Annex D: Comprovacions de resistència i vinclament amb perfils RHS/SHS

Pàg. 1

Resum
L’objectiu de l’annex D és justificar els resultats del dimensionament de l’estructura
realitzada aplicant perfils del tipus RHS o SHS mitjançant el programa Diamonds, amb les
verificacions de resistència i vinclament realitzades manualment i en detall per pilars i
gelosia del pòrtic a estudi.
Es procedirà a intentar plasmar analíticament l’operativa que segueix el programa, i es veurà
que no sempre serà possible, ja que hi ha certes hipòtesis que té en compte el programa
que no es poden representar fàcilment en el càlcul manual. Tot i això, la gran majoria de
càlculs si que es poden anar seguint i es podran anar comprovant fàcilment.
Cal remarcar que totes les comprovacions s’han realitzat seguint les indicacions de la
normativa Eurocodi-3 (EC-3), o en el seu defecte, amb el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació).
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1. Glossari
CTE: Codi Tècnic de l’Edificació.
EC-3: Eurocodi-3.
ELU: Estat límit últim.
ELS:

Estat límit de servei.

:

Límit elàstic del material.

:

Moment d’inèrcia en l’eix i. i = y ó z.

pl:

(subíndex). Plàstic/a.

:

Moment d’inèrcia a torsió de la secció.

:

Moment d’inèrcia de guerxesa o bombament de la secció.

CF:

Combinació freqüent:

N:

Esforç axial.

M:

Moment flector.

V:

Esfor tallant.

c:

Amplada per determinar la classe d’una secció.

α:

Porció comprimida d’una secció. // També vol dir: coeficient d’imperfecció.

e:

Excentricitat.
:

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

Av:

Area a tallant.

b:

(subíndex). Vinclament (bucking en anglès).

:

Coeficient de reducció per vinclament (amb subíndex y ó z segons l’eix considerat),
per bolcada lateral (subíndex LT) o abonyegament per tallant (subíndex w).
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:

Esveltesa relativa, reduïda o adimensional. i: y ; z.

E:

Mòdul d’elasticitat.

L:

Longitud, llum.

LT:

“Lateral torsional bucking” (bolcada lateral).

G:

Mòdul d’elasticitat transversal.

:

Coeficient de Poisson.

:

Relació de tensions o moments.
: Moment addicional provocat per excentricitat, amb i: y ó z (eixos locals).
Coeficients d’interacció, amb i,j: y ó z (eixos locals).

:
max:

(subíndex). Màxim.

0:

(subíndex). Referent al cas d’una llei de moments flectors constant.

lim:

(subíndex). Límit.
: Coeficient.

:
:

Coeficient.
:

Coeficient.

:

Coeficient, on i: y ó z.
:

:

Factor de moment uniforme equivalent.

Coeficient.
Coeficient de reducció.
:Moment resistent reduït considerant la influència del tallant.
:Moment resistent reduït considerant la influència de l’esforç axil.
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Coeficient de correcció per a les corbes de bolcada lateral.

t:

Gruix del perfil.

b:

Amplada del perfil.

a:

Quocient entre l’àrea de l’ànima i l’àrea bruta.

A:

Area bruta de la secció a tractar.
Desplaçament del centre de gravetat de l’àrea reduïda Aeff respecte l’àrea bruta (eix

:

y-y)
Desplaçament del centre de gravetat de l’àrea reduïda Aeff respecte l’àrea bruta (eix

:

z-z)
:

Valor per determinar el coeficient de reducció . i: y ; z.

f:

(subíndex). Ala del perfil.

w:

(subíndex). Ànima del perfil.

:

Deformació corresponent al límit elàstic.
Valor de càlcul de l’esforç tallant

:

: Valor de càlcul de l’esforç tallant
:

Valor de càlcul de l’esforç axil de compressió a l’element considerat.

:

Moment flector de càlcul.

:

Valor de càlcul de la resistència a l’esforç normal.
: Valor de càlcul de la resistència al moment flector, eix i: y ó z.
: Area reduïda de la secció transversal.
: Valor de càlcul de la resistència a tracció.
: Valor de càlcul de la resistència plàstica a tracció de la secció transversal bruta.
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:

Mòdul resistent plàstic de la secció.

:

Mòdul resistent elàstic de la secció .
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: Mòdul resistent elàstic de la secció.
:

Esforç axil crític elàstic per al mode de vinclament considerat.
: Esforç axil crític elàstic per vinclament per torsió.
: Esforç axil crític elàstic per vinclament per torsió-flexió.

Rk:

(subíndex). Valor característic).
: Valor de càlcul de la resistència de la secció transversal per a un esforç axil de
compressió
: Valor de càlcul del moment flector per a un esforç de compressió.
: Valor de càlcul de la resistència a esforç tallant.
: Valor de càlcul de la resistència de la secció transversal per al vinclament lateral.
: Valor de càlcul de la resistència a flexió per al vinclament lateral.

twc:

Gruix de l’ànima.

tjc:

Gruix de l’ala.

bc:

Amplada del perfil considerat.

hwc:

Alçada del perfil considerat.

rc:

Radi interior del perfil considerat.
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2. Verificació dels pilars
Els pilars de l’estructura formada per perfils tubulars tenen un perfil RHS 500x300x12 mm.
Les seves propietats es poden observar a les següents pantalles extretes del programa
Diamonds:

FIg. 2.1 Propietats elàstiques del perfil RHS utilitzat als pilars (Font: Diamonds)

FIg. 2.2 Propietats plàstiques del perfil RHS utilitzat (Font: Diamonds)
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Les verificacions de resistència i vinclament dels pilars que es podran veure tot seguit s’han
realitzat segons les indicacions de la normativa europea Eurocodi-3 (EC-3).
Les accions sobre l’estructura utilitzades a les comprovacions provenen de l’anàlisi
estructural portat a terme amb Diamonds, i corresponen a la combinació més desfavorable
entre les estudiades:




També cal tenir en compte que tot i que quan es divideix un pilar en diverses parts, el valor
de l’esforç axial hauria de ser el mateix per a tot el pilar (sempre i quan sigui d’inèrcia
constant), es pot veure que no sempre és ben bé així. Per aquest motiu, encara que a la
modelització del pòrtic amb Diamonds s’hagin dividit els pilars en diverses barres, a l’hora de
realitzar les comprovacions de resistència i vinclament s’ha considerat el valor màxim de les
accions com a valor únic per a tot el pilar.
Així, la barra estudiada es pot veure remarcada en la següent imatge:

FIg. 2.3 Localització de la barra estudiada dins el pòrtic en 2D (Font: Diamonds)
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2.1. Classificació de la secció
La classificació de les seccions és un pas previ que s’ha de realitzar per saber si s’han
d’utilitzar les propietats de la secció bruta o eficaces (en el cas de l’àrea de la secció) i
plàstiques o elàstiques (en el cas del mòdul resistent) a les comprovacions de resistència i
vinclament. Per classificar una secció se n’han d’analitzar separadament les parts
comprimides segons la taula que es mostren a continuació:

Taula. 2.1. Elements de xapa comprimits internament (Font: [3] p. 49)
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L’esveltesa es defineix com la relació entre l’amplada i l’espessor, de la següent manera:
(Eq. 2.1)
Però en cada cas, s’ha de definir què és exactament la distancia c (amplada) i considerar
l’espessor t de l’element que pertoqui.
El CTE considera que les soldadures en perfils armats, o els radis en perfils laminats, s’han
d’incloure dins de la distancia c, mentre que l’EC-3 no. En aquest cas, s’ha decidit incloureles.
Per la taula 2.1 anterior es pot saber que:

Així, els dos valors de l’amplada c que es poden calcular són:

Aplicant l’Eq. 2.1, l’esveltesa resultant serà:

Com el perfil a estudiar està flexo-comprimit (presència de moment flector acompanyat
d’esforç de compressió´):
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és la porció de la secció que està comprimida, i per perfils de clases 1 i 2 es defineix

de la següent manera:
(Eq. 2.2.)
On:

(Eq. 2.3 i 2.4)

Segons les dades obtingudes amb Diamonds (s’utilitzen les dades de compressió per tal de
veure la part comprimida) i avaluant l’Eq. 2.4:

Avaluant l’Eq. 2.3:

I els valors de

resultants serán:

Per tant, com que

:

(Eq. 2.5)

Substituint els valors numèrics:
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La secció és de classe 1 per el cas de flexo-compressió. El significat de ser classe 1 es pot
veure amb la següent taula:

Taula. 2.2. Classificació de seccions transversals sol·licitades per moments flectors (Font: [11] p. SE-A-17)

A part, cal també verificar la classe de la secció per al cas de perfil flectat i comprimit.
Per al cas de xapa flectada i classe 1, aplicant l’Eq. 2.1:

En el cas estudiat:

Per tant, es pot afirmar que per al cas de xapa flectada, el perfil de la barra estudiada és de
classe 1.
Per al cas de xapa comprimida i classe 1:
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En el cas estudiat:

En aquest cas es pot veure que no es tracta d’un perfil de classe 1. Caldrà doncs verificar si
es tracta de classe 2, 3 o 4.
Per ser de classe 2:

Per ser de classe 3:

Per tant, es pot afirmar que per al cas de xapa comprimida s’està davant d’una secció de
classe 4.

2.2. Resistència de la secció
Les comprovacions que es realitzen a continuació són les indicades a l’EC-3, i es realitzen
segons els valors mostrats a l’apartat anterior de la combinació més desfavorable obtinguda
amb Diamonds.
2.2.1. Verificació a tracció
El valor de càlcul de la força de tracció NEd ha de satisfer la següent condició per qualsevol
secció:

(Eq. 2.6)
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La resistència de càlcul per una secció sotmesa a tracció uniforme Nt,Rd és:
(Eq. 2.7)
Avaluant l’expressió:

Per tant, avaluant l’Eq. 2.6 mitjançant el valor de l’esforç màxim de tracció, el percentatge
d’esgotament de la secció degut només a l’esforç de tracció és el següent:

D’aquesta manera, el % d’esgotament és del 1,591 %.
Si es comparen els resultats, es pot veure que aquests són idèntics;
RESULTATS
DIAMONDS

6244,36 kN

1,591 %

CÀLCUL MANUAL

6244,36 kN

1,591 %

Taula. 2.3. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

2.2.2. Verificació a compressió
El valor de càlcul de la força de compressió NEd ha de satisfer la següent condició per
qualsevol secció:

(Eq. 2.8)
La resistència de càlcul per una secció sotmesa a compressió uniforme Nc,Rd s’ha de
determinar segons el tipus de secció. Per una secció de classe 4:
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Avaluant l’expressió

(Eq. 2.9)

I amb la següent expressió es pot obtenir el % d’esgotament (segons l’esforç de
compressió):

Comparant els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

5780,79 kN

2,99 %

CÀLCUL MANUAL

5780,79 kN

2,99 %

Taula. 2.4. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

2.2.3. Verificació a moment flector
El valor de càlcul del moment flector MEd ha de satisfer la següent condició per a qualsevol
secció:

(Eq. 2.10)

La resistència de càlcul a flexió segons un eix principal de la secció es determina també
segons el tipus de secció. Per seccions de classe 1:

(Eq. 2.11)
Substituint a l’expressió anterior:
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El % d’esgotament serà:

Comparant-ne els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

1040,27 kN

32,81 %

CÀLCUL MANUAL

1040,27 kN

32,81 %

Taula. 2.5. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

2.2.4. Verificació a tallant
El valor de càlcul del tallant VEd ha de satisfer la següent condició per qualsevol secció:

(Eq. 2.12)

Per a un dimensionament plàstic, ve donada per la següent expressió:

(Eq. 2.13)

On:
(Eq. 2.14)
El valor de

es pot prendre conservadorament igual a 1.

Es calcula l’àrea de la secció a tallant amb l’Eq. 2.14:

Substituint el valor obtingut a l’Eq. 2.13:
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El % d’esgotament serà:

Si es comparen els resultats amb els obtinguts amb Diamonds:
RESULTATS
DIAMONDS

2284,07 kN

2,12 %

CÀLCUL MANUAL

2284,07 kN

2,12 %

Taula. 2.6. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

2.2.5. Interacció d’esforços de seccions
En aquest apartat cal remarcar que el valor dels esforços que apareixeran no són els
màxims (considerats anteriorment al inici d’aquest annex).
El programa Diamonds no considera un valor màxim, sinó el valor de cada esforç que, en
conjunt, maximitza la interacció d’esforços a considerar. Per tant, cada esforç fa referència a
una determinada secció de la peça en una determinada combinació d’esforços.
 Flexió + tallant:

(Eq. 2.15)

Fig. 2.4. Flexió + tallant (Font: Diamonds)
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Quan el tallant de càlcul és major que la meitat de la resistència de la secció a tallant es
comprovarà el moment flector de càlcul front al resistent obtingut segons l’expressió que
apareix a la pantalla de Diamonds i que es detalla a continuació:
(Eq. 2.16)
On:

(Eq. 2.17)

Però com que en aquest cas el tallant de càlcul és un 2,12 % de la resistència a tallant de la
secció, el programa considera:

I l’expressió a utilitzar és equivalent a:

Comparant amb els resultats del programa:
RESULTATS
DIAMONDS

32,80 %

CÀLCUL MANUAL

32,86 %

Taula. 2.7. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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 Flexió biaxial + Axil:
La informació que dóna el Diamonds sobre la flexió biaxial + axil és la següent:

Fig. 2.5. Flexió biaxial + axil (Font: Diamonds)

L’expressió a tractar seria:

(Eq. 2.18)

Així, per a la combinació de càrrega i secció estudiada:

Si es comparen els resultats manuals amb els del programa:
RESULTATS
DIAMONDS

33,54 %

CÀLCUL MANUAL

33,54 %

Taula. 2.8. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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 Flexió biaxial + axil + tallant:
El programa aplica el mateix procediment que per al cas anterior:

Fig. 2.6. Flexió biaxial + tallant + axil (Font: Diamonds)

Així, l’expressió a tractar seria:

(Eq. 2.19)

En el cas estudiat:

Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

33,54 %

CÀLCUL MANUAL

33,60 %

Taula. 2.9. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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2.3. Resistència al vinclament
Les comprovacions que es realitzen a continuació són les indicades a l’Eurocodi-3. Un
element sotmès a compressió ha de verificar, per l’Eq. 2.8, la següent condició:

On:
 NEd: valor de càlcul de la força de compressió.
 Nb,Rd: resistència de càlcul a vinclament de l’element comprimit.
La resistència de càlcul de l’element a compressió es determina en funció del tipus de
secció. Per una secció de classe 1,2 o 3 es determina com:

(Eq. 2.20)

2.3.1. Corbes de vinclament
Per elements sotmesos a compressió, el valor de

corresponent a l’esveltesa relativa ,

s’ha de determinar a partir de la corba de vinclament que correspongui d’acord amb la
següent expressió:

(Eq. 2.21)

On:

(Eq. 2.22)
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(Eq. 2.23)

Amb:




A: àrea de la secció.
: mòdul elàstic del material.
coeficient d’imperfecció.



força crítica elàstica del corresponent mode de vinclament basat en les
propietats de la secció bruta.



mòdul d’elasticitat del material



moment d’inèrcia



: longitud crítica de vinclament.

Per esvelteses

no cal considerar els efectes del vinclament.

Les forces critiques de vinclament segons els eixos y-y i z-z, obtingudes a partir de les
expressions de següents:

(Eq. 2.24)
Avaluant l’Eq. 2.24:

Les esvelteses relatives segons els eixos y-y i z-z, obtingudes també a partir de l’expressió
corresponent són (Eq. 2.22):
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Com que els dos valors són majors de 0,2, s’han de tenir en compte els efectes del
vinclament segons els dos eixos locals de la secció.

Taula. 2.10. Corbes de vinclament segons el tipus de secció, l’eix de vinclament i la qualitat d’acer utilitzat
(Font: [11] p. SE-A-35)

Taula. 2.11. Valors del coeficient de vinclament (Font: [11] p. SE-A-37)

2.3.2. Verificació a vinclament segon l’eix y-y.
Per un perfil RHS laminat en calent com l’aplicat en aquest projecte es té, segons la taula
2.10, una corba de vinclament amb:
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Aplicant l’Eq. 2.23:

Llavors el coeficient reductor per la corba de vinclament considerada serà, segons l’Eq.
2.21):

Comparant-ne el resultat obtingut:
RESULTATS
DIAMONDS

0,322

CÀLCUL MANUAL

0,322

Taula. 2.12. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

2.3.3. Verificació a vinclament segons l’eix z-z.
Al igual que per al cas anterior, per un perfil RHS laminat en calent com l’aplicat en aquest
projecte es té segons la taula 2.10 una corba de vinclament a:

Avaluant l’Eq. 2.23:

Llavors el coeficient reductor per la corba de vinclament considerada serà (Eq. 2.21):
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2.4. Resistència a la bolcada lateral
Les comprovacions que es realitzen a continuació són les indicades a l’EC-3, a la part 19931-1, apartat 6.3.2.
Un element sense arriostrament lateral sotmès a flexió sobre l’eix fort, ha de verificar la
següent condició (Eq. 2.9 però per element a bolcada lateral):

(Eq. 2.25)

2.4.1. Corbes de bolcada lateral. Mètode general.
Per elements de secció transversal constant sotmesos a flexió, s’ha de calcular el coeficient
de reducció

segons l’esveltesa corresponent, com s’indica a continuació:

Com el perfil escollit no té forma de doble T, s’està davant l’últim cas on

Taula. 2.13. Factor d’imperfecció

:

(Font: [11] p. SE-A-42)

L’expressió del moment crític elàstic de bolcada lateral per a seccions doblement
simètriques, és la que es mostra a continuació:

(Eq. 2.26)

Per esvelteses

, no cal considerar els efectes de la bolcada lateral i per tant,

només s’han de realitzar les comprovacions de resistència de la secció transversal.
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2.4.2. Corbes de bolcada lateral per seccions de perfils laminats i seccions soldades
equivalents (mètode específic)
El primer pas serà calcular el moment crític de bolcada lateral. Per a fer-ho, es farà servir
l’Eq. 2.26:

El paràmetre C1 depèn de les condicions de recolzament, així com del tipus de sol·licitació.
Per a trobar aquest paràmetre es fan servir les taules que es mostren a continuació. Es
poden trobar diverses taules que per al mateix diagrama de moments donin valors bastant
diferents.:

Taula. 2.14. Paràmetre C1 segons el diagrama de moments flectors (Font: [11] p. SE-A-44)
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Taula 2.15. Paràmetre C1 segons el diagrama de moments flectors (Font: [1] p. 6)

Taula 2.16. Paràmetre C1 segons el diagrama de moments flectors (Font: [16] p.11)

Nota 1: Encara que la majoria de casos anteriors són per diagrames de moments flectors
lineals amb càrregues als extrems, se solen utilitzar també per càrrega repartida.
Nota 2: Es pot veure com, d’una taula a l’altra i per al mateix diagrama de moments
flectors, els valors poden arribar a ser bastant diferents.
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La informació que dóna el programa sobre el càlcul del vinclament lateral (incloent-hi el
coeficient C1) és:

Fig.2.7 . Resultats del vinclament lateral (Font: Diamonds)

El programa es regeix per la longitud de vinclament lateral per tal de calcular el paràmetre
C1:

Fig. 2.8. Diagrama de moments flectors obtingut per ELU CF 73 (Font: Diamonds)
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En primer lloc i per a simplificar s’assumeix que el diagrama de moments flectors és un cas
lineal. Per tant, veient el diagrama:

(Eq. 2.27)

En principi, els dos valors anteriors haurien de coincidir perquè fan referència al mateix cas.
No obstant, ja s’ha comentat abans que hi ha discrepàncies importants entre taules.
El valor proporcionat pel programa és molt semblant al segon trobat abans:

Un cop trobat el paràmetre, es procedeix al càlcul del moment crític de bolcada lateral:

On:






L’expressió per al mòdul d’elasticitat transversal és:

(Eq. 2.28)
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Així:

I el moment crític serà:

Per a seccions transversals de perfils laminats o seccions soldades equivalents sotmeses a
flexió, els valors de

per a l’esveltesa relativa corresponent es determinen de la següent

manera:
(Eq. 2.29)

(Eq. 2.30)

Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

0,216

CÀLCUL MANUAL

0,216

Taula. 2.17. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Per tant, es pot concloure que no cal tenir en compte els efectes de la bolcada lateral.
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RESULTATS

DIAMONDS
CÀLCUL MANUAL

0,529
0,529

0,988
0,988

Taula. 2.18. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

2.5. Elements sotmesos a flexió i compressió axial
Els elements sotmesos a una combinació de flexió i esforç axial de compressió (com és el
cas) han de verificar les següents condicions:

(Eq. 2.31)

(Eq. 2.32)
On:


: valors de càlcul de la força de compressió i els moments màxims
respecte els eixos y-y i z-z respectivament;



: moments addicionals provocats per excentricitats;



: factors reductors deguts al vinclament per flexió;



: factor reductor degut a la bolcada lateral.



: coeficients d’interacció.

En algun dels paràmetres anteriors cal veure el seu valor segons la classificació de la secció
en qüestió:

Taula. 2.19. Paràmetres del perfil segons la classe a la qual pertany (Font: [11] p. SE-A-49)
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Per a elements que no siguin susceptibles a experimentar bolcada lateral, s’ha de prendre el
valor de

.

Hi ha dos mètodes igualment vàlids per a calcular els coeficients de interacció kij. En el
present projecte, els càlculs s’han realitzat segons el primer mètode (Annex A: BelgaFrancès), a partir de les taules que es mostren a continuació:

Taula. 2.20. Expressions del mètode A (Font: [3] p. 88)
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Taula. 2.21. Expressions per càlcul de paràmetres (Font: [3] p. 89)

Cal tenir en compte que en aquest cas el programa també té en compte el valor de cada
esforç en una determinada combinació d’esforços i en una secció concreta de la barra
estudiada. Amb els valors anteriors es calculen les següents expressions:

(Eq. 2.33)
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Per al càlcul de l’esveltesa relativa màxima:

Fig. 2.9. Resultats obtinguts del vinclament en y (Font: Diamonds)

L’expressió, per a una secció de classe 4, (Eq. 2.22):
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Fig. 2.10. Resultats obtinguts del vinclament en y (Font: Diamonds)

L’expressió, per a una secció de classe 4:

En funció del valor de l’esveltesa relativa

, s’estarà davant un cas on s’haurà d’aplicar

l’Eq. 2.34 o la Eq. 2.35:

(Eq. 2.34)
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(Eq. 2.35)

·A

(Eq. 2.36)

Secció doblement simètrica:

Per tant:

Per tal de calcular les expressions anteriors es necessita conèixer el valor de la càrrega
crítica elàstica a torsió, mitjançant la següent expressió:

(Eq. 2.37)
Avaluant l’expressió anterior:

Per a calcular

també s’ha de conèixer prèviament el valor de

crític de càlcul per moments flectors uniformes al llarg del pilar.
Al tenir el diagrama de moments flectors uniforme:

, és a dir, el moment

Pàg. 40
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L’expressió a utilitzar és la següent:

(Eq. 2.38)

Avaluant l’expressió 2.38:

I per tant es pot calcular:

A continuació, es calcula

considerant la distribució real de moments flectors sobre el

pilar, segons l’expressió vista a l’Eq. 2.34 o 2.35:

Cal destacar que per a calcular

s’ha usat el valor de l’esforç de compressió màxim per

a totes les seccions de la barra considerada i per a totes les combinacións d’esforços.
RESULTATS

DIAMONDS

0,251

0,244

CÀLCUL MANUAL

0,251

0,244

Taula. 2.22. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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I les expressions per a calcular els coeficients C||, segons les condicions de la taula 2.34
són:

(Eq. 2.39)

Fig. 2.11. Dades obtingudes amb el programa Diamonds

Com la secció y és de classe 1:
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Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

21,987

CÀLCUL MANUAL

21,987

Taula. 2.23. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Els factors de moment uniforme equivalent

,

segons la taula , s’obtenen mitjançant la

següent expressió:

(Eq. 2.40)
El pilar està sotmès a un moment flector My màxim a l’extrem superior de valor 341,26
kN·m i a un moment nul a la base. Per tant, el valor de

seria, segons l’Eq. 2,27:

Avaluant l’Eq 2.40, s’obte:

RESULTATS
DIAMONDS

0,993

CÀLCUL MANUAL

0,785

Taula. 2.24. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Nota: El valor de

tampoc concorda respecte Diamonds. Per tal d’obtenir el valor

proporcionat per Diamonds:

Una possible explicació a aquest fet seria que el programa, davant un diagrama no lineal
apliqués una hipòtesi més conservadora que la real, que seria considerar el diagrama com
a quasi uniforme.
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(Eq. 2.41)

Es repeteix el procediment per a l’eix z:

RESULTATS
DIAMONDS

0,79

CÀLCUL MANUAL

0,79

Taula. 2.25. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Nota: En aquest cas si que concorden els valor calculats a mà amb els del Diamonds.
Així, els valors que es consideraran de cara a posteriors càlculs són:

La resta de paràmetres auxiliars, segons les taules 2.19 i 2.20 vistes anteriorment, es
calculen com s’indica a continuació:
Càlcul dels factors

:

(Eq. 2.42)

(Eq. 2.43)
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Per tant:

Com s’ha vist anteriorment (Eq. 2.22):

Amb tot això:

(Eq. 2.44)

Amb tots aquests valors es poden calcular els coeficients següents:

RESULTATS
DIAMONDS

0,987

CÀLCUL MANUAL

0,985

Taula. 2.26. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

(Eq. 2.45)
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(Eq. 2.46)

RESULTATS
DIAMONDS

0,955

CÀLCUL MANUAL

0,950

Taula. 2.27. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

2.5.1 Verificacions a flexió i compressió axial
Càlcul dels factors

:

També s’haurà de considerar el valor dels esforços segons la combinació i secció de la
barra estudiada:
Per a una secció de classe 1 o 2:

(Eq. 2.47)

Substituint:

RESULTATS
DIAMONDS

1,021

CÀLCUL MANUAL

1,021

Taula. 2.28. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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Per a una secció de classe 3 o 4:

(Eq. 2.48)
Substituint:

RESULTATS
DIAMONDS

1,039

CÀLCUL MANUAL

1,039

Taula. 2.29. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Com que:

Verificació d’estabilitat segons l’eix y-y (esforç normal i moment flector):
Per l’Eq. 2.31:

Nota: Aquí s’utilitzen els valors màxims dels esforços.
Per tant, el percentatge d’esgotament de la secció transversal a flexió i vinclament respecte
l’eix y-y és del 44,20 %.
Verificació d’estabilitat segons l’eix z-z (esforç normal i moment flector):
Per l’Eq. 2.32:
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El percentatge d’esgotament de la secció transversal a flexió i vinclament respecte l’eix z-z
és del 39,02 %.

Pàg. 48
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3. Verificació de la gelosia
Es comprovarà una de les barres que formen el cordó inferior de la gelosia, formada per un
perfil tubular SHS 140x140x8 mm. Les seves propietats es poden observar a les següents
pantalles extretes del programa Diamonds:

FIg. 3.1 Propietats elàstiques del perfil utilitzat als pilars (Font: Diamonds)

FIg. 3.2 Propietats plàstiques del perfil utilitzat (Font: Diamonds)
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FIg. 3.3 Propietats plàstiques del perfil utilitzat (Font: Diamonds)

Les verificacions de resistència i vinclament de la barra que es podran veure tot seguit s’han
realitzat segons les indicacions de la normativa europea Eurocodi-3
Les accions sobre l’estructura utilitzades a les comprovacions provenen de l’anàlisi
estructural portat a terme amb Diamonds, i corresponen a la combinació més desfavorable:




La barra estudiada es troba remarcada a la imatge següent:

FIg. 3.4 Localització de la barra estudiada dins el pòrtic en 2D (Font: Diamonds)

Pàg. 50

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

3.1. Classificació de la secció
Tal i com s’ha fet en el cas dels pilars, per a classificar una secció se n’han d’analitzar
separadament les parts comprimides segons les taules que es mostren a continuació:

Taula. 3.1. Elements de xapa comprimits internament (Font: [3] p. 49)
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L’esveltesa es defineix com la relació entre l’amplada i l’espessor, de la següent manera:

Però en cada cas, s’ha de definir què és exactament la distancia c (amplada) i considerar
l’espessor t de l’element que pertoqui.
En primer lloc, per saber analíticament si s’està davant una secció comprimida, a flexió o
flexo-comprimida, s’usen les següents expressions:
Per la taula anterior es pot saber que:

Així, els dos valors de c que es poden calcular són:

L’esveltesa resultant serà:

Com el perfil a estudiar està flexo-comprimit (presència de moment flector acompanyat
d’esforç de compressió):

On

és la porció de la secció que està comprimida, i per perfils de classes 1 i 2 es defineix

de la següent manera (Eq. 2.2):
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On, per l’Eq 2.3 i 2.4:

Segons les dades obtingudes amb Diamonds (s’utilitzen les dades de compressió per tal de
veure la part comprimida) i avaluant l’Eq 2.4:

Avaluant l’Eq. 2.3:

I els valors de

resultants serán:

Per tant, com que

, avaluant l’Eq. 3.5:

La secció és de classe 1 per el cas de flexo-compressió. El significat de ser classe 1 es pot
veure amb la següent taula:

Taula. 3.2. Classificació de seccions transversals sol·licitades per moments flectors (Font: [11] p. SE-A-17)
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A part, cal també verificar la classe de la secció per al cas de perfil flectat i comprimit.
Per al cas de xapa flectada i classe 1, aplicant l’Eq. 2.1:

En el cas estudiat:

Es pot afirmar que per al cas de xapa flectada el perfil de la barra estudiada és de classe 1.
Per al cas de xapa comprimida i classe 1:

En el cas estudiat:

En aquest cas es pot veure que es tracta d’un perfil de classe 1.

3.2. Resistència de la secció
3.2.1. Verificació a tracció
El valor de càlcul de la força de tracció NEd ha de satisfer la condició vista amb l’Eq. 2.6, per
a qualsevol secció:

La resistència de càlcul per una secció sotmesa a tracció uniforme Nt,Rd és, avaluant l’Eq.
2.7:

Per tant, avaluant l’Eq. 2.6 mitjançant el valor de l’esforç màxim de tracció, el percentatge
d’esgotament de la secció degut només a l’esforç de tracció és:
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RESULTATS
DIAMONDS

1353,69

35,19 %

CÀLCUL MANUAL

1353,69

35,19 %

Taula. 3.3. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

3.2.2. Verificació a compressió
El valor de càlcul de la força de compressió NEd ha de satisfer la següent condició per
qualsevol secció, segons l’Eq. 2.8:

La resistència de càlcul per una secció sotmesa a compressió uniforme Nc,Rd s’ha de
determinar segons el tipus de secció. Per una secció de classe 1 i avaluant l’Eq. 2.7:

I amb la següent expressió es pot obtenir el % d’esgotament (segons l’esforç de
compressió):

RESULTATS
DIAMONDS

1353,69 kN

24,68 %

CÀLCUL MANUAL

1353,69 kN

25,68 %

Taula. 3.4. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

3.2.3. Verificació a moment flector
El valor de càlcul del moment flector MEd ha de satisfer la següent condició per qualsevol
secció (avaluant Eq. 2.10):
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La resistència de càlcul a flexió segons un eix principal de la secció es determina també
segons el tipus de secció. Per seccions de classe 1 i 2 i segons l’Eq. 2.11:

RESULTATS
DIAMONDS

65,64 kN

2,47 %

CÀLCUL MANUAL

65,64 kN

2,47 %

Taula. 3.5. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

3.2.4. Verificació a tallant
El valor de càlcul del tallant VEd ha de satisfer la següent condició per qualsevol secció:

Per a un dimensionament plàstic, ve donada per l’expressió de l’Eq. 2.14 i

es pot prendre

conservadorament igual a 1. Així:

Avaluant l’expressió Eq. 2.13:

Si es comparen els resultats amb els obtinguts amb Diamonds:
RESULTATS
DIAMONDS

390,78 kN

0,312 %

CÀLCUL MANUAL

394,28 kN

0,309 %

Taula. 3.6. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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3.2.5. Interacció d’esforços de seccions
 Flexió + tallant:
En principi, l’expressió a considerar seria la vista en la verificació del pilar, Eq. 2.13:

El programa calcula el resultat segons la combinació ELU CF 77 i a la secció on la
combinació estudiada és màxima:

Fig. 3.5. Flexió + tallant (Font: Diamonds)

Com s’ha vist en el cas del pilar, quan el tallant de càlcul és major que la meitat de la
resistència de la secció a tallant es comprovarà el moment flector de càlcul front al resistent.
Mitjançant les expressions 2.16 i 2.17 vistes en el cas de la verificació del pilar:
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On:

Com que en aquest cas el tallant de càlcul és un 0,31 % de la resistència a tallant de la
secció:

El programa considera:

I l’expressió a utilitzar és equivalent a:

Si es comparen els resultats manuals amb els del programa:
RESULTATS
DIAMONDS

2,47 %

CÀLCUL MANUAL

2,49 %

Taula. 3.7. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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 Flexió biaxial + Axil
En aquest cas es segueix un altre procediment al vist pels pilars. Segons el EC-3, per a
seccions transversals en les quals els forats per elements d’unió no siguin considerats,
poden aplicar-se unes expressions aproximades per a perfils foradats rectangulars
d’espessor constant (com ara el RHS o SHS).
En aquest cas, la informació proporcionada pel programa és la següent:

Fig. 3.6. Flexió biaxial + axil (Font: Diamonds)

Es calculen els següents paràmetres:

(Eq. 2.49)
Avaluant l’expressió anterior:
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Per a seccions foradades:
(Eq. 2.50)

(Eq. 2.51)
Com que la secció a tractar és bisimètrica:

Avaluant la següent expressió:

(Eq. 2.52)

Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

2,97 %

CÀLCUL MANUAL

2,97 %

Taula. 3.8. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial

 Flexió biaxial + axil + tallant:

Fig. 3.7. Flexió biaxial + tallant + axil (Font: Diamonds)

Amb les expressions vistes anteriorment, l’Eq. 2.16 i 2.17:

Substituint a les següents expressions:

Es calculen els següents paràmetres (Eq. 2.49):
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Avaluant l’expressió anterior:

Per a seccions foradades, s’aplica les Eq. 2.50 i 2.51:

Com que la secció a tractar és bisimètrica:

Avaluant la següent expressió:

(Eq. 2.53)

Per tant, l’expressió final quedarà:
(Eq. 2.54)
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Pàg. 62

Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

2,971 %

CÀLCUL MANUAL

2,970 %

Taula. 3.9. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

3.3. Resistencia al vinclament
Un element sotmès a compressió ha de verificar la següent condició (Eq. 2.8):

On:
 NEd: valor de càlcul de la força de compressió.
 Nb,Rd: resistència de càlcul a vinclament de l’element comprimit.
3.3.1. Corbes de vinclament
Per elements sotmesos a compressió, el valor de

corresponen a l’esveltesa relativa , s’ha

de determinar a partir de la corba de vinclament que correspongui d’acord amb l’expressió
de l’Eq. 2.19:

Mitjançant l’Eq. 2.21:

I l’Eq. 2.23:

Amb:




A: àrea de la secció.
: mòdul elàstic del material.
coeficient d’imperfecció.
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força crítica elàstica del corresponent mode de vinclament basat en les
propietats de la secció bruta.



mòdul d’elasticitat del material



moment d’inèrcia



: longitud crítica de vinclament.

Per esvelteses

no cal considerar els efectes del vinclament.

Les forces critiques de vinclament segons els eixos y-y i z-z, obtingudes a partir de l’Eq.
2.24:

RESULTATS

DIAMONDS

1144,39 kN

926,95 kN

CÀLCUL MANUAL

1144,39 kN

926,95 kN

Taula. 3.10. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Les esvelteses relatives segons els eixos y-y i z-z, obtingudes també a partir de l’expressió
corresponent (Eq. 2.22) són:

Com que són majors de 0,2, s’han de tenir en compte els efectes del vinclament segons els
dos eixos locals de la secció.

Pàg. 64

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

Taula. 3.11. Corbes de vinclament segons el tipus de secció, l’eix de vinclament i la qualitat d’acer utilitzat
(Font: [11] p.SE-A-35)

Taula. 3.12. Valors del coeficients de vinclament (Font: [2] p. SE-A-37)

3.3.2. Verificació a vinclament segons l’eix y-y
Per un perfil SHS laminat en calent com l’aplicat en aquest projecte es té segons la taula
2.10 una corba de vinclament amb:

Aplicant l’Eq. 2.23:
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Llavors el coeficient reductor per la corba de vinclament considerada serà, segons l’Eq.
2.21:

3.3.3. Verificació a vinclament segons l’eix z-z
Al igual que per al cas anterior, per un perfil SHS laminat en calent com l’aplicat en aquest
projecte es té segons la taula 2.10 una corba de vinclament amb:

Avaluant l’Eq. 2.23:

Llavors el coeficient reductor per la corba de vinclament considerada serà:

RESULTATS

DIAMONDS

1,218

0,586

1,376

0,506

CÀLCUL MANUAL

1,220

0,586

1,375

0,507

Taula. 3.13. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

3.4. Resistència a la bolcada lateral
Les comprovacions que es realitzen a continuació són les indicades a l’EC-3, a la part 19931-1 apartat 6.3.2.
Un element sense arriostrament lateral sotmès a flexió sobre l’eix fort, ha de verificar la
següent condició (Eq. 2.25):

Pàg. 66

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

3.4.1. Corbes de bolcada lateral. Mètode general.
Per elements de secció transversal constant sotmesos a flexió, s’ha de calcular el coeficient
de reducció

segons l’esveltesa corresponent, com s’indica a continuació:

Com el perfil escollit no té forma de doble T, s’està davant l’últim cas on

Taula. 3.14. Factor d’imperfecció

:

(Font: [11] p. SE-A-42)

L’expressió del moment crític elàstic de bolcada lateral per a seccions doblement
simètriques, és la que es mostra a continuació:

Per esvelteses

(veure apartat on es calcula el valor de

) no cal considerar

els efectes de la bolcada lateral i per tant, només s’han de realizar les comprovacions de
resistència de la secció transversal.
3.4.2.. Corbes de bolcada lateral per seccions de perfils laminats i seccions soldades
equivalents (mètode específic)
El primer pas serà calcular el moment crític de bolcada lateral. Per a fer-ho, es farà servir
l’Eq. 2.26:

El paràmetre C1 depèn de les condicions de recolzament, així com del tipus de sol·licitació.
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Per a trobar aquest paràmetre es fan servir les taules que es mostren a continuació. Es
poden trobar diverses taules que per al mateix diagrama de moments donin valors bastant
diferents.:

Taula 3.15. Paràmetre C1 segons el diagrama de moments flectors (Font: [11] p. SE-A-44)

Taula 3.16. Paràmetre C1 segons el diagrama de moments flectors (Font: [1] p. 6)
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Pàg. 68

Taula 3.17. Paràmetre C1 segons el diagrama de moments flectors (Font: [16] p. 11)

Nota 1: Encara que la majoria de casos anteriors són per diagrames de moments flectors
lineals amb càrregues als extrems, se solen utilitzar també per càrrega repartida.
Nota 2: Es pot veure com, d’una taula a l’altra i per al mateix diagrama de moments
flectors, els valors poden arribar a ser bastant diferents.
La informació que dóna el programa sobre el càlcul del vinclament lateral (incloent-hi el
coeficient C1):

Fig. 3.8 . Resultats del vinclament lateral (Font: Diamonds)
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El diagrama de moments flectors obtingut és el següent:

Fig. 3.9. Diagrama de moments flectors obtingut per ELU CF 77 (Font: Diamonds)

Que fent una idealització pot ser interpretat com un dels casos que apareix a les taules
2.14, 2.15 i 2.16, donant com a valor:

El valor obtingut amb el Diamonds és:

Es procedeix al càlcul del moment crític de bolcada lateral amb la següent expressió:

On:
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Substituint els valors anteriors a l’equació del moment crític:

DIAMONDS

1337,68 kN

CÀLCUL MANUAL

1337,29 kN

Taula. 3.18. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Per a seccions transversals de perfils laminats o seccions soldades equivalents sotmeses a
flexió, els valors de

per a l’esveltesa relativa corresponent es determinen de la següent

manera (Eq. 2.29):

Avaluant l’Eq. 2.30:

RESULTATS
DIAMONDS

0,23

CÀLCUL MANUAL

0,23

Taula. 3.19. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Per tant, es pot concloure que no cal tenir en compte els efectes de la bolcada lateral.
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RESULTATS

DIAMONDS

0,538

0,979

CÀLCUL MANUAL

0,538

0,976

Taula. 3.20. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

3.5. Elements sotmesos a flexió i compressió axial
Les comprovacions que es realitzen a continuació són les indicades a l’EC-3, a la part EN
1993-1-1 apartat 6.3.3.
Els elements sotmesos a una combinació de flexió i esforç axial de compressió (com és el
cas) han de verificar les següents condicions (Eq. 2.31 i 2.32):

On:


: valors de càlcul de la força de compressió i els moments màxims
respecte els eixos y-y i z-z respectivament;




: moments addicionals provocats per excentricitats;
: factors reductors deguts al vinclament per flexió;



: factor reductor degut a la bolcada lateral.



: coeficients d’interacció.
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Hi ha valors que cal veure el seu valor segons la classificació de la secció en qüestió:

Taula. 3.21. Paràmetres del perfil segons la classe a la qual pertany (Font: [11] p. SE-A-49)

Per a elements que no siguin susceptibles a experimentar bolcada lateral, s’ha de prendre el
valor de

.

Hi ha dos mètodes igualment vàlids per a calcular els coeficients de interacció kij. En el
present projecte, de la mateixa manera que s’ha vist en el cas de la verificació dels pilars,
els càlculs s’han realitzat segons el primer mètode (Annex A: Belga-Francès), a partir de les
taules 2.19, 2.20 i 2.21.
En primer lloc, es calculen els paràmetres auxiliars amb l’expressió que s’ha vist en el cas
dels pilars (Eq. 2.33):

Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS

DIAMONDS

0,854

0,782

CÀLCUL MANUAL

0,854

0,782

Taula. 3.22. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Annex D: Comprovacions de resistència i vinclament amb perfils RHS/SHS

Càlcul de l’esveltesa relativa màxima:

Fig. 3.10. Resultats obtinguts del vinclament en y (Font: Diamonds)

Fig. 3.11. Resultats obtinguts del vinclament en z (Font: Diamonds)

Pàg. 73

Pàg. 74
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En funció del valor de l’esveltesa relativa

, s’estarà davant d’un dels dos casos següents:

L'esveltesa relativa de vinclament lateral en el cas de llei de moments flectors constant, és
a dir, per valors de

, per seccions de classes 1 o 2. Per a poder-lo calcular, cal

conèixer prèviament els següents valors:

En funció del valor de l’esveltesa relativa

, s’estarà davant un cas on s’haurà d’aplicar

l’Eq. 2.31 o la Eq. 2.32:

Mcr,0 és el moment crític per al càlcul de
biga (C1=1,0):

per moments flectors uniformes al llarg de la
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Per tant es pot calcular:

A continuació es calcula

, considerant la distribució real de moments flectors sobre la

biga:

Nota: No s’ha trobat cap explicació per aquest valor donat pel Diamonds, ja que en els
altres casos estudiats s’ha seguit la mateixa metodologia i no donava problemes.
RESULTATS

DIAMONDS

0,262

0,241

CÀLCUL MANUAL

0,189

0,241

Taula. 3.23. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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Per tant, les expressions per calcular els coeficients C ||, segons les condicions de la taula
2.29 són:

Amb l’expressió de l’Eq. 2.39:

Nota: per a calcular

el programa no fa servir els valors dels esforços màxims, sinó que

col·loca els valors que fan referencia a una determinada secció de la peça dins d’una
determinada combinació d’esforços.
RESULTATS
DIAMONDS

0,106

CÀLCUL MANUAL

0,106

Taula. 3.24. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

El diagrama de moments flectors obtingut per a la combinació ELU CF 38 (la que agafa el
Diamonds) és:

Fig. 3.12. Diagrama de moments flectors per la combinació ELU CF 38 (Font: Diamonds)

Si s’assumeix que el diagrama de moments és lineal, a partir de l’Eq. 2.27:
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Avaluant l’Eq. 2.40:

Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

0,872

CÀLCUL MANUAL

1,01

Taula. 3.25. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Nota: Al no ser el diagrama lineal el valor difereix considerablement. El programa deu
agafar una altra hipòtesi desconeguda per tal de considerar la no linealitat real de la peça.
Mitjançant l’Eq. 2.41:

Segons el model de càlcul, Mz=0 i per tant (agafant l’expressió per a un diagrama de
moments lineal):

S’avalua l’Eq. 2.40:

RESULTATS
DIAMONDS

0,747

CÀLCUL MANUAL

0,747

Taula. 3.26. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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La resta de paràmetres auxiliars, segons la taula 3.12, es calculen com s’indica a
continuació:
Càlcul dels factors

:

A partir de l’Eq. 2.42:

Amb tot això:

Amb l’Eq. 2.42:

Si es comparen els resultats obtinguts:
RESULTATS
DIAMONDS

0,96

CÀLCUL MANUAL

0,96

Taula. 3.27. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats
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S’avalua l’Eq. 2.45:

RESULTATS
DIAMONDS

0,77

CÀLCUL MANUAL

0,77

Taula. 3.28. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Verificacions a flexió i compressió axial
Per a les seccions de clase 1 o 2, com s’indica a la taula XX, els coeficients d’interacció
venen donats per les següents expressions:
Càlcul dels factors

:

També s’haurà de considerer el valor dels esforços segons la combinació i secció de la
barra estudiada:
L’expressió és la següent (Eq. 2.47):
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Substituint:

RESULTATS
DIAMONDS

1,096

CÀLCUL MANUAL

1,096

Taula. 3.29. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Avaluant l’Eq. 2.48:

Substituint:

RESULTATS
DIAMONDS

0,744

CÀLCUL MANUAL

0,744

Taula. 3.30. Comparació de resultats mitjançant els dos mètodes utilitzats

Com que Mz,Ed=0, no cal calcular

.

Verificació d’estabilitat segons l’eix y-y (esforç normal i moment flector):
Per a l’Eq. 2.31:
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El percentatge d’esgotament de la secció transversal a flexió i vinclament respecte l’eix y-y
és del 45,02 %.
Verificació d’estabilitat segons l’eix z-z (esforç normal i moment flector)
Per a l’Eq. 2.32:

El percentatge d’esgotament de la secció transversal a flexió i vinclament respecte l’eix y-y
és del 50,75 %.
Per tant, com es compleixen les dos especificacions anteriors, la resistència de l’element és
satisfactòria.

