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Resum
A l’annex C s’expliquen les consideracions que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar el
càlcul de l’estructura amb perfils prims mitjançant el programa Diamonds i el càlcul d’unions
realitzat amb mètodes analítics i l’ajuda del programa SolidWorks.
De la mateixa manera que s’ha vist a l’annex B d’aquest projecte, 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), ja sigui la norma
general o la específica per perfils prims (gruix menor a 3 mm).
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1. Glossari
CTE: Codi Tècnic de l’Edificació.
ELU: Estat límit últim.
ELS:

Estat límit de servei.

αcr:

Alfa crítica. Factor amplificador de vinclament.

L:

Longitud, llum
: 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.

:
cr:

crítica (subíndex)

cr,i:

crítica corresponent al mode i de vinclament (subíndex).
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.

Pàg. 7

Pàg. 8

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

CF:

Combinació freqüent.

CP:

Combinació quasi permanent.

CR:

Combinació rara

H:

Alçada total de la nau.

:

Tensió.
:

Coeficient d’abonyegament d’una placa rectangular simplement suportada i
comprimida uniformement en una sola direcció.

:

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.

:

Area resistent del cargol.

:

Diàmetre del forat en una unió.

F:

Acció. Resistència a un determinat esforç.

t:

(subíndex). Valor a tracció.

v:

(subíndex). Valor a tallant.

br:

(subíndex). Secció bruta.

b:

(subíndex). Aixafament (bending en anglès).

net:

(subíndex). Secció neta.

n:

Número de plans de tall en una unió.

Rd:

(subíndex). Valor de càlcul.

Ed:

(subíndex). Esforç, efecte de les accions.

eff:

(subíndex). Valor Eficaç.
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Tensió ruptura d’un cargol.

:
:

Resistència a tracció última d’un cargol.

:

Area bruta.

nt:

Area a tracció.

nv:

Area a cissalladura.

t:

(subíndex). Tracció.
:

Punxonament.

:

Gruix angular.

arr:

(subíndex). Arrencament.

:

Diàmetre de la volandera.

n:

Nº plans de cissalladura.

nc:

Nº de cargols.

:

Límit elàstic del material.

a:

Longitud del cordó de soldadura.
(subíndex). Placa d’acer.

:
:

Factor de correlació.

||:

(subíndex). Lateral.

:

Tensió tangencial.

w┴:

(subíndex). Soldadura frontal.

w,//:

(subíndex). Soldadura lateral.

t:

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

Factor de concentració de tensions.

c:

Petjada del pilar.
:

Tensió d’adherència.
Paràmetre que depèn de la qualitat de l’acer dels cargols utilitzats en una

:

determinada unió.
:
:

Resistència a tracció última del cargol.
Diàmetre del cargol.

E:

Mòdul de Young (mòdul elasticitat).

M:

Moment flector.

N:

Esforç axial.

V:

Esforç tallant.
:

Resistència característica del formigó.
:

:

Tracció màxima que pot suportar el formigó.
:

:

Tensió d’adherència del formigó.

Resistència característica del formigó.
Coeficient de seguretat del formigó.
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2. Modelització de l’estructura amb perfils prims
En aquest annex C s’exposarà el modelatge de la nau amb la tecnologia de perfils prims que
servirà per comparar-ne resultats amb els de l’annex B. La metodologia i l’estructuració
d’aquest annex segueix el mateix patró que l’anterior. Per aquest motiu, certs aspectes
s’exposaran més breument i es convidarà al lector a llegir detingudament la part
corresponent de l’annex B que s’indica en cada cas.
Així, l’estructura tractada en aquest cas es modela en 2D a partir del generador de pòrtics
del Diamonds, triant el pòrtic central (ja que els extrems tenen la meitat d’àrea tributària),
definint totes les càrregues a aplicar i els tipus d’unions (procés idèntic al realitzat amb els
perfils tubulars).

2.1. Condicions d’enllaç
A la nau tractada en aquest annex s’ha escollit treballar amb unions biga-pilar encastades i
bases de pilars articulars. Tal i com s’ha comentat en l’annex B (veure apartat 2.1 per a més
informació al respecte), aquesta solució presenta l’inconvenient de veure la seva capacitat
de desplaçament lateral (provocada sobretot per l’acció del vent) incrementada degut al
tipus d’unió a les bases dels pilars.
Altrament, 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.

2.2. Perfils prims escollits
Els perfils escollits per modelar aquesta nau seran els de l’empresa BRAUSA, que es troben
disponibles a la biblioteca de perfils de l’última versió del programa Diamonds.
Concretament es modelarà tota l’estructura en 2D utilitzant el tipus de perfils anomenat
CEBRAU (perfil galvanitzat conformats en fred), ja sigui a partir d’un perfil resultant compost
i tancat o obert i simple.
Tal i com es veurà, únicament s’ha deixat de banda els perfils CEBRAU per a les corretges,
que s’han dissenyat mitjançant perfils SIGMABRAU S300x2x80 mm.
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Els perfils prims (en versió simple) utilitzats són els següents:

FIg. 2.1 Perfils escollits (en versió simple) per resoldre l’estructura (Font: [8])

FIg. 2.2 Propietats dels perfils estudiats (Font: [8])
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Per a saber quin tipus de combinació i on s’ha col·locat cada perfil s’adjunta la figura
següent on s’indica quin perfil s’ha utilitzat per a cada barra del pòrtic:

FIg. 2.3 Localització de cada tipus de perfil en barres de l’estructura

PILARS

CEBRAU C350x3 compost

CORDÓ SUPERIOR

CEBRAU C350x3 compost

CORDÓ INFERIOR

CEBRAU C350x3 compost

DIAGONALS GELOSIA

CEBRAU C225x3 compost

DIAGONALS PILAR

CEBRAU C225x3 compost

CORRETJA

SIGMABRAU S300x2 simple

Taula. 2.1 Taula resum dels perfils escollits en cada cas

També cal tenir en compte que la qualitat de l’acer que s’ha utilitzat en aquest cas és
diferent al del cas d’estudi tractat a l’annex B. En aquell cas s’adoptava una molt bona
qualitat de l’acer (S355), mentre aquí s’ha optat per un acer S250. El motiu d’aquest canvi és
facilitar el càlcul de les propietats de cada perfil, ja que les taules de propietats de cada perfil
proporcionades per BRAUSA estan basades en aquesta qualitat de l’acer.

2.3. Longituds de vinclament
A part de determinar les longituds de vinclament, en aquest apartat s’avaluarà 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. D’aquesta manera, es podrà
saber si es necessari aplicar un càlcul de 2n ordre a l’hora de calcular l’estructura amb el
programa Diamonds.
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2.3.1. Càlcul de l’alfa crítica amb Diamonds
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:

Els resultats obtinguts amb Diamonds es mostren a continuació:

Taula. 2.2 Taula amb els factors de càrrega crítica de vinclament. (Font: Diamonds)
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El valor mínim trobat és:

A més:

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 intanslacional.
2.3.2. Longituds de vinclament en el pla X-Y
A partir de les agrupacions de barres que permet fer el Diamonds, es fàcil identificar la
longitud de vinclament que s’ha aplicat en cada cas:

Fig. 2.4 Agrupacions de barres segons el vinclament en el pla X-Y. (Font: Diamonds)

Com a longituds de vinclament als pilars s’ha definit la distància entre les diferents barres
que formen el pòrtic.
Cordó superior:

Cordó inferior:
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Diagonals:

Pilars:
S’està davant de tres distàncies de vinclament diferents.
Per al tram superior:

Per als trams centrals:

Per al tram inferior:

2.3.3. Altres longituds de vinclament introduïdes
Les altres longituds de vinclament necessàries s’han introduït manualment al Diamonds
seguint les indicacions de la normativa aplicada.
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. 2.5 Agrupacions de barres segons el vinclament en el pla X-Z (Font: Diamonds)
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Els seus valors són els següents:
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 (esquerra a dreta):

Per al segon tram:

Per al tram central (tot i que a la Fig. 2.5 surten barres separades, es tracta de 3 barres
unides en un sol grup):

Diagonals:

Pilars:
S’està davant de dues distàncies de vinclament diferents:
Per al tram superior (tram on hi ha la gelosia):

Tram central:

Tram inferior:
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Nota: A la segona barra que forma el pilar però està inclinada se li ha aplicat el mateix
criteri, tot i que les dimensions no coincideixen exactament degut a la inclinació.
 Longituds de vinclament per bolcada lateral
En aquest cas, com que no es tracten de perfils tubulars, és necessari introduir-ne als pilars i
gelosia, mitjançant la fixació del nus en qüestió en el pla z:

Fig. 2.6 Punts amb desplaçament en z coaccionat (punts fixos). (Font: Diamonds)

A la Fig. 2.7 es mostra els nusos de l’estructura que estan fixats i que per tant, els nusos que
aniran arriostrats:

Fig. 2.7 Punts amb desplaçament en z coaccionat (punts fixos). (Font: Diamonds)
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Per tant, en aquest cas la longitud de vinclament per bolcada lateral serà la separació entre
punts fixos (F).
 Longituds de vinclament per torsió
En aquest cas sí que s’ha de considerar el vinclament per torsió i s’han adoptat els
mateixos valors de longitud de vinclament que en el cas de la bolcada lateral.
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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 permanent, en valor de càlcul (
 Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul (

, inclòs el pretensat (

.

, 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 (

.

És a dir, considerant l’acció simultània de:


Totes les accions permanents, en valor característic (



Totes les 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.
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En el cas d’aquest projecte, s’ha considerat suficient en considerar una deformació causada
principalment per la càrrega de neu sobre la coberta:

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 bibliografia [1]),
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: p[10] p.SE-13)
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3.4. Generació de les combinacions de càrrega amb Diamonds
Tal i com s’ha comentat en el cas dels perfils tubular, el programa Diamonds, a l’hora de
calcular les combinacions de càrrega, 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.
El nombre de combinacions de càrrega és el mateix al vist a l’annex B. En total, 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
Per determinar si resulta necessària la consideració dels efectes del comportament de les
unions en l’anàlisi estructural global, pot establir-se la següent distinció entres 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. El
procediment que segueix el programa s’ha vist a l’apartat 4.2 de l’annex B i aquest és un cas
completament anàleg.

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

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 ordre 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
Observant el diagrama que mostra l’envolvent es pot veure que no existeix un cas simètric:

Fig. 5.1 Diagrama envolvent de moments flectors (Font: Diamonds)

La combinació en ELU més desfavorable, és a dir, la que provoca moments flectors més
importants serà la ELU CF 45, que provoca uns moments flectors màxims als pilars (en valor
absolut) de 22,09 kN·m:

Fig. 5.2. Diagrama de moments flectors segons la combinació ELU CF 45 (Font: Diamonds)
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5.1.2. Diagrames d’esforços normals
En aquest cas, la combinació ELU més desfavorable serà la ELU CF 45, que dóna esforços
normals màxims al cordó superior de valor (absolut) 290,91 kN. Observant l’envolvent es pot
veure que tampoc hi ha cas simètric:

Fig. 5.3 Diagrama envolvent d’esforços normals (Font: Diamonds)

El diagrama seria el següent (s’ha obviat la numeració de l’esforç cada barra per poder
observar-lo més clarament):

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

Es pot apreciar clarament que en aquest cas hi ha inversió de moments en diversos punts
de les diferents gelosies que formen el pòrtic en 2D.
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5.1.3. Diagrames d’esforços tallants
Per aquest cas, es pot veure com tampoc es té cas simètric:

Fig. 5.5 Diagrama d’envolvent d’esforços tallants del pòrtic en 2D (Font: Diamonds)

Pel que a l’esforç tallant, la combinació més desfavorable serà la ELU CF 45 (combinació ja
tractada abans) amb un valor màxim de 43,56 kN:

Fig. 5.6. Diagrama d’esforços tallants per a la combinació ELU CF 45 (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.
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Fig. 5.7. Resistència de les seccions del pòrtic en 2D (Font: Diamonds)

Com el valor màxim es d’un

74,07% d’esgotament, es pot concloure que l’estructura

projectada és suficientment resistent.
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. 5.8. Diagrama d’estabilitat de les seccions del pòrtic en 2D (Font: Diamonds)

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

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

Buscant el diagrama que mostri la combinació més desfavorable en ELS (Estat Límit de
Servei):

Fig.5.9. Deformada horitzontal del pòrtic per a la combinació ELS CR 24 (Font: Diamonds)

On, per la combinació ELS CR (combinació freqüent) 24, es pot veure que:

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

La combinació més desfavorable en aquest cas és la ELS CR 23, amb el següent valor:

Fig. 5.10 Desplaçament vertical del pòrtic en 2D sota la combinació ELS CR 23 (Font: Diamonds)
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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
El càlcul d’unions realitzat per aquest pòrtic es porta a terme segons la norma EN 1993-1-8,
aplicant la normativa general per a càlcul d’unions cargolades amb cargols convencionals.
Cal destacar que s’ha pogut aplicar la norma general pel fet de haver modelat totes les
barres del pòrtic amb perfils CEBRAU de gruix ≥ 3 mm.
És a dir, per a gruixos ≥ 3 mm és possible aplicar la mateixa normativa que s’aplicaria si no
s’utilitzessin perfils prims i es fes servir, per exemple, perfils HEB o IPE.
A més, també cal tenir en compte que totes les comprovacions s’han fet manualment amb
l’ajuda del programa SolidWorks per fer-ne la representació gràfica i simulació de l’aspecte
final, ja que cap dels programes que fins el moment de portar a terme el càlcul es tenien a
l’abast per fer aquest projecte eren capaços de calcular unions amb perfils prims, i molt
menys mostrar-ne la geometria.

Taula 6.1. Taula de separacions màximes i mínimes entre cargols i als extrems de la unió (Font: [4] p. 27)
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Arribat a aquest punt s’han de fer una sèrie de consideracions a l’hora de tractar la
separació màxima entre cargols de les unions.
1. Es considera que l’acer utilitzat no està exposat a les inclemències meteorològiques
o altres influencies corrosives.
2. Per tal de veure si s’han de considerar les altres comprovacions s’haurà de veure si:

(Eq. 6.1)
És a dir, s’haurà de comprovar que la peça abans plastifiqui que vincli.
Per a portar-ho a terme s’adopten els següents valors:

Per a trobar el coeficient d’abonyegament de la placa rectangular simplement suportada i
comprimida uniformement en una sola direcció:

Fig. 6.1. Gràfica per trobar el coeficient d’abonyegament i representació de la placa a tractar

El valor trobat és el següent:
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Les comprovacions que es realitzaran en cadascuna de les comprovacions són:

Taula. 6.2. Resistència de càlcul per a elements de fixació individuals sotmesos a tallant i tracció (Font: [2] p. 31)
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Pel que fa a disposicions dels cargols, es tindran en compte les següents:

Fig. 6.2. Tipus de disposicions de cargols en una unió considerades en el projecte (Font: [4] p. 28)

La separació al tresbolillo (al portell en català) té l’avantatge de tenir un requeriment de
separació p2 menys estricte i per tant permet col·locar els cargols més pròxims entre sí.
Els cargols utilitzats en totes les comprovacions que es veuran en aquest annex tenen les
següents característiques:
Cargols M16 8.8
Acer S250
fu = 330 N/mm2
As = 157 mm2
do = 18 mm
Finalment, en quant a metodologia, es realitza un esquema previ de la unió amb un disseny i
disposició a priori adequat i es verifica aquest disseny mitjançant les expressions anteriors.
En total, s’ha analitzat de forma individualitzada diversos tipus d’unions diferents, marcades
per un número del 1 al 8 en el següent esquema de la geometria del pòrtic:

Fig. 6.3. Localització de les unions a tractar en el pòrtic 2D
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Fig. 6.4. Envolvent d’esforços pèssims (tracció o compressió) per a cada barra

6.1. Unió nº 1: cordó superior amb les diagonals de la gelosia
Aquesta primera tipologia d’unió estudiada es la que més es repeteix en el pòrtic, i per tal de
detallar-ne el càlcul se n’ha escollit la més significativa, és a dir, la més sol·licitada i que
requereix un nombre de cargols més important.
6.1.1. Representació gràfica en 2D de la unió mitjançant SolidWorks
Per tal d’aportar una solució idònia de la unió, el calculista ha d’assegurar-se que la
disposició escollida dels cargols sigui òptima i a més, que hi hagi espai físic suficient per
portar-la a terme. En aquest cas, la representació s’ha realitzat manualment mitjançant el
programa SolidWorks. En el cas de la unió nº 1 del pòrtic, el resultat és el següent:

Fig. 6.5. Representació gràfica en 2D mitjançant SolidWorks de la unió nº 1
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Nota: Per tal de veure més clarament les cotes i detalls de la unió, consultar l’annex de
plànols del projecte (annex I).
6.1.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant (D1)
L’expressió a avaluar és la següent:

(Eq. 6.2)


Quan el pla de tall passa per la part roscada del cargol (A és l’àrea traccionada del
cargol As).



Per a cargols de classe 8.8 :



n fa referència al nombre de plans de cissalladura que hi ha a la unió per a cada
cargol.

Per tant, avaluant l’Eq. 6.3:

El nombre de cargols de la disposició prèvia és 6. Per tant ha de complir:

6.1.3. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (D1)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:
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També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent:

(Eq. 6.3)

Substituint els valor trobats anteriorment:

El nombre de cargols de la disposició prèvia és 6. Per tant ha de complir:

6.1.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (D1)
Com la unió està treballant a compressió sota la hipòtesis considerada no caldria considerar
la resistència de la unió per secció neta. De totes maneres, a efectes pràctics, es sol
considerar de totes formes per jugar a favor de la seguretat.
El primer pas és calcular l’àrea neta de la secció de la diagonal considerada, incloent-hi
l’àrea de les “ales” del perfil CEBRAU. Per a dur-ho a terme es farà servir l’àrea bruta de la
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secció del perfil C350x3 mm, proporcionada per la taula de característiques tècniques de
BRAUSA:

L’expressió a utilitzar és la següent:

(Eq. 6.4)

6.1.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (D1)
En aquest cas, l’expressió és la següent:

(Eq. 6.5)

6.1.6. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (D1)
S’avaluarà la resistència de la unió per arrencament en bloc del perfil de la diagonal D1 de la
unió. S’ha de tenir en compte que es tracta d’una composició de perfils CEBRAU C350x3
mm. Per tant, les àrees a tracció i cissalladura que s’han de calcular s’hauran de multiplicar
per 2 i s’ha de tractar la diagonal com si fos una placa de 225x3 mm però doble (amb dos
costats).
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Així doncs, l’expressió a avaluar és la següent (cas sense excentricitat):

(Eq. 6.6)

Fig. 6.6. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

Substituint a l’Eq. 6.6:

A continuació cal repetir els càlculs anteriors per a la segona diagonal, la de la dreta (D2),
que a diferència de la primera, treballa a tracció.
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6.1.6. Càlcul de la unió a resistència a tallant (D2)
Avaluant l’Eq. 6.2:



Quan el pla de tall passa per la part roscada del cargol (A és l’àrea traccionada del
cargol As).



Per a cargols de classe 8.8:



n fa referència al nombre de plans de cissalladura que hi ha a la unió per a cada
cargol.

Per tant:

El nombre de cargols a la disposició de l’esquema és 4. Per tant es comprova que per
aquest valor es compleixi el següent:

6.1.7. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (D2)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:
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També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.3):

El nombre de cargols a la disposició de l’esquema és 4. Per tant es comprova que per
aquest valor es compleixi el següent:

6.1.8. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (D2)
Tal com s’ha fet abans, el primer pas és calcular l’àrea neta de la secció de la diagonal
considerada, segons l’àrea bruta de la secció composta:

6.1.9. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (D2)
En aquest cas, l’expressió és la següent (Eq. 6.6):
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6.1.10. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (D2)
L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.6):

Les àrees a considerar per al càlcul són les següents:

Fig. 6.7. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

Avaluant l’expressió:
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6.2. Unió nº 2: pilar amb cordó superior i diagonal de la gelosia
Aquesta unió es divideix en dos parts clarament diferenciades. D’una banda, es té la
diagonal de la gelosia unida amb els perfils CEBRAU C350x3 mm del pilar mitjançant una
unió amb cargols passants pràcticament idèntica a la realitzada a la unió nº 1. Tanmateix, es
procedeix a unir els perfils del pilar amb els del cordó superior mitjançant angulars, tal com
es podrà observar en les visualitzacions de SolidWorks de l’apartat següent.
6.2.1. Representació gràfica en 2D de la unió mitjançant SolidWorks
Els resultats del modelatge amb SolidWorks de la unió es poden veure a continuació:

Fig. 6.8. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks

Notes:
1) Per tal de veure més clarament les cotes i detalls de la unió, consultar l’annex de
plànols del projecte (annex I).
2) Els angulars treballant a tracció (A2 i A4) s’han dissenyat amb el mateix nombre de
cargols per raons de simetria i de facilitar el muntatge de la unió.
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6.2.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant (D1)
Tenint en compte que la unió treballa a compressió, l’expressió a avaluar és la següent (Eq.
6.2):



Quan el pla de tall passa per la part roscada del cargol (A és l’àrea traccionada del
cargol As).



Per a la classe 8.8 de cargol:



n fa referència al nombre de plans de cissalladura que hi ha a la unió per a cada
cargol.

Per tant:

Es comprova la verificació de la resistència a cissalladura amb els 7 cargols col·locats al
esquema inicial.

6.2.3. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (D1)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:
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També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.3):

El nombre de cargols de la disposició prèvia és 7. Per tant ha de complir:

6.2.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (D1)
A la diagonal, es pot veure que la col·locació dels cargols no segueix un únic patró.
S’observa com la resistència de la unió per secció neta s’haurà de calcular en dues
situacions: traçant la línia imaginària per calcular la secció neta on hi ha un únic cargol per
fila i després s’haurà de comprovar on n’hi ha 3.
1) Per a la fila amb 1 cargol:
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2) Per a la fila on hi ha 3 cargols:

6.2.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (D1)
En aquest cas, l’expressió és la següent (Eq. 6.5):

6.2.6. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (D1)
Pel que fa a l’arrencament en bloc de la diagonal, l’expressió a avaluar (cas sense
excentricitat) és la següent (Eq. 6.6):

S’assumeix que l’arrencament en bloc tindrà la forma que es pot veure a continuació.

Fig. 6.9. Detall de l’arrencament en bloc de la unió
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Al quedar un dels cargols fora d’aquesta regió a calcular, el valor de NEd passa a ser:

A continuació es calcula l’angular que també formarà part de la unió:
6.2.7. Càlcul de la unió a resistència a tallant (A1)
L’expressió a avaluar és la següent:



Quan el pla de tall passa per la part roscada del cargol (A és l’àrea traccionada del
cargol As).



Per a cargols de classe 8.8:



n fa referència al nombre de plans de cissalladura que hi ha a la unió per a cada
cargol.

Per tant (Eq. 6.2):

El nombre de cargols col·locats a la disposició prèvia és 5. El resultat anterior s’haurà de
multiplicar per 2 per a considerar que hi ha dos angulars, un per a cada banda de la unió.
Per tant, la unió haurà de complir:

Annex C: Modelització de l’estructura amb perfils prims

Pàg. 51

6.2.8. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (A1)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols, tenint en
compte que es tracta d’una distribució de cargols al portell:

També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.3):

El nombre de cargols vist a l’esquema de la unió és 5. Per tant:
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6.2.9. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A1)
En aquest cas, com que la unió està treballant a tracció es fa necessària la comprovació de
la resistència per secció neta. Altrament, en totes les comprovacions on s’utilitzen angulars
també s’haurà de multiplicar el resultat per 2 degut a que hi haurà dos angulars a la unió.
S’haurà de calcular la secció neta considerant una filera de dos cargols i també considerant
una de tres cargols:
1) Per a la filera de dos cargols:

Segons l’Eq. 6.4:

2) Per a la filera de tres cargols:

Segons l’Eq. 6.4:
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No cal comprovar la secció neta del perfil CEBRAU, ja que com es comptabilitzarien també
les ales, resultaria en una àrea bastant més elevada i per tant no seria més restrictiva.
6.2.10 Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta de l’angular (A1)
En aquest cas, l’expressió és la següent:

Pel mateix motiu que abans no es comprova la secció bruta del perfil, ja que no serà més
desfavorable que aquest cas.
6.2.11. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (A1)
Com l’angular a estudi està sotmès a tracció, cal considerar l’arrencament en bloc de
l’angular i del perfil prim, per veure quin dels dos és més desfavorable.
 Arrencament en bloc de l’angular:
A la següent representació es poden veure les àrees que es faran servir per comprovar
l’arrencament en bloc de l’angular:

Fig. 6.10. Detall de l’arrencament en bloc de la unió
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L’expressió a avaluar és la següent (expressió pel cas de no excentricitat):

 Arrencament en bloc del perfil:

Fig. 6.11. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

Nota: S’ha considerat que es tracta d’una àrea de dimensions 220x70 mm, per tal de facilitar
els càlculs i aprofitant que es juga a favor de la seguretat, ja que l’àrea considerada és
inferior a la real.
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L’expressió a avaluar és la següent (expressió pel cas de no excentricitat):

Avaluant l’Eq. 6.6:

6.2.12. Càlcul de la unió a resistència a tracció (A2)
L’expressió necessària per a verificar la resistència a tracció de l’angular és la següent (Eq.
6.2):
(Eq. 6.7)
Avaluant l’expressió es té:

Es verificarà la comprovació col·locant 3 cargols:
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6.2.13. Càlcul de la unió a resistència a punxonament (A2)
L’expressió necessària per a verificar la resistència a punxonament de l’angular (ja que
treballa a tracció) és la següent:

(Eq. 6.8)
En aquesta unió, tp prendrà un valor diferent segons l’angular estudiat. En el cas de l’angular
anomenat A2, tp serà el gruix de l’angular:

Per a l’altra angular:

Avaluant l’expressió per al primer cas:

A continuació es procedeix a fer el mateix per l’angular de la dreta, segons la part treballant
a cissalladura (A3) i la part a tracció (A4).
6.2.14. Càlcul de la unió a resistència a tallant (A3)
L’expressió a avaluar és la següent:
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Per tant:

A continuació s’avalua la comprovació per a 3 cargols:

6.2.14. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (A3)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:

També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (t= gruix mínim=gruix perfil CEBRAU):

El nombre de cargols a la disposició inicial és 5. Per tant, s’ha de complir:
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6.2.15. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A3)
En aquest cas, com que la unió està treballant a tracció es fa necessària la comprovació de
la resistència per secció neta.

Tal com s’ha fet a l’angular 1 (A1), no cal considerar la comprovació de la secció neta del
perfil, ja que l’àrea obtinguda seria bastant major i faria que no fos més restrictiva que la
comprovació feta anteriorment.
6.2.15. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta de l’angular (A3)
En aquest cas, l’expressió és la següent:

6.2.16. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (A3)
Com l’angular a estudi està sotmès a tracció, cal considerar l’arrencament en bloc de
l’angular i del perfil prim, per veure quin dels dos és més desfavorable.

Annex C: Modelització de l’estructura amb perfils prims

Pàg. 59

 Arrencament en bloc de l’angular:
Tot i que la unió treballa a tracció i per tant seria necessari considerar tant l’arrencament en
bloc de l’angular com del perfil, el fet és que degut a la pròpia disposició dels cargols i a la
geometria de la unió s’ha decidit no considerar-ho per la següent raó:
Anteriorment s’ha considerat l’arrencament en bloc de la diagonal D1, complint la
comprovació, i s tenint en compte que el gruix considerat era de 3 mm, i ara amb l’angular
seria de 5 mm, es pot concloure que el resultat no seria més desfavorable i per tant, la seva
comprovació es prescindible.
 Arrencament en bloc del perfil:
A la següent representació es poden veure les àrees que es faran servir per comprovar
l’arrencament en bloc del perfil:
L’expressió a avaluar és la següent (expressió pel cas de no excentricitat), Eq. 6.6:

Fig. 6.12. Detall de l’arrencament en bloc de la unió
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6.2.17. Càlcul de la unió a resistència a tracció (A4)
L’expressió necessària per a verificar la resistència a tracció de l’angular és la següent:

Avaluant l’expressió es té (6.7):

Es comprovarà la unió col·locant 3 cargols:

6.2.18. Càlcul de la unió a resistència a punxonament (A4)
L’expressió necessària per a verificar la resistència a punxonament de l’angular (ja que
treballa a tracció) és la següent (Eq. 6.8):

Per a aquest angular:
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Avaluant l’expressió per al primer cas:

Tenint en compte que s’ha considerat 3 cargols en el disseny inicial de la unió:
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6.3. Unió nº 3: cordó inferior amb diagonals de la gelosia
6.3.1. Representació gràfica en 2D mitjançant SolidWorks
El resultat del modelatge amb SolidWorks és el següent:

Fig. 6.13. Representació de la unió en 2D mitjançant SolidWorks

Nota: els dos cargols extrems de l’angular A4 estan col·locats només pel fet de complir els
criteris de separació màxima dels cargols i per tant, no estan sotmesos a compressió. Així,
tampoc computaran de cara a calcular el vinclament local de la placa de l’angular.
6.3.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant (D1)
Tenint en compte que la unió treballa a compressió, l’expressió a avaluar és la següent:
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Per tant:

Tenint en compte que s’han disposat 7 cargols a l’esquema inicial:

6.3.3. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (D1)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:

També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.3):
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Per a comprovar la unió amb 7 cargols disposats com indica l’esquema vist anteriorment:

6.3.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (D1)
A la diagonal, es pot veure que la col·locació dels cargols no segueix un únic patró. Es pot
observar com la resistència de la unió per secció neta s’haurà de calcular en dues
situacions: traçant la línia imaginària per calcular la secció neta on hi ha un únic cargol per
fila i després s’haurà de comprovar on n’hi ha tres.
1) Per a la fila amb un cargol:

Segons l’Eq. 6.4:

2) Per a la fila de dos cargols:
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6.3.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (D1)
En aquest cas, l’expressió és la següent (Eq. 6.5):

6.3.6. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (D1)
Pel que fa a l’arrencament en bloc de la diagonal, l’expressió a avaluar (cas sense
excentricitat) és la següent (Eq. 6.6):

Fig. 6.14. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

Al quedar un dels cargols fora d’aquesta regió a calcular, el valor de NEd passa a ser:
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Avaluant l’expressió de l’arrencament en bloc:

En aquest cas, com l’angular a estudi en la combinació de càrregues estudiada (la més
crítica) està sotmès a compressió, no té sentit considerar la comprovació de l’arrencament
en bloc del perfil CEBRAU.
6.3.7. Càlcul de la unió a resistència a tallant (D2)
Tenint en compte que la unió treballa a compressió, l’expressió a avaluar és la següent:

Per tant:

El nombre de cargols necessaris en aquest cas serà:

6.3.8. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (D2)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:
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També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent:

El nombre de cargols necessaris en aquest cas serà:

6.3.9. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (D2)

6.3.10. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (D2)
En aquest cas, l’expressió és la següent (Eq. 6.5):
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6.3.11. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (D2)
Pel que fa a l’arrencament en bloc de la diagonal, l’expressió a avaluar (cas sense
excentricitat) és la següent:

Fig. 6.15. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

Avaluant l’Eq. 6.6:

Anàlogament a D1, com l’angular a estudi en la combinació de càrregues estudiada (la més
crítica) està sotmès a compressió, no té sentit considerar la comprovació de l’arrencament
en bloc del perfil CEBRAU.
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6.3.12. Càlcul de la unió a resistència a tallant per el plànol de tallant (A1)
L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.2):

Per tant:

Tenint en compte que a la disposició inicial s’han col·locat 10 cargols, s’ha de verificar:

6.3.13. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (A1)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:

També s’han de calcular els següents coeficients:
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L’expressió a avaluar és la següent:

A continuació es verifica la comprovació amb 10 cargols:

6.3.14. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A1)
En aquest cas, com que la unió està treballant a tracció es fa necessària la comprovació de
la resistència per secció neta.
1) Per la fila de tres cargols:

2) Per la fila de un cargol:
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6.3.15. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta de l’angular (A1)
En aquest cas, l’expressió és la següent:

6.3.16. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (A1)
Únicament es considerarà l’arrencament en bloc de l’angular, ja que al estar sotmès a
compressió, no té sentit considerar l’arrencament en bloc del perfil Cebrau.
L’expressió a avaluar és la següent:

Fig. 6.16. Detall de l’arrencament en bloc de la unió
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6.3.17. Càlcul de la unió a resistència a tracció (A2)
L’expressió necessària per a verificar la resistència a tracció de l’angular és la següent:

Avaluant l’expressió es té (Eq. 6.7):

Es comprovarà la unió amb els 6 cargols que apareixen a l’esquema de la unió. Cal
remarcar que segurament amb 5 seria suficient però cal tenir en compte que s’han de
disposar cargols al llarg de l’angular per assegurar el compliment de separacions màximes
entre cargols.

6.3.17. Càlcul de la unió a resistència a punxonament (A2)
Avaluant l’Eq. 6.8:
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6.3.18. Càlcul de la unió a resistència a tallant (A3)
L’expressió a avaluar és la següent:

Per tant:

El nombre de cargols necessaris en aquest cas serà:

6.3.19. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (A3)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:
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També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.3):

El nombre de cargols necessaris en aquest cas serà:

6.3.20. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A3)

6.3.21. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta de l’angular (A3)
En aquest cas, l’expressió és la següent:
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6.3.22. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (A3)
L’expressió a avaluar és la següent (Eq 6.6):

Fig. 6.17. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

Avaluant l’expressió anterior:

6.3.23. Càlcul de la unió a resistència a tracció (A4)
L’expressió necessària per a verificar la resistència a tracció de l’angular és la següent:
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Avaluant l’expressió es té:

6.3.24. Càlcul de la unió a resistència a punxonament (A4)
L’expressió necessària per a verificar la resistència a punxonament de l’angular (ja que
treballa a tracció) és la següent:

En aquesta unió, tp prendrà un valor diferent segons l’angular estudiat. En el cas de l’angular
anomenat A2, tp serà el gruix de l’angular:

Per a l’altra angular:

Per al segon cas, l’expressió necessària per a verificar la resistència a punxonament de
l’angular (ja que treballa a tracció) és la següent:

Avaluant l’expressió per al primer cas:
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6.4. Unió 4: unió diagonal amb pilar
6.4.1. Representació gràfica en 2D mitjançant SolidWorks
L’esquema de la unió modelat amb SolidWorks és el següent:

Fig. 6.18. Representació en 2D de la unió mitjançant SolidWorks

6.4.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant (D1)
Tenint en compte que la unió treballa a compressió, l’expressió a avaluar és la següent:
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Per tant:

A partir dels tres cargols utilitzats en l’esquema inicial, es comprova la resistència a
cissalladura:

6.4.3. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (D1)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:

També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent:
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Tenint en compte la disposició de 3 cargols de l’esquema fet prèviament es té:

6.4.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (D1)
Es pot observar com la resistència de la unió per secció neta s’haurà de calcular en dues
situacions: traçant la línia imaginària per calcular la secció neta on hi ha un únic cargol per
fila i després s’haurà de comprovar on n’hi ha 2:
1) Per a la filera de 1 cargol:

2) Per a la fila de 2 cargols:
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6.4.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (D1)
En aquest cas, l’expressió és la següent:

6.4.6. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (D1)
Pel que fa a l’arrencament en bloc de la diagonal, l’expressió a avaluar (cas sense
excentricitat) és la següent:

S’assumeix que l’arrencament en bloc tindrà la forma que es pot veure a continuació. Al
quedar un dels cargols fora d’aquesta regió a calcular, el valor de NEd passa a ser:

Fig. 6.19. Detall de l’arrencament en bloc de la unió
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6.5. Unió 5: base del pilar
A continuació es detalla el procediment emprat per tal de resoldre la unió localitzada a la
base dels pilars de l’estructura estudiada.
6.5.1. Representació gràfica en 2D mitjançant SolidWorks
Per tal de resoldre la unió dels perfils de base del pilar s’usarà uns angulars de grans
dimensions que es connectaran amb els perfils dels pilar mitjançant cargols M16, i al mateix
temps, aquests angulars aniran connectats a la placa base d’acer de l’estructura mitjançant
soldadures laterals i frontals. Per tal de fer rígida la unió es faran servir uns perfils en forma
de U de 125x100x3 mm.
Per tal de veure més clarament la idea exposada en el paràgraf anterior s’adjunta a
continuació l’esquema en forma de plànol 2D realitzat amb SolidWorks:

Fig. 6.20. Representació en 2D de la unió mitjançant SolidWorks
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Fig. 6.21. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

6.5.2. Càlcul de la força resultant a aplicar a la unió
Es calcularà el mòdul de la resultant de forces que actuen sobre la unió per tal de poder
realitzar els càlculs mostrats a continuació. Segons l’esquema vist anteriorment (XX) amb
els esforços pèssims màxims per a cada barra del pòrtic, es té:

Fent el mòdul:

6.5.3. Càlcul de la unió a resistència a tallant (A1)
L’expressió a avaluar és la següent:
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Per tant:

El disseny preliminar de la unió s’ha fet amb 8 cargols. Per tant:

6.5.4. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (A1)
Per tal de poder realitzar aquesta comprovació s’ha considerat que els dos perfils que
formen els pilars estan paral·lels un respecte l’altre i s’ha agafat una separació entre els
seus eixos de 500 mm. Cal dir que aquesta simplificació de la geometria va a favor de la
seguretat, ja que en la realitat els cargols es col·locaran més separats que en el càlcul teòric
i aquest fet, tal i com es pot comprovar amb els càlculs a continuació, juga a favor de la
seguretat.
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:

Nota: Aquest valor de p2 tampoc es tindrà en compte de cara a la comprovació de la
resistència a vinclament local, ja que el valor surt de fer una simplificació de la geometria per
facilitar-ne els càlculs.
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També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.3):

El resultat de la comprovació serà:

6.5.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A1)
En primer lloc, es calcula l’àrea neta de la secció suposant que l’angular té forma rectangular
de dimensions (860x1000 mm), que amb tota seguretat serà inferior al real i per tant més
desfavorable.
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En aquest cas també es verifica la resistència de la unió per secció neta dels perfils
CEBRAU, ja que com es pot veure a continuació, la secció es més petita que al cas anterior.

6.5.6. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (A1)
En aquest cas, també es verificarà la secció bruta de l’angular i dels perfils que conformen el
pilar de l’estructura. Pel cas de l’angular:

Pel que fa als perfils:

6.5.7. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc (A1)
L’expressió i l’àrea a avaluar pel cas d’arrencament en bloc de l’angular és:
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Fig. 6.22. Detall de l’arrencament en bloc de la unió

Degut a que no es tracta d’una àrea rectangular s’assimilarà l’àrea a la d’un rectangle de
800x500 mm, on 800 és l’alçada i 860 és l’amplada de la base de l’àrea ombrejada a
l’esquema anterior, una solució més desfavorable que la realitat ja que l’àrea utilitzada en els
càlculs és inferior a la real. En les expressions a continuació s’ha de tenir en compte que hi
ha un total de dos angulars.

A partir de l’Eq. 6.6:

Annex C: Modelització de l’estructura amb perfils prims

6.5.8. Càlcul de la unió a tracció amb soldadura frontal i lateral (A2)
Em primer lloc cal determinar el cordó de soldadura que s’aplicarà:

On:



.

Fig. 6.23. Valors mínims del cordó de soldadura (Font: [17])

Per tant, s’escull un valor de 5 mm com a cordó de soldadura.
Soldadura longitudinal (lateral):

En una soldadura lateral:
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(Eq. 6.9)
Substituint aquestes expressions s’obté la força màxima que la soldadura lateral pot
suportar:

(Eq. 6.10)
Avaluant l’expressió anterior:

On

s’ha trobat interpolant els valor de la següent taula per trobar el valor per S250:

Taula. 6.3. Coeficient de correlació

per a soldadures en angle (Font: [6] p. 47)

Soldadura frontal:
L’equació per a calcular la resistència frontal, tenint en compte que

, i:

(Eq. 6.11)
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(Eq. 6.12)

Substituint, la resistència de la soldadura frontal serà:

(Eq. 6.13)

6.5.9. Càlcul de la unió placa base d’acer - fonaments
 Dades de la unió:

Dades necessàries:
Cargols ancoratge M-20

Coeficients de seguretat

qualitat 8.8

parcial

Taula. 6.4. Dades per a posteriors càlculs de la unió

Normativa aplicada: Eurocodi-3 UNE-EN 1993 Part 1-1 i UNE-EN 1993 Part 1-8
 Dimensions de la placa base:
Requisit bàsic:

Àrea de la placa base:
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Resistència de càlcul del formigó (resistència a aixafament (compressió) del formigó de sota
la placa base):
(Eq. 6.14)
Àrea requerida:
(Eq. 6.15)

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:

(Eq. 6.16)

Fig. 6.24. Esquema de la unió a realitzar
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Avaluant les expressions anteriors (Eq. 6.16) 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:

(Eq. 6.17)

En el cas a estudiar:

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

(Eq. 6.18)
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Avaluant l’expressió 6.18, la resistència a aixafament (compressió del formigó de sota la
placa base) és:

En unions d’aquest tipus en general es compleix que

degut a l’efecte del

confinament del formigó.
 Càlcul del paràmetre c (petjada del pilar):

L’expressió per a calcular la petjada del pilar és:
(Eq. 6.19)

A continuació es calcula l’àrea equivalent o eficaç de la placa base segons l’esquema
següent:

Fig. 6.25. Area eficaç a calcular
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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:

6.5.10. Longitud d’ancoratge dels cargols
Per tal de calcular la longitud d’ancoratge necessària dels cargols es procedirà de la mateixa
manera que s’ha fet per la nau de perfils tubulars.
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

(Eq. 6.20)
(Eq. 6.21)
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Amb:




: tensió d’aherència deduïda a partir de la resistència característica del formigó
dels fonaments, en N/mm2.

Així, la longitud bàsica d’ancoratge serà:

Però si la tracció real que ha de suportar l’ancoratge, Tb,Rd no supera a Tb màx, la longitud
es pot reduir a:
(Eq. 6.22)
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Per tal d’assegurar la simetria de la unió s’aplicarà un total de 8 cargols, 4 per banda:

Fig. 6.26. Situació dels cargols a la unió estudiada

I la longitud d’ancoratge que es prendrà serà la següent:

 Comprovació a tallant
La força resistent d’un cargol a tallant es calcula mitjançant la següent expressió (Eq.
6.2):
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Per tant, considerant els 8 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
calculat:

 Comprovació a tracció i tallant
La comprovació a tracció i tallant es realitza mitjançant la següent expressió (amb valors
extrets de Diamonds):

Avaluant l’expressió Eq. 6.7:

Llavors queda:

 Comprovació a aixafament
La comprovació a aixafament de la placa es fa mitjançant l’expressió següent (Eq. 6.3):

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.
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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 direcció perpendicular a
l’esforç;



p1: 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.

Per tal de resoldre la comprovació, s’han imposat els següents valors:

Avaluant les expressions anteriors:

Finalment cal comprovar que la resistència a aixafament de la unió , tenint en compte que hi
ha 8 cargols i 2 angulars, és superior al tallant màxim al que es pugui veure sotmesa:
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6.6. Unió nº 6: enllaç del cordó superior en el canvi de curvatura
La unió a estudiar es troba al punt central i de més alçada del pòrtic estudiat. En principi la
unió amb les diagonals seguiria el mateix procediment que a la unió nº 1 estudiada en
aquest annex. Per tant, no es tornarà a exposar detalladament el procediment amb la
finalitat de no allargar excessivament la lectura del present annex.
El que sí cal exposar es la forma en que s’uneix el pantaló que farà de nexe amb el cordó
superior. Com es veurà més endavant i seguint la metodologia dels casos anteriors, es
realitzarà la unió mitjançant cargols de M16 8.8 convencionals i passants.
També cal destacar que com el cordó superior està format per dos perfils CEBRAU C350x3
mm separats entre si 150 mm per tal d’incorporar-hi les diagonals i unir-ho tot, cal
incorporar-hi dos pantalons (un per cada perfil). Aquests pantalons van per la part interior del
cordó superior i per tant, el fet de només tenir 150 mm per incorporar les diagonals no és
cap problema, ja que la pròpia tolerància existent a l’hora del muntatge permet incorporar
uns pantalons de 3 mm de gruix entremig.
6.6.1. Representació gràfica en 2D mitjançant SolidWorks
A continuació es pot veure un esquema de com quedarà la unió un cop realitzada, així com
la disposició dels cargols que fixen les diagonals i els pantalons.

Fig. 6.27. Representació gràfica en 2D de la unió mitjançant SolidWorks
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6.6.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant per el pla de tallant
L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.2):

Per tant:

Segons l’esquema previ als càlculs, considerant 9 cargols:

6.6.3. Càlcul de la unió a resistència a aixafament
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:

També s’han de calcular els següents coeficients:
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L’expressió a avaluar és la següent (t= gruix mínim=gruix perfil CEBRAU):

Verificant la comprovació per els 9 cargols utilitzats:

6.6.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta
Es calcularà la resistència de la unió per secció neta del perfil del cordó superior, ja que al
tenir una àrea inferior al del pantaló (i mateixa geometria), segur que serà més desfavorable.

6.6.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta
En aquest cas, l’expressió és la següent (Eq. 6.5):
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6.6.6. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc
Per l’arrencament en bloc del pantaló (aplicant Eq. 6.6):

Fig. 6.28. Detall de l’arrencament en bloc.
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6.7. Unió nº7: enllaç del cordó inferior en el canvi de curvatura
Es tracta d’una unió quasi idèntica al cas anterior.
6.7.1. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks
A continuació es pot veure un esquema de com quedarà la unió un cop realitzada, així com
la disposició dels cargols que fixen les diagonals i els pantalons.

Fig. 6.29. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant Diamonds

6.7.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant per el pla de tall
L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 6.2):

Per tant:

Es verifica la comprovació per 6 cargols:
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6.7.3. Càlcul de la unió a resistència a aixafament (A1)
En primer lloc cal determinar les diferents distàncies i separacions entre cargols:

També s’han de calcular els següents coeficients:

L’expressió a avaluar és la següent (t= gruix mínim=gruix perfil CEBRAU):

Verificant la comprovació per 6 cargols:
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6.7.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta
Es calcularà la resistència de la unió per secció neta del perfil del cordó superior, ja que al
tenir una àrea inferior al del pantaló (i mateixa geometria), segur que serà més desfavorable.

6.7.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta
En aquest cas, l’expressió és la següent:

6.7.6. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc
L’expressió a avaluar, per l’arrencament en bloc del pantaló, és la següent (Eq. 6.6):

Fig. 6.30. Area eficaç a calcular

Annex C: Modelització de l’estructura amb perfils prims

Pàg. 105

