Modelització de l’estructura amb perfils tubulars RHS o SHS
L’anàlisi de l’estructura mitjançant el programa Diamonds i el seu mòdul de càlcul d’unions
es realitza en 2D degut a la geometria porticada de la nau. Així, es simplifica bastant el
problema i l’avaluació i comparació de resultats amb els càlculs manuals.
L’estructura realitzada amb perfils tubulars RHS o SHS, de la mateixa manera que la
modelada amb la tecnologia de perfils prims que es veurà a l’annex C, es modela en 2D a
partir del generador de pòrtics del programa Diamonds, triant un pòrtic central (ja que els
extrems tenen la meitat d’àrea tributària i per tant la meitat de càrrega a suportar), i definint
totes les càrregues a aplicar i els tipus d’unions.
Tanmateix, s’han d’introduir les restriccions necessàries perquè el model sigui equivalent a
l’estructura tridimensional (3D). Aquestes restriccions consisteixen en restringir el
desplaçament dels nusos arriostrats en l’eix z (simulant així que el pòrtic estudiat és
sustentat per la resta de l’estructura).

2.1. Condicions d’enllaç
En el disseny i càlcul d’estructures de naus industrials (o d’edificis amb tipologies
estructurals similars) es pot optar per diferents opcions pel que fa a les condicions d’enllaç,
però s’han de considerar els avantatges i inconvenients de cada cas:
 Unió biga-pilar articulada i bases dels pilars encastades:
Aquesta opció presenta moments i deformacions considerablement importants en les
bigues i per tant, problemes de fletxes verticals en comprovacions d’Estat Límit de
Servei (ELS). A més, es transmeten moments considerables als fonaments per la
qual cosa es necessiten sabates de grans dimensions i una bona qualitat de terreny
(fet no gaire habitual en zones de caràcter industrial). Per tant, no és una solució
gaire encertada.
 Unió biga-pilar i bases dels pilars encastades:
En aquest cas el desplaçament de l’estructura, tant vertical com horitzontal, estan
coaccionats i per tant, es redueixen considerablement. De totes maneres, es té el
mateix problema que abans pel que fa als fonaments.

Annex B: Modelització de l’estructura amb perfils RHS/SHS

Pàg. 11

No obstant, si les característiques de l’emplaçament són favorables, aquesta opció
és perfectament vàlida ja que la distribució dels moments sobre l’estructura està
bastant ben repartida.
 Unió biga-pilar encastada i bases dels pilars articulades:
Aquesta solució és bastant similar a l’anterior pel que fa a fletxes verticals i
distribució de moments a les bigues però presenta altres avantatges i inconvenients.
La capacitat de desplaçament lateral (provocada sobretot per l’acció del vent) es veu
incrementada degut al tipus d’unió a les bases dels pilars, però pel mateix motiu, els
moments transmesos als fonaments són teòricament inexistents, per la qual cosa es
redueixen molt considerablement tant les exigències de la qualitat del terreny com les
dimensions de les sabates.
És per tant una solució prou bona i la que s’ha decidit aplicar en aquest projecte.

2.2. Perfils tubulars RHS o SHS escollits
Els perfils escollits per modelar aquesta nau seran perfils tubulars RHS i SHS laminats en
calent i amb acer de qualitat S355. La diferència entre les dues varietats de perfil és que el
perfil SHS té la base i el cantell de la mateixa dimensió formant una secció quadrada.
A continuació hi ha una representació del modelatge amb el perfil escollit en cada cas:

FIg. 2.1 Relació de perfils escollits en el pòrtic estudiat
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Pilars

RHS 500x300x12 mm

Cordó superior

RHS 200x150x8 mm

Cordó inferior

SHS 140x140x8 mm

Diagonals

SHS 120x120x5 mm

Corretges

RHS 140x80x4 mm

Taula 2.1 Relació de perfils escollits en el disseny del pòrtic

2.3. Longituds de vinclament
El vinclament és un fenomen de gran importància en l’estudi de naus com la d’aquest
projecte, havent-ne de distingir entre vinclament en el pla X-Y, en el pla X-Z i vinclament per
torsió i bolcada lateral.
El primer pas serà avaluar la sensibilitat de l’estructura als efectes de segon ordre,
mitjançant la determinació del factor amplificador de vinclament αcr per a la combinació de
càrregues desitjada.
2.3.1. Càlcul de l’alfa crítica amb Diamonds
El càlcul del paràmetre de l’alfa crítica de l’estructura es portarà a terme mitjançant dos
mètodes: mitjançant el programa Diamonds i el mètode de Wood per així veure la
concordança entre ambdues metodologies.
La normativa actual proposa la següent distinció segons el valor obtingut de l’alfa crítica de
vinclament:

Cal tenir en compte que en versions anteriors de normatives (CTE), aquesta norma era un
pèl diferent i el criteri a complir per tal de poder resoldre una estructura en primer ordre era
bastant més estricte:

Annex B: Modelització de l’estructura amb perfils RHS/SHS

Pàg. 13

Mitjançant Diamonds, s’ha escollit la combinació de càrrega més desfavorable, l’ELU CF 77,
de fet la més desfavorable. La càrrega total considerada serà la següent:

On G és la suma de la càrrega permanent i el pes propi de l’estructura i Q n és la càrrega
total de neu sobre la coberta.
Avaluant l’Eq. 2.1:

Al tenir una inèrcia als pilars tan elevada respecte a les barres que conformen la gelosia del
pòrtic, el primer mode de vinclament correspon al vinclament de bigues, no dels pilars.
Els problema és que el Diamonds només calcula el paràmetre de l’alfa global de l’estructura
per al primer mode de vinclament, i per intentar poder observar el vinclament de pilars s’ha
hagut “d’enganyar” al programa augmentant tots els perfils de les barres de la gelosia a un
perfil de dimensions més grans com és el RHS 300x200x10 mm, aconseguint així que
augmenti molt la rigidesa de la gelosia i per tant vinclin abans els pilars.
Llavors, els resultats al 1r mode de vinclament sí fan referència al vinclament dels pilars:

Fig. 2.2 Deformada obtinguda amb Diamonds per la combinació ELU CF 77 (Font: Diamonds)
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Taula 2.2. Taula de valors d’alfa crítica obtinguda per a cada combinació d’esforços (Font: Diamonds)

Observant la combinació de càrrega estudiada ELU CF 77,

Per tant, en el cas estudiat, es considerarà l’estructura intranslacional i es procedirà al càlcul
en primer ordre amb longituds de vinclament calculades amb mode intranslacional.
2.3.2. Longituds de vinclament dels pilars en el pla X-Y mitjançant Diamonds
Es defineix la càrrega crítica de vinclament com:
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On:


: esforç normal crític que provoca el vinclament de l’element considerat de
l’estructura, segons el mode i de vinclament.



càrrega de càlcul actuant sobre el pilar, en la hipòtesi de càrrega
considerada, ELU CF 77.

La

s’ha extret a partir del valor de la reacció a cada base del pilar mitjançant els

resultats del programa Diamonds. El resultat obtingut és el següent:

Fig. 2.3 Reaccions a les bases del pilar per a la combinació ELU CF 77 (Font: Diamonds)

Per tant, amb l’expressió de l’Eq. 2.2:

Valor que es pot comparar amb el teòric:

i es veu que és molt pròxim.

2.3.2. Longitud de vinclament dels pilars en el pla X-Y amb diagrames de Wood
Aplicant els diagrames de Wood, l’estructura estudiada es considera intranslacional i s’ha
d’analitzar sense tenir en compte els efectes de segon ordre. Per tant, el valor del factor β
pel qual s’ha de multiplicar la longitud física del pilar per determinar-ne la longitud de
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vinclament, s’ha d’obtenir de la Fig. 2.3 que es veurà a continuació, però abans cal obtenir el
valor dels paràmetres

, mitjançant la següent expressió:

On:


Kc: rigidesa del pilar a comprovar;



Kij: rigidesa de l’element contigu al pilar.

El mode a tractar és un mode antimètric, i conseqüentment cal modificar la rigidesa de la
biga per:

A més, s’ha de tenir en compte que s’està davant d’un cas de pòrtic amb gelosia. Aquest fet
fa que s’hagi de fer un càlcul addicional per calcular una inèrcia “global” de tota la gelosia,
assumint que els dos cordons tenen les mateixes dimensions. A favor de la seguretat, s’ha
escollit el perfil més gran, que correspon al del cordó superior.
El càlcul a realitzar és el següent:

Fig. 2.4 Tipus de pòrtic a estudiar i càlcul de la inèrcia global
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Es calcula la inèrcia global de la gelosia amb la següent expressió:

Avaluant l’Eq. 2.3, adaptant-la al cas a estudi:

Buscant el valor de β al gràfic:

Fig. 2.4 Valor escollit de β a les taules provinents del CTE. (Font: [11] p. SE-A-39)
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Observant el gràfic de la Fig. 2.4:

I, per tant, la longitud de vinclament quedarà:

Si es compara el resultat de l’Eq. 2.5 amb el valor donat pel Diamonds es pot veure que són
valors bastant aproximats.
2.3.3. Longituds de vinclament de la gelosia en el pla X-Y.
Per a calcular la longitud de vinclament de la gelosia en el pla X-Y s’aplicarà l’apartat 6.3.2.4
del CTE, que tracta dels elements triangulats i que diu el següent:
En les bigues planes triangulades es prendrà com a longitud de vinclament:
a) Per als cordons, pel vinclament en el pla de la biga, la distància entre eixos de nusos.
b) Per als cordons, pel vinclament fora del pla, la longitud teòrica de la barra mesurada
entre punts fixos per existir arriostrament; en cas de no existir punts fixos, es tractarà
com una peça de compressió variable.
c) Per a muntants i diagonals, pel vinclament en el pla de la biga, la longitud lliure entre
barres.
d) Per a muntants i diagonals, pel vinclament fora del pla, la longitud entre eixos de
nusos.
e) En bigues planes triangulades formades per perfils foradats de cordons continus i
diagonals i muntants soldats de forma continua en tot el perímetre, es podran
prendre com a longituds de vinclament les definides en l’apartat anterior, aplicant el
factor reductor 0,9 als cordons, i 0,75 als muntants i diagonals.
El resultat després d’aplicar les següents regles es pot veure a la Fig. 2.5, on mitjançant amb
l’opció d’agrupar barres disponible en Diamonds, es poden fer grups de barres segons la
longitud de vinclament en l’eix X-Y que es desitgi i visualitzar-ho més fàcilment..
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Fig. 2.5 Agrupacions de barres segons la longitud de vinclament en el pla X-Y (Font: Diamonds)

Per tant, les longituds de vinclament que s’han aplicat són les següents:
 Cordó superior i inferior:

Pel primer tram del cordó inferior:
 Diagonals:

També es poden comparar aquests resultats manuals amb els de Diamonds, procedint al
càlcul de l’alfa crítica, però aquest cop sense “enganyar” al programa, ja que interessa
obtenir l’alfa crítica de la gelosia i per tant ja va bé que el 1r mode de vinclament mostri els
resultats de la gelosia del pòrtic.

Taula 2.3 Taula de valors d’alfa crítica a la gelosia, obtinguda per a cada combinació d’esforços (Font: Diamonds)
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En aquest cas:

Per al càlcul de la longitud de vinclament mitjançant l’Eq. 2.2, en aquest cas s’ha de
considerar l’esforç axial màxim actuant sobre la biga (valor extret del programa Diamonds).
Aplicant l’Eq. 2.2:

Aquest valor no inclou el factor reductor de 0,9 en el cordó superior i inferior. Per tant, la
comparació seria amb el valor sense reduir (5019 mm), valor semblant al trobat
anteriorment.
2.3.4. Altres longituds de vinclament introduïdes
Les altres longituds de vinclament necessàries s’han introduït manualment al Diamonds
seguint les indicacions de la normativa aplicada. En aquest cas, no són d’aplicació els
coeficients reductors aplicats a l’apartat anterior.
Els grups de barres aplicats en Diamonds per tal de calcular les diferents longituds de
vinclament en el pla X-Z són els següents:

Fig. 2.6 Agrupacions de barres segons la longitud de vinclament en el pla X-Z (Font: Diamonds)
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Els seus valors són els següents:
 Longituds de vinclament dels en el pla X-Z
Cordó superior:

Cordó inferior:
En aquest cas es pot observar que hi ha diverses longituds de vinclament en funció del tram
de gelosia estudiat.
Primer tram del cordó inferior:

Pels trams centrals:

Diagonals:

Pilars:
Pel tram superior (tram on hi ha la gelosia):

Per als altres trams:

 Longituds de vinclament per bolcada lateral
El pòrtic estudiat, al ser de perfil tubular, fa que no sigui necessari considerar tornapuntes
als pilars. De totes maneres, és necessari introduir-ne a la gelosia, mitjançant la fixació del
nus en qüestió en el pla z:
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Fig. 2.8 Punts amb desplaçament en z coaccionat (punts fixos) (Font: Diamonds)

A la Fig. 2.8 es mostra els nusos de l’estructura que estan fixats i que per tant, els nusos que
aniran arriostrats:

Fig. 2.8 Punts amb desplaçament en z coaccionat (punts fixos). (Font: Diamonds)

Per tant la longitud de vinclament per bolcada lateral serà la separació entres nusos, 5019
mm o 7756 mm en el cas de barres extremes del cordó inferior.
 Longituds de vinclament per torsió
En aquest cas no cal tenir en compte la consideració del vinclament per torsió ja que s’està
davant de perfils tubulars bisimètrics.
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3. Verificacions basades en coeficients parcials
Per a la verificació de la capacitat portant (comprovacions en Estat Límit Últim, ELU) i de
l’aptitud al servei (comprovacions en Estat Límit de Servei; ELS) d’una estructura, mitjançant
coeficients parcials, s’ha de determinar l’efecte de les accions així com la resposta
estructural, a partir dels valors de càlcul de les variables. Aquestes s’obtenen a partir dels
seus valors característic, o altres valors representatius, multiplicant-los (en el cas de les
accions) o dividint-los (en el cas de la resistència) pels corresponents coeficients parcials de
seguretat.

3.2. Capacitat portant
3.2.1. Verificacions
Es considera que hi ha estabilitat suficient del conjunt de l’edifici o d’una part independent
d’aquest, si per totes les situacions de dimensionament pertinents, es compleix la següent
condició:

On:


: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores.



: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores.

Es considera que hi ha suficient resistència de l’estructura portant d’un element estructural,
secció, punt o d’una unió entre elements, si per totes les situacions de dimensionament
pertinents, es compleix la següent condició:

On:


: valor de càlcul de l’efecte de les accions.



: valor de càlcul de la resistència corresponent.
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3.2.2. Combinació d’accions
El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponent a una situació persistent o
transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió:

És a dir, considerant l’acció simultània de:
 Totes les accions permanents, en valor de càlcul (

, inclòs el pretensat (

 Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (

, havent d’adoptar-se com a

.

tal una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis.
 La resta d’accions variables, en valor de càlcul de combinació (

.

El valor de càlcul dels efectes de els accions corresponent a una situació extraordinària, es
determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió:

És a dir, considerant l’acció simultània de:
 Totes les accions permanent, en valor de càlcul (

, inclòs el pretensat (

 Una acció accidental qualsevol, en valor de càlcul (

, havent d’adoptar-se com a

.

tal una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis.
 Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul freqüent (

, haven

d’adoptar-se com a tal, una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis amb
cada acció accidental.
 La resta d’accions variables, en valor de càlcul de combinació (

.

A l’anàlisi realitzat, no hi ha acció de pretensat, i tampoc s’han considerat les accions
accidentals.
3.2.3. Coeficients parcials de seguretat i de simultaneïtat
Els coeficients parcials de seguretat són els que s’utilitzen per majorar les accions
considerades en el càlcul, passant així dels valors característics als valors de càlcul.
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Per a definir el valor dels esmentats coeficients, es presenta la següent taula:

Taula 3.1 Coeficients parcials de seguretat per a les accions (Font: [10] p. SE-11)

Els coeficients de simultaneïtat s’utilitzen per a realitzar combinacions d’accions, ponderant
la importància de cada càrrega així com la possibilitat de que les diverses càrregues es
donin simultàniament, en una combinació determinada.
Els valors dels coeficients de simultaneïtat es defineixen a la taula:

Taula 3.2 Taula de coeficients de simultaneïtat (Font: [10] p. SE-11)
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3.2.4. Coeficients parcials de seguretat per resistència
Els valors característics de les propietats resistents dels materials es divideixen pels
coeficients parcials de seguretat, per obtenir els valors de càlcul de les característiques
resistents d’aquests.
Els valors utilitzats són els següents:


coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material.



coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat.



coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o
secció, i a la resistència dels mitjans d’unió.

3.3. Aptitud al servei
3.3.1. Verificacions
Es considera que hi ha un comportament adequat pel que fa a les deformacions, les
vibracions o el deteriorament, si es compleix, per a les situacions de dimensionament
pertinents, que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible establert per a
aquest efecte.
3.3.2. Combinació d’accions
Els efectes deguts a les accions de curta duració que puguin ser irreversibles, es determinen
mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat característica, a partir de l’expressió:

És a dir, considerant l’acció simultània de:
 Totes les accions permanent, en valor característic (
 Una acció variable qualsevol, en valor característic (

.
, havent d’adoptar-se com a

tal una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis.
 La resta d’accions variables, en valor de combinació (

.
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Els efectes deguts a accions de curta duració que puguin resultar reversibles, es determinen
mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat freqüent, a partir de l’expressió:

És a dir, considerant l’acció simultània de:
 Totes les accions permanents, en valor característic (

.

 Una acció variable qualsevol, en valor freqüent (

, havent d’adoptar-se com a

tal una darrera l’altra successivament en diferents anàlisis.
 La resta d’accions variables, en valor quasi permanent (

.

3.3.3. Desplaçaments verticals
Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s’admet que l’estructura
horitzontal d’un pis o coberta és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces,
davant qualsevol combinació d’accions característica, considerant només les deformacions
que es produeixin després de la posada en obra de l’element, la fletxa relativa és menor
que:


1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes.



1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes.



1/300 en la resta dels casos.

Quan es consideri el confort dels usuaris, s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o
coberta és suficientment rígida si, per qualsevol de les seves peces davant qualsevol
combinació d’accions característica, considerant només les accions de curta durada, la
fletxa relativa és menor que 1/350.
Quan es consideri l’aparença de l’obra, s’admet que l’estructura horitzontal d’un pis o
coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant qualsevol
combinació d’accions quasi permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300.
En el cas d’aquest projecte, al ser una estructura amb gelosia de dimensions importants on
la fletxa provocada per la càrrega permanent i pes propi no es gaire important, s’ha
considerat suficient en considerar una deformació causada principalment per la càrrega de
neu sobre la coberta:
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Tot i que, a ser possible, s’intentarà obtenir una fletxa que comporti aconseguir una sensació
de confort dels usuaris, obtenint una fletxa amb un desplaçament menor a 1/350.
3.3.4. Desplaçaments horitzontals
Quan es consideri la integritat del elements constructius, s’admet que l’estructura global té
suficient rigidesa lateral, si davant qualsevol combinació d’accions característica, el desplom
és menor que:


Desplom total: 1/500 de l’alçada total de l’edifici.



Desplom total: 1/250 de l’alçada de la planta, a qualsevol d’elles.

Quan es consideri l’aparença de l’obra, s’admet que l’estructura global té suficient rigidesa
lateral, si davant qualsevol combinació d’accions quasi permanent, el desplom relatiu és
menor que 1/250.
Finalment, segons la bibliografia consultada (publicació d’Accessteel , veure punt [1] de la
bibliografia), seguint les indicacions de la normativa Britànica, en naus industrials sense pont
grua i sense elements fràgils susceptibles de fallar als tancaments, façana i coberta, es pot
considerar un desplom màxim de 1/150.

Fig. 3.1 Desplom local i total (Font: [10] p. SE-19)
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3.4. Generació de les combinacions de càrrega amb Diamonds
Un pas important durant el càlcul d’una estructura mitjançant el programa de càlcul
estructural Diamonds és la generació de les combinacions de càrrega que es tindran en
compte per donar la resolució de l’estructura.
A l’hora de calcular-les, el programa permet introduir incompatibilitats entre combinacions de
càrrega. De totes elles, la càrrega permanent i la càrrega tèrmica són les úniques que són
compatibles amb tota la resta. En canvi, la sobrecàrrega d’ús per manteniment no és
compatible ni amb la càrrega de neu, ni amb les càrregues de vent, perquè se suposa que si
les condicions atmosfèriques són adverses ningú farà tasques de manteniment a la coberta.
La càrrega de neu en canvi, només és incompatible amb la sobrecàrrega d’ús. Finalment,
les càrregues de vent són totes incompatibles entre elles perquè el vent sempre bufarà
només en una direcció.
En total doncs, es tenen 78 combinacions ELU CF, 39 ELU CR, 7 ELS CF i 1 ELS CC.
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4. Anàlisi estructural
4.1. Models per a les unions
Els general, poden no tenir-se en compte els efectes del comportament de les unions sobre
la distribució d’esforços i moments calculats. No obstant, sí que s’han de considerar quan
aquests efectes siguin significatius (per exemple, en el cas d’unions semirígides).
Per determinar si resulta necessària la consideració dels efectes del comportament en
l’anàlisi estructural global, pot establir-se la següent distinció en tres tipus d’unions:


Unió articulada (simple), per la que es pot suposar que no transmet cap moment
flector significatiu.



Unió rígida (continua), per la que es pot suposar que el seu comportament no té cap
efecte sobre l’anàlisi estructural global.



Unió semirígida (semi-contínua), per la que sí resulta necessària la consideració del
seu comportament en l’anàlisi estructural global.

En el cas d’estudi no hi ha unions semirígides, per tant no resulta necessari tenir en compte
els efectes del comportament de les unions sobre la distribució d’esforços.

4.2. Imperfeccions de l’estructura
L’efecte de les imperfeccions és calculat directament pel programa Diamonds i no s’ha entrat
a calcular-lo analíticament de manera detallada. El funcionament, però, és el següent:
La imperfecció global de verticalitat es pot avaluar a partir de:

On:
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Per tant, s’obté el següent valor:

Es poden negligir les imperfeccions laterals quan:

Per tal de veure si s’han de negligir les imperfeccions s’hauria de comprovar l’Eq. 4.2 amb
cadascuna de les combinacions de càrrega obtingudes amb Diamonds.
A més, els efectes de la imperfecció lateral inicial es poden substituir per forces horitzontals
equivalents:

A l’exemple considerat, els resultats obtinguts són els següents:

Taula 4.1 Dades obtingudes amb el programa Diamonds

On segons la nomenclatura emprada:

Llavors, s’aplicaria la següent expressió:
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5. Resultats de l’anàlisi amb Diamonds
5.1. Diagrames
Un cop modelada la peça i tinguts en compte tots els aspectes exposats en els apartats
anteriors, es procedeix a fer el càlcul segons el mètode escollit: primer o segon ordre.
A continuació es parlarà dels diferents diagrames obtinguts amb el programa Diamonds. Per
a cada un d’ells s’ha hagut de veure quina combinació ELU (ELS en el cas de diagrames de
desplaçaments) és la més desfavorable.
5.1.1. Diagrames de moments flectors
Com a conseqüència de tenir una gelosia en el pòrtic estudiat, el diagrama de moments
flectors no és molt interessant, ja que és l’esforç normal el que s’encarrega d’absorbir el
moment flector a la gelosia. Per tant, quasi bé tot el moment flector quedarà concentrat als
pilars de la nau.
Observant el diagrama que mostra l’envolvent, es pot veure que no existeix un cas simètric:

Fig. 5.1 Diagrama d’envolvents de moment flector (Font: Diamonds)

La combinació en ELU més desfavorable, és a dir, la que provoca moments flectors més
importants serà la ELU CF 74 (càrrega permanent + vent 2), que provoca uns moments
flectors màxims als pilars (en valor absolut) de 503,41 kN·m.
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El diagrama resultant és el següent:

Fig. 5.2 Diagrama de moments flectors (Font: Diamonds)

5.1.2. Diagrames d’esforços normals
Com s’ha comentat anteriorment, els diagrames d’esforços normals són els realment
importants ja que absorbeixen quasi la totalitat del moment flector a la gelosia del pòrtic.
Especialment important serà veure els diagrames d’esforços normals que provoquin una
inversió de moments als cordons de la gelosia, ja que aquest fet indicarà l’aparició del
fenomen d’inestabilitat de la bolcada lateral, i també marca la necessitat de col·locar
tornapuntes per tal d’evitar aquest fenomen.
En aquest cas, la combinació ELU més desfavorable serà la ELU CF 77, que dóna esforços
normals màxims al cordó superior de valor absolut de 521,97 kN. Observant l’envolvent es
pot veure que tampoc hi ha cas simètric:

Fig. 5.3 Diagrama d’envolvent d’esforços normals (Font: Diamonds)
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El diagrama seria el següent (s’ha obviat la numeració de l’esforç a cada barra per poder
observar-lo més clarament. :

Fig. 5.4 Diagrama d’esforços normals (Font: Diamonds)

La zona en vermell ampliada marcaria tindria el següent aspecte:

Fig. 5.5 Detall del diagrama d’esforços normals (Font: Diamonds)

Es pot apreciar en aquest cas que hi ha una petita inversió de moments.
La combinació ELU CF 77 està formada per càrrega de vent amb un coeficient parcial de
seguretat de 1,35 (situació persistent i desfavorable, ja que augmenta el pes que ha de
suportar l’estructura) i la càrrega de neu amb un coeficient parcial de 1,50 (situació
transitòria variable i desfavorable, per al mateix criteri que el descrit anteriorment).
En altres combinacions es pot apreciar més clarament la inversió de moments.

Per

exemple, amb la combinació ELU CF 43 (formada per càrrega permanent, vent 3 i l’acció de
la temperatura) es pot trobar el diagrama que mostra la Fig. 5.6 de la pàgina següent.
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Fig. 5.6 Diagrama d’esforços normals (Font: Diamonds)

Si s’amplia la zona apropiada es pot veure clarament la inversió d’esforços normals que
provoca l’aparició del fenomen d’inestabilitat de la bolcada lateral.

Fig. 5.7 Detall de la inversió d’esforços normals (Font: Diamonds)

5.1.3. Diagrames d’esforços tallants
Per aquest cas, es pot veure com tampoc es té cas simètric:

Fig. 5.8 Diagrama d’envolvent d’esforços tallants (Font: Diamonds)
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Pel que fa a l’esforç tallant, la combinació més desfavorable serà la ELU CF 74 (combinació
ja tractada abans) amb un valor màxim de 188,37 kN:

Fig. 5.9 Diagrames d’esforços tallants (Font: Diamonds)

5.1.4. Comprovació de la resistència de les seccions
Per tal d’avaluar la resistència de les seccions cal comprovar al següent diagrama que tots
els valors siguin inferiors a 100, valor que marca l’esgotament total d’aquella secció (100%).
Per tant, es pot interpretar cadascun dels valors com el % en el qual s’està esgotant la
secció.
Un % major de 100 indica que a l’estructura li falta “massa” i s’ha de procedir, per exemple,
augmentant la secció o millorant la qualitat de l’acer utilitzat.

Fig. 5.10 Diagrama de resistència de les seccions (Font: Diamonds)

Com el valor màxim es d’un 48,136% d’esgotament del pilar, es pot concloure que
l’estructura projectada és suficientment resistent.
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5.1.5. Comprovació de l’estabilitat de les seccions
Mitjançant la comprovació de l’estabilitat de les seccions es comprova la resistència al
vinclament de l’estructura. Com en el cas de la resistència, s’ha de procurar que els valors
siguin inferiors al 100 (100%) per a que no hi hagi risc de vinclament de cap barra.

Fig. 5.11 Diagrama d’estabilitat de les seccions (Font: DiamondsI

5.1.6. Desplaçaments horitzontals
Considerant el criteri de l’apartat 3.3.4 sobre desplaçaments horitzontals, es tracta de
verificar que es compleixi:

Buscant el diagrama que mostri la combinació més desfavorable en ELS:

Fig. 5.12 Desplaçament horitzontal del pòrtic a ELS CR 3 (Font: Diamonds)
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On, per la combinació ELS CR (combinació rara) 3, es pot veure que:

5.1.7. Desplaçaments verticals
La restricció imposada per desplaçaments verticals és la següent:

La combinació més desfavorable en aquest cas és la ELS CR 39, amb el següent valor:

Fig. 5.13 Desplaçament vertical del pòrtic a la combinació ELS CR 39 (Font: Diamonds)

En aquest cas, a part de complir-se la restricció anterior (aparença d’obra) fins i tot es
compleix la de confort dels usuaris, que tot i no estar pensada per edificació industrial, es
considera a continuació:
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6. Disseny i càlcul d’unions
Per tal de portar a terme el disseny i càlcul de les unions del pòrtic s’han utilitzat dos
mètodes:
1. Programa CIDJoint: es tracta d’un programa proporcionat pel ICT (Instituto de
Construcción Tubular), capaç de calcular unions amb perfils RHS, SHS o CHS
(secció circular) incloent-hi fins i tot reforços d’ala o laterals en cas de ser necessari.
No obstant, com es remarcarà posteriorment, el programa té les seves limitacions en
certes situacions especials.
2. Càlcul manual de les unions: s’ha seguit el procediment marcat per l’Eurocodi-3 (part
EN-1993-1-8), que tracta amb molt deteniment el càlcul d’unions tubulars.
El programa CIDJoint també fa servir el procediment marcat per l’Eurocodi-3 i per tant, és
immediat verificar si ambdós mètodes donen els mateixos resultats per assegurar que el
procediment utilitzat és correcte.
D’altra banda, degut al disseny i complexitat de les unions a calcular, s’han tingut diversos
problemes al voler utilitzar programes de càlcul per ordinador. És per aquest motiu que no
s’ha utilitzat l’eina de càlcul d’unions del Diamonds, és a dir, el mòdul PowerConnect.
Aquest programa té unes limitacions que fan que moltes de les unions a calcular en aquest
projecte no puguin ser calculades, ja que no permet fer el càlcul de reforços i tampoc permet
fer el càlcul d’unions formades per diagonals amb perfils diferents.
A continuació es mostraran els càlculs realitzats, mostrant detalladament el procés seguit
per a cada tipus d’unió. Per tal d’identificar cadascuna de les unions del pòrtic, s’ha seguit la
següent nomenclatura:

Fig. 6.1 Relació d’unions a comprovar
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Per al càlcul i comprovació de les unions, s’ha seguit el procediment que fa servir el ICT en
els seus càlculs d’estructures. Es tindran en compte per al càlcul l’envolvent dels esforços
pèssims de cada barra que forma la gelosia, obtenint el següent resultat:

Fig. 6.2 Envolvent d’esforços axils pèssims de cada barra (Font: Diamonds)

Cal destacar que es tracta d’un mètode amb un cert caràcter conservador, a favor de la
seguretat, ja que no s’agafa cap combinació de càrrega possible del programa, sinó el valor
més desfavorable de cada barra, que no té perquè correspondre sempre a la mateixa
combinació.
Aquest fet també provoca distorsions en la teòrica simetria de càrregues que es podria
pensar que hauria d’haver al pòrtic, i provoca que s’hagi de fer alguna consideració oportuna
a l’hora de fer el càlcul d’alguna de les unions.

6.1. Unió de la base del pilar (nº 1 i 2)
Per a resoldre aquesta unió només s’utilitzarà el càlcul manual, ja que el CIDJoint no permet
calcular aquest tipus d’unió.
En aquest cas, el perfil RHS 500x300x12 mm del pilar estarà soldat a una placa base d’acer
S275 de 20 mm de gruix. Tot el conjunt anirà fixat mitjançant cargols als fonaments de la
nau (formigó).
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6.1.1. Càlcul manual de la unió
 Característiques dels elements de la unió:
La unió entre el pilar i la fonamentació es realitza mitjançant una placa extrema soldada a la
base del pilar amb perfil RHS, unida a la sabata del fonament mitjançant cargols
d’ancoratge.

Fig. 6.3 Esquema de la unió a construir

 Dimensions de la placa base:
Requisit bàsic:

Àrea de la placa base:

Resistència de càlcul del formigó (resistència a aixafament (compressió) del formigó de sota
la placa base):
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Àrea requerida:

Es pot veure que aquest requeriment bàsic es compleix sobradament, ja que:

 Dimensions mínimes de la sabata:
Per a calcular les dimensions mínimes de la sabata es fa ús de les expressions següents:

Fig. 6.4 Esquema de la sabata
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Avaluant les expressions de l’Eq. 6.4 s’obté:

Per tant les dimensions mínimes de la sabata seran:

Per tal de tenir en compte l’efecte del confinament del formigó s’ha de calcular el factor de
concentració de tensions, tal com es mostra tot seguit:

En el cas a estudiar:

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

Avaluant l’Eq. 6.6, la resistència a aixafament (compressió del formigó de sota la placa base
és:
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Generalment, en unions d’aquest tipus es compleix que
confinament del formigó.
 Càlcul del paràmetre c (petjada del pilar):

A continuació es calcula l’àrea equivament o eficaç de la placa base:

Fig. 6.5 Àrea equivalent o eficaç a calcular

Nota: no s’han tingut en compte radis circulars.

degut a l’efecte del
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Per finalitzar, es calcula la resistència de càlcul a compressió del formigó amb la següent
expressió:

Finalment cal comprovar que la resistència de la unió és superior a l’esforç màxim de
compressió al que es pot veure sotmès el pilar:

6.1.2. Longitud d’ancoratge dels cargols
Els cargols d’ancoratge han d’incorporar un ganxo si es tracta d’una barra llisa, una patilla o
prolongació recta si es tracta de barres corrugades, una placa de tipus volandera o
qualsevol altre sistema de fixació que hagi estat degudament assajat i provat. En aquest
cas, els cargols d’ancoratge seran roscats i l’ancoratge es produirà per adherència
mitjançant prolongació recta.
El primer pas és determina la longitud bàsica Lb de l’ancoratge igualant la tracció màxima
que pot suportar el cargol Tb màx, amb la força d’adherència que pot desenvolupar la barra,
suposant una tensió d’adherència constant i igual a

Amb:
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Avaluant l’Eq. 6.12:

Així, la longitud bàsica d’ancoratge serà (Eq. 6.11):

Però si la tracció real que ha de suportar l’ancoratge, T b,Rd no supera a Tb màx, la longitud es
pot reduir a:

Per tant, la longitud d’ancoratge que es prendrà serà la següent:
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A continuació es comprova la idoneïtat de col·locar dos cargols d’ancoratge a la unió, tal
i com s’ha previst al disseny previ:
 Comprovació a tallant
La força resistent d’un cargol a tallant es calcula mitjançant la següent expressió:

Per tant, considerant els dos cargols, la resistència a tallant de la unió és.

Finalment cal comprovar que el tallant resistent de la unió és superior a l’esforç màxim
de tallant:

 Comprovació a tracció i tallant
Per a fer aquesta comprovació es necessiten els següents valors:

La comprovació a tracció i tallant es realitza mitjançant la següent expressió:
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L’expressió per a calcular el esforç màxim a tracció és la següent:

Avaluant l’Eq. 6.15 a partir de valors trobats anteriorment:

 Comprovació a aixafament
La comprovació a aixafament de la placa es fa mitjançant l’expressió següent:

On:


: tensió de ruptura de la placa.



: diàmetre del cargol.



espessor de la placa.



: coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència dels mitjans de la unió.

Per tal d’utilitzar l’Eq. 6.17 es necessiten calcular els següents paràmetres:

Amb:


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



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



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



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




: diàmetre del forat pel cargol;
fub: tensió de ruptura del cargol.
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Per tal de resoldre la comprovació, s’han imposat a la unió els següents valors:
e1 (mm)

300

e2 (mm)

75

p1 (mm)

0

p2 (mm)

0

Taula. 6.2 Valors de les distàncies per equacions 6.17 i 6.18

Fig. 6.6 Esquema de la unió estudiada

Avaluant les expressions anteriors (Eq. 6.18 i 6.19):

Amb l’Eq. 6.16:

Finalment cal comprovar que la resistència a aixafament de la unió és superior al tallant
màxim al que es pugui veure sotmesa:
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6.1.3. Soldadures
El primer que s’ha de fer a l’hora de dissenyar una soldadura és determinar el coll de la
mateixa, en funció de la compatibilitat dels gruixos dels elements a unir.
En aquest cas, es vol soldar una placa de 20 mm de gruix amb un perfil RHS de 12 mm. Per
escollir el gruix del cordó de soldadura adequat en aquest cas, es procedirà com segueix:

Per tant, s’escollirà un valor

.

 Resistència de les soldadures a tallant:
La força resistent d’una soldadura lateral s’obté mitjançant la següent expressió:

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

Cal comprovar que la resistència de la soldadura és superior al tallant màxim:

 Resistència de les soldadures a tracció:
La força resistent d’una soldadura frontal s’obté mitjançant la següent expressió:
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Cal comprovar que la resistència de la soldadura és superior a l’esforç màxim de tracció al
que es pot veure sotmesa la unió:

Es pot concloure que les soldadures són més que suficients per a les sol·licitacions a les
que es poden veure sotmesos durant el seu ús.

6.2. Unió entre pilar i cordó inferior en T (nº 3 i 4)
Es tracta de dissenyar una unió entre el pilar del pòrtic, perfil RHS 500x300x12 mm i el
cordó inferior de la gelosia, un perfil SHS 140x140x8 mm. Al ser les dos unions anàlogues,
es procedirà a indicar el càlcul per a la unió 3 mitjançant dos mètodes: el programa CidJoint i
el càlcul manual. En totes les unions que es veuran a continuació i on intervingui els pilars
del pòrtic, s’estarà davant el problema que no es complirà el següent requeriment:

Per a resoldre aquest problema es col·locarà un reforç que permeti calcular la unió sense
haver d’augmentar el gruix dels perfils, amb el conseqüent estalvi econòmic.
6.2.1. Comprovació de la unió en T amb CidJoint
La idea inicial era utilitzar el programa CIDJoint en substitució del PowerConnect, ja que
aquest últim no permet introduir un reforç al pilar que es considerava, a priori, obligatori
degut a les dimensions del mateix. A la realitat, però, amb el programa CIDJoint també s’han
tingut importants inconvenients, ja que la condició h0/t0 ≤ 35 sembla determinant i
eliminatòria per al programa. Es a dir, només pel fet de col·locar un pilar que no compleixi
aquesta condició el programa ja no progressa en els seus càlculs, tot i que se li col·loqui el
pertinent reforç.
Per tal de procedir amb el càlcul del CIDJoint, s’ha hagut “d’enganyar” al programa
introduint-li unes dimensions fictícies del pilar RHS 300x300x12 mm. Aquest fet permet fer el
càlcul sense afectar els resultats al càlcul.
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Els resultats proporcionats pel programa són els següents:

Fig. 6.6 Pantalla de CidJoint (1 de 7)

Fig. 6.7 Pantalla de CidJoint (2 i 3 de 7)

Fig. 6.10 Pantalla de CidJoint (4 i 5 de 7)
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Fig. 6.8 Pantalla de CidJoint (6 i 7 de 7)
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6.2.2. Càlcul analític de la resistència de càlcul de la unió en forma de T (3)
Per a calcular la resistència de càlcul de la unió es faran servir les expressions trobades al
EC-3 i que es mostren a continuació:

Taula. 6.3 Resistència de càlcul d’unions soldades en T, en X i en Y entre barres RHS o SHS i cordons RHS
(Font: [4] p. 124)
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Taula. 6.4 Taula amb els paràmetres que ha de complir la unió (1 de 2). (Font [4] p. 121)

Taula. 6.5 Taula amb els paràmetres que ha de complir la unió (2 de 2). (Font: [4] p. 122)
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Dades necessàries:

PERFILS

PILAR: RHS 500x300x12 mm
CORDÓ INFERIOR: SHS 140x140x8 mm
18469,23
355

Taula. 6.6 Dades dels perfils involucrats en el càlcul de la unió

En primer lloc cal comprovar el compliment dels intervals de validesa per al cas a tractar
amb les expressions de la Taula 6.4:

Per tant, es compleix el requeriment de ser classe 1 o 2.
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La unió no es troba dins els rangs de la taula 6.4 i per tirar endavant el càlcul, es fa
necessari un reforç que permeti augmentar el gruix a la zona d’unió, però evitant tenir de
canviar el perfil a RHS 500x300x16 mm (que si compliria el requeriment de la taula 6.4) però
comportaria una elevació dels costos totals.
Si no importés el augment de costos, el perfil RHS 500x300x16 mm compliria la normativa
perquè:

Com a consideració addicional segons la Taula 6.5 cal considerar:

Com que

només cal calcular la resistència a la ruptura de la cara del cordó.

Al ser una unió reforçada, les expressions canvien i passen a ser les següents:

Taula. 6.7 Resistència de càlcul d’unions soldades reforçades en T, Y i X entre diagonals RHS o CHS i cordons
RHS. (Font: [4] p. 131)
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On d’acord amb el calculat mitjançant el CIDJoint:



Comprovació dels valors amb les expressions de la taula 6.7:

Per tant, el càlcul de la resistència de la unió serà:

Avaluant l’Eq. 6.26 s’obté:

Es pot veure com els valors obtinguts amb ambdós mètodes són bastant semblants i per
tant es dóna per bo el càlcul.
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6.3. Unió del pilar amb el cordó superior en Y (nº 5 i 6)
En aquest cas, degut a la geometria de la unió, s’ha decidit col·locar un petit empit (de
dimensions negligibles tant pel que fa al disseny com al càlcul) que permeti considerar la
unió com de tipus K o Y.
En un principi, es pot pensar en resoldre la unió en K però tenint en compte que els esforços
pèssims màxims trobats a les diagonals (cordó superior i diagonal) van en el mateix sentit,
s’ha decidit considerar la unió com dos unions Y independents acollint-se al següent punt de
la normativa EC-3:

Per tant, es determinarà la separació necessària de la següent manera (utilitzant les
expressions de la taula 6.4):

6.3.1. Comprovació de la unió en K amb CidJoint
Es comprova el cas per a la unió nº 5.
En aquest cas no ha estat possible calcular la unió amb CIDJoint, ja que al haver “enganyat”
al programa introduint un pilar de dimensions RHS 300x300x12 mm enlloc del RHS
500x300x12 mm, ara el programa és incapaç de trobar una combinació separacióexcentricitat que sigui òptima i permeti calcular la unió, ja que:
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Es pot veure que no és el mateix tenir un ho de 500 mm o de 300 mm en vistes a fer el càlcul
de l’excentricitat.
Per acabar, cal destacar també que tampoc hauria estat possible fer el càlcul de la unió amb
el programa PowerConnect, ja que ni tan sols permet introduir un reforç a la unió. En aquest
cas, per poder continuar amb el càlcul s’hauria hagut de canviar el perfil dels pilars a RHS
500x300x16 mm.
6.3.2. Comprovació de la unió en K amb el procediment manual
A partir de les expressions de les taules 6.4 i 6.5:
PILAR: RHS 500x300x12 mm
PERFILS

CORDÓ SUPERIOR: RHS 200x150x8 mm
DIAGONAL: SHS 120x120x5 mm

Ao (mm2)

18469,23

fyo (N/mm2)

355

Taula. 6.8 Dades dels perfils involucrats en el càlcul de la unió

En primer lloc i com s’ha mostrat en el cas anterior, cal comprovar els intervals de validesa
de les taules 6.4 i 6.5 necessàries per obtenir les expressions i calcular la resistència de
càlcul de les unions.
Unió 1:
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Per tant, es pot afirmar que la secció serà classe 1 o 2.

Aquest fet també es corregirà col·locant un reforç com el comentat anteriorment.
Consideracions addicionals a tenir en compte segons l’Eurocodi-3 (taula 6.5):

Segons el criteri de signes adoptat per l’EC-3 per a la tracció i compressió, s’està davant
d’un cas de tracció.
Comprovació dels valors segons la taula 6.7 i les expressions ja vistes anteriorment:

Com que

només cal calcular la resistència a la ruptura de la cara del cordó.

Per a calcular la resistència a ruptura de la cara del cordó s’utilitza l’expressió següent:
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Unió 2 (procedint de la mateixa manera que amb la unió 1):

Per tant, es pot afirmar que la secció serà classe 1 o 2.

Aquest fet també es corregirà col·locant el reforç comentat anteriorment.
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Consideracions addicionals a tenir en compte segons l’EC-3:

Segons el criteri de signes adoptat per l’Eurocodi per a la tracció i compressió, s’està davant
d’un cas de tracció. Per la taula 6.7:

Com que

només cal calcular la resistència a la ruptura de la cara del cordó.

Segons les expressions anteriors:

Avaluant l’Eq. 6.27 per a la unió 2:

6.4. Unió del cordó inferior amb les diagonal en K (nº 7 a 14)
Aquestes unions es poden resoldre en la seva totalitat mitjançant els dos mètodes descrits
anteriorment: programa CIDJoint i mètodes manuals. Això si, s’ha de tenir en compte que
per poder calcular la unió 10 i 11 s’ha d’imposar que aquest cordó no té la inclinació real
(s’assumeix que no estan inclinats i que l’error comés és poc important).
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6.4.1. Càlcul de la unió en K amb CidJoint (nº 7)

Fig. 6.11 Pantalla de CidJoint per a la unió 7 (1 de 8)

Fig. 6.12 Pantalla de CidJoint (2 i 3 de 8)

Fig. 6.13 Pantalla de CidJoint per a la unió 7 (4 de 8)
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Fig. 6.14 Pantalla de CidJoint (5 de 8)

Fig. 6.15 Pantalles de CidJoint (6, 7 i 8 de 8)
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6.4.1. Càlcul de la unió en K amb CidJoint (nº 7)
Per a calcular la resistència de càlcul de la unió es faran servir les expressions trobades a la
taula mostrada a continuació. Per al tipus d’unió amb tubs rectangulars i forma de K es té:

Taula. 6.9 Resistència de càlcul d’unions soldades en K i N entre barres diagonals RHS o CHS i cordons RHS
(Font: [2] p. 125)
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Dades necessàries:
CORDÓ INFERIOR: SHS 140x140x8 mm
PERFILS

DIAGONAL: SHS 120x120x5 mm
DIAGONAL: SHS 120x120x5 mm
4.519,3
355

Taula. 6.10 Dades necessàries per al càlcul de la unió

 Comprovació del compliment dels intervals de validesa (taula 6.4):

Per tant, es pot afirmar que les seccions seran classe 1 o 2.
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En aquest cas també s’ha de verificar la separació entre les barres de la unió:

A més, pel que fa a la separació també s’ha de complir:

Per tant:

Es pot veure com el valor escollit al programa (g=20 mm) entra dins el interval.
Finalment, cal comprovar l’excentricitat de la unió:

Es pot veure com el valor escollit al programa (e=26,73 mm) es troba a dins del interval.
Consideracions addicionals (taula 6.6): al ser les barres de la diagonal de perfil foradat
quadrat, s’han de verificar també els següents aspectes:
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Per tal de veure quines comprovacions cal efectuar, cal calcular:

Com que



, cal efectuar la comprovació de punxonament.

Comprovació de fluència de la cara del cordó (taula 6.9, ruptura de la cara del cordó):

(Eq. 6.28)

Amb les expressions de la taula 6.9:

Com que
Aplicant l’Eq. 6.28:
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 Comprovació de l’esforç tallant del cordó:

(Eq. 6.29)

(Eq. 6.30)

On:

Avaluant l’expressió Eq, 6.30:
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A partir de l’Eq. 6.29:

 Comprovació de la ruptura de la diagonal:

(Eq. 6.31)
On:

Avaluant l’Eq. 6.31:

 Comprovació de punxonament:
(Eq. 6.32)
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On:

Avaluant l’Eq. 6.32:

De fet, al tenir cordons de secció quadrada SHS, seria suficient en considerar només la
plastificació del cordó (primer càlcul realitzat).
Resum de resultats per a les altres unions del pòrtic (només es considerarà la
hipòtesi de plastificació del cordó:
Nº unió

Validació

7

kN

COMPLEIX

8

kN

COMPLEIX

9

kN

COMPLEIX

10

kN

COMPLEIX

11

kN

COMPLEIX

12

kN

COMPLEIX

13

kN

COMPLEIX

14

kN

COMPLEIX

Taula. 6.11 Taula de comprovació de validesa de totes les unions en K
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6.5. Unió del pilar amb cordó superior en K (nº 15, 16, 17, 19, 20 i 21)
6.5.1. Càlcul de la unió amb CidJoint
Els resultats obtinguts amb el programa CidJoint queden recollits a continuació:

Fig. 6.16 Pantalla de CidJoint (1 de 7)

Fig. 6.17 Pantalles de CidJoint (2 i 3 de 7)

Fig. 6.18 Pantalles de CidJoint (4 i 5 de 7)
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Fig. 6.19 Pantalles de CidJoint (6 i 7 de 7)

6.5.2. Càlcul analític de la resistència de càlcul de la unió en K (nº 15)
Per a calcular la resistència de càlcul de la unió es faran servir les expressions trobades a
les taules 6.9, 6.5 i 6.6:
Dades necessàries:
CORDÓ SUPERIOR: RHS 200x150x8 mm
PERFILS

DIAGONAL: SHS 120x120x5 mm
DIAGONAL: SHS 120x120x5 mm
5123,88
355

Taula. 6.12 Taula de dades necessàries per a la unió a estudiar

Comprovació del compliment dels intervals de validesa:
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Per tant, es compleix el requeriment de ser classe 1 o 2.

En aquest cas també s’ha de verificar la separació entre les barres de la unió:

A més, pel que fa a la separació també s’ha de complir:

Pàg. 75

Pàg. 76

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

Per tant:

Es pot veure que la separació escollida de 20 mm està dins els límits establerts.
Finalment, cal comprovar l’excentricitat de la unió:

L’excentricitat escollida (-3,27) per a la unió es troba dins els límits del interval.
Consideracions addicionals (taula 6.6): al ser les barres de la diagonal de perfil foradat
quadrat, s’han de verificar també els següents aspectes:

Per tal de veure quines comprovacions cal efectuar, cal calcular:

Com que

, cal efectuar la comprovació de punxonament.

 Comprovació de fluència de la cara del cordó (ruptura de la cara del cordó):
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On:

Com que

 Comprovació de l’esforç tallant del cordó
Aplicant les Eq. 6.29 i 6.30:

On:

Pàg. 77

Pàg. 78
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Els valors de la resistència de la unió seran:

 Comprovació de l’amplada eficaç (ruptura de la diagonal), Eq. 6.31:
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 Comprovació de punxonament
Avaluant l’expressió vista anteriorment, Eq. 6.32:

Pàg. 79
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Pàg. 80

Resum dels resultats a les altres unions
Nota: s’ha de tenir en compte que pel càlcul de la unió 10 i 11 s’ha assumit que no s’ha
aplicat la inclinació de 5 graus de la coberta.
Ruptura cara cordó
Nº

(plastificació cara
cordó) [kN]

Esforç tallant del

Ruptura de la

Punxonament

cordó [kN]

diagonal [kN]

[kN]

15

16

17

20

21

La unió 19 és un cas especial perquè té ambdues diagonals treballant a un esforç màxim del
mateix sentit. De cara a poder-la avaluar, s’ha considerat la unió com si fossin dos unions en
Y independents.
Els resultats són els següents:

19

Taula. 6.13 Taula resum de comprovació de validesa de les unions estudiades

6.6. Altres unions amb càlcul especial
6.6.1. Càlcul de la resistència de càlcul de la unió en K amb CidJoint (nº 18)
Aquesta unió es calcularà amb el mateix procediment que les unions nº 5 i 6 (tractant la unió
en K com dos unions en Y independents amb la suficient separació com per poder-ho fer), ja
que interessa tenir una separació determinada per col·locar la unió de brida enmig.
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Pàg. 81

Addicionalment, per al càlcul en CidJoint s’assumirà que el pòrtic no té la inclinació de 5º
que en realitat té, ja que si es considerés seria impossible calcular-lo amb el programa.
Unió 1:

Fig. 6.20 Pantalles de CidJoint (1 i 2 de 4)

Fig. 6.21 Pantalles de CidJoint (3 i 4 de 4)

Unio 2:

Fig. 6.22 Pantalles de CidJoint (1 i 2 de 5)

Pàg. 82
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Fig. 6.23 Pantalles de CidJoint (3 i 4 de 5)

Fig. 6.24 Pantalles de CidJoint (5 de 5)

6.6.2. Comprovació de la unió en K amb procediment manual
Dades necessàries:
CORDÓ SUPERIOR: RHS 200x150x8 mm
PERFILS

DIAGONAL: SHS 120x120x5 mm
DIAGONAL: SHS 120x120x5 mm
5123,88
355

Taula. 6.14 Taula de dades necessàries per a la unió a estudiar

Les equacions següent són les extretes de la taula 6.4, 6.5 i 6.6. En aquest cas, interessa
tenir espai suficient de separació com per col·locar una brida de 20 mm de gruix total.
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Es farà servir el següent apartat de la norma:

Per tant:

Per tant, es calcularan dos unions en Y:
Unio 1:

Pàg. 83

Pàg. 84
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Per tant, les seccions seran de classe 1 o 2.

Consideracions addicionals segons la taula 6.6:

Com que

Com que

només cal calcular la resistència a la ruptura de la cara del cordó.
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Pàg. 85

Unió 2:

Per tant, les seccions seran de classe 1 o 2.
Consideracions addicionals segons la taula 6.6:

Com que

només cal calcular la resistència a la ruptura de la cara del cordó.

Segons les expressions anteriors:

Pàg. 86
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Com que

6.7 Unions per connexions dels cordons de gelosia
Per tal de facilitar la col·locació de les diferents parts que conformen el pòrtic i tenint en
compte les importants dimensions de les barres que formen la gelosia (llum de 40 m), es
procedeix a dividir aquesta en trams i procedir a unir-les a través d’unions.
En aquest cas, el cordó superior del pòrtic s’ha dividit en tres parts de més o menys la
mateixa longitud; i el cordó inferior a estat dividit en dues parts idèntiques (dividit per la
meitat).
A l’esquema següent es poden veure les parts per on es divideixen les barres que formen la
gelosia del pòrtic:

Fig. 6.24 Localització dels punts de connexió entre cordons de la gelosia (Font: Diamonds)
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Pàg. 87

A mode d’exemple, a continuació es detalla el càlcul d’una de les connexions mitjançant el
programa CidJoint.
6.7.1. Càlcul i comprovació de la unió de connexió del cordó superior

Fig. 6.23 Pantalles de CidJoint (1, 2, 3 de 6)

Fig. 6.24 Pantalles de CidJoint (4, 5 i 6 de 6)

