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Resum  

En aquest annex F es pretén, d’una banda, dissenyar i comprovar els perfils hastials que 

s’ha previst col·locar als pòrtics extrems de l’estructura, així com comprovar la idoneïtat del 

perfil escollit en les corretges de façana, coberta i sistema d’arriostrament. 

Finalment, i amb l’objectiu de donar una visió global de l’estructura i també de cara a obtenir 

resultats valuosos per complimentar annexos posteriors, es modela en 3D l’estructura en les 

seves dos variants i es presenten els diferents resultats assolits.  

Totes les verificacions s’han realitzat seguint les indicacions de la normativa europea 

Eurocodi-3 (EC-3) a la part EN1993-1-3 o EN1993-1-8. 
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1.  Glossari 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació. 

ELU: Estat límit últim. 

ELS: Estat límit de servei. 

L: Longitud, llum 

      : Longitud crítica de bolcada lateral (subíndex LT: lateral torsional buckling). 

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

cr,i: crítica corresponent al mode i de vinclament (subíndex). 

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

CF: Combinació freqüent. 

CP:  Combinació quasi permanent. 

CR:  Combinació rara 

H: Alçada total de la nau. 

  : 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. 
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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. 

  : Tensió ruptura d’un cargol. 

   : Resistència a tracció última d’un cargol. 

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. 

  : Factor de correlació. 

||: (subíndex). Lateral. 

 : Tensió tangencial. 

w┴: Soldadura frontal. 
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w,//: (subíndex). Soldadura lateral. 

t: Espessor. 

  : 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 10 
Estudi de la viabilitat de l’ús de la tecnologia dels perfils prims en el 

disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial 

 

 

2.  Modelització de l’estructura en 3D mitjançant Diamonds 

De cara a poder estudiar el comportament global de l’estructura es procedeix a passar de 

l’estructura 2D del pòrtic central amb la que s’ha treballat fins ara a obtenir-ne una 

representació en 3D mostrant els diferents pòrtics dels quals es conforma la nau estudiada 

en aquest projecte. 

La finalitat, a part d’obtenir una representació final de l’estructura dissenyada, és la de poder 

estudiar i comprovar altres elements que no s’han estudiat fins ara: corretges de coberta, 

corretges de façana, pilars hastials i el sistema d’arriostament de la nau. 

2.1. Obtenció del model 3D 

L’obtenció de l’estructura modelada en 3D és un procés simple que realitza automàticament 

el programa Diamonds a partir de la comanda anomenada “traslladar”. 

Per tal de passar del model bidimensional al tridimensional només cal seleccionar tota 

l’estructura i introduir unes certes dades al programa a partir de la pantalla que apareix 

(veure Fig. 2.1). 

 

Fig. 2.1. Eina traslladar per obtenir el pòrtic en 3D (Font: Diamonds) 

Les dades a facilitar són les següents: 

 N: indica el nombre de vegades que s’ha de repetir el pòrtic present a l’estructura per 

tal de crear l’estructura final en 3D. En el cas a estudiar: 
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 Seleccionar si es vol que apareguin línies o superfícies d’unió entre pòrtics un cop 

s’hagi carregat l’estructura en 3D. 

 Anotar la distància entre pòrtics (s) per indicar la separació a la qual s’han de 

col·locar els diferents pòrtics. Cal parar atenció a l’eix en el qual s’ha de col·locar 

aquesta informació, ja que pot variar depenent de la disposició de la nau.  

2.2. Càrregues introduïdes en el modelatge amb Diamonds 

En el modelatge en 2D fet anteriorment, es van introduir les següents càrregues sobre el 

pòrtic: 

1) Càrrega permanent: que portava inclòs el pes propi de l’estructura. 

2) Càrrega de neu. 

3) Càrrega de manteniment. 

4) Càrrega de vent 1 (transversal d’esquerra a dreta). 

5) Càrrega de vent 2 (transversal de dreta a esquerra). 

6) Càrrega de vent 3 (longitudinal de davant a darrere). 

7) Càrrega de vent 4 (longitudinal de darrere a davant). 

8) Càrrega tèrmica de 20º. 

Per a més informació sobre les càrregues esmentades anteriorment, consultar la seva 

descripció detallada a l’annex A. A continuació s’especificaran les modificacions que s’han 

hagut de fer de cara a adaptar les càrregues del model  2D a 3D. 

2.2.1. Modificació de càrregues als pòrtics extrems degut a l’àrea tributària 

Tal i com es va comentar a l’annex A, per a modelar el pòrtic en 2D es va escollir un pòrtic 

central donat que els extrems tenen la meitat d’àrea tributària.  

Ara, al tenir de carregar els diferents pòrtics, s’ha de tenir en compte que el primer i l’últim 

tindran la meitat d’àrea tributària i s’haurà d’aplicar la meitat de càrrega que als altres pòrtics 

interiors.  

D’aquesta manera, per a totes les càrregues introduïdes al pòrtic en 2D i esmentades 

anteriorment, excepte la càrrega tèrmica i les eòliques vent 3 i vent 4 (aquestes últimes amb 
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un tractament especial que es veurà al punt 2.1.2), s’haurà d’introduir manualment solament 

un 50% del valor total. 

L’única càrrega que no es veu afectada en cap cas per la disminució de l’àrea tributària en el 

primer i últim pòrtic és la tèrmica, que per tant, es quedarà igual a totes les barres de tots els 

pòrtics de l’estructura. 

2.2.2. Introducció i modificació del valor de càrrega de vent 

A banda de les modificacions de l’apartat anterior, per al cas del vent 3 i 4 (vent longitudinal) 

s’haurà de calcular les càrregues de vent a suportar pels pilars hastials dels pòrtics extrems.  

Per a calcular-ho, s’ha repetit els càlculs exposats a l’annex A tenint en compte el valor 

respectiu del cpi del vent 3 i 4 i utilitzant el següent cas extret del CTE: 

 

Fig. 2.2. Càrrega eòlica en façanes d’una determinada edificació (Font: [12] p. SE-AE-25) 

La càrrega aplicada es pot veure a continuació: 

 

Fig. 2.3. Càrrega de vent longitudinal aplicada sobre els pilars hastials per al vent 3  (Font: Diamonds) 
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Fig. 2.4. Càrrega de vent longitudinal aplicada sobre els pilars hastials per al vent 4 (Font: Diamonds) 

D’altra banda, també es necessita modificar el valor de la càrrega de vent 3 i 4 a la coberta 

dels pòrtics extrems, segons la figura següent (vàlida per a cobertes a dues aigües): 

 

Fig. 2.5. Càrrega eòlica en façanes aplicada sobre els pilars hastials (Font: [12] p. SE-AE-25) 
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2.2.3. Junta de dilatació tèrmica 

En estructures de grans dimensions (longituds superiors a 50 m) s’acostuma a col·locar una 

junta de dilatació tèrmica en un punt mig de l’estructura. En el cas de la nau projectada, amb 

una longitud total de 60 m, s’ha optat per disposar d’un junta de dilatació tèrmica en un punt 

mig de la nau. 

Per tal d’introduir la junta de dilatació amb Diamonds, s’ha d’alliberar la transferència 

d’esforç axil al inici o final de la barra tractada: 

 

Fig. 2.6. Grups de barres indicant la longitud de vinclament de les corretges de façana (Font: Diamonds) 

Encara que la condició necessària per tal de col·locar una junta de dilatació s’ha aplicat a la 

barra del pòrtic intermedi de la nau, també es podria haver fet en els nusos del pòrtic 

intermedi de la nau. 

En aquest cas, aprofitant que es resol la unió entre pilar i corretja de façana mitjançant 

angulars (les unions es veuran a l’apartat 5.2 d’aquest annex F), l’únic canvi a aplicar seria 

col·locar-hi forats colissos per tal de permetre el desplaçament del nus en l’eix longitudinal 

de la nau. La llargada del forat la determina el programa Diamonds ja que se sol adoptar un 

valor igual a dos vegades el desplaçament màxim al llarg de l’eix longitudinal (en el cas del 

present projecte, eix z) per al cas d’ELS 

Com s’ha comentat anteriorment, es pot veure el càlcul d’una unió entre el pilar del pòrtic i 

les corretges a l’apartat 5.2 d’aquest mateix annex F. De totes maneres, per a visualitzar 
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millor l’aspecte de la junta de dilatació, s’adjunta a continuació la representació d’aquella 

unió en concret en el cas de col·locar-hi una junta de dilatació.. 

 

Fig. 2.7. Detall dels forats colissos per tal d’utilitzar la unió com a junta de dilatació  
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3. Perfils RHS/SHS: Modelització de la nau amb Diamonds 

Després del modelatge de la nau i havent tingut en compte tots els aspectes comentats 

anteriorment, s’obté la representació en 3D de la nau dissenyada mitjançant perfils tubulars 

RHS i SHS i acer S355. 

 

Fig. 3.1. Estructura en 3D de la nau modelada amb perfils RHS i SHS (Font: Diamonds) 

3.1. Perfils tubulars escollits 

A continuació es detallen els perfils tubulars  escollits per pilars hastials, corretges i sistema 

d’arriostrament.  

3.1.1. Pilars hastials 

Els pilars hastials només estan al primer i al darrer pòrtic i la seva finalitat és la d’absorbir els 

esforços generats per l’acció del vent longitudinal.  

Cal tenir en compte que com la rigidesa del pòrtic és superior a la dels pilars hastials, 

teòricament és el pòrtic el que ha de suportar les càrregues exteriors i el que ha d’absorbir 

els desplaçaments laterals. Així, els pilars hastials treballen bàsicament a flexió, encara que 

també es transmet una petita part dels esforços del pòrtic sobre aquests. 

La base dels pilars s’ha modelitzat com un encastament i l’extrem superior anirà unit 

mitjançant un sistema articulat, tal com es veurà a l’apartat d’unions.  
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La localització dels pilars hastials a l’estructura global de la nau és la següent (barres 

marcades en blau): 

 

Fig. 3.2. Pilars hastials col·locats a l’estructura en 3D (Font: Diamonds) 

El perfil escollit per dissenyar els pilars hastials és el RHS (Rectangular Hollow Section) 

200x100x8 mm construït mitjançant Acer S355.  

L’aspecte i les característiques tècniques d’aquest perfil es mostren a continuació: 

 

Fig. 3.3. Dimensions i geometria del perfil escollit (Font: Diamonds) 
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3.1.2. Longituds de vinclament i localització dels tornapuntes 

En aquest cas, les longituds de vinclament seran les següents: 

 Vinclament en el pla del pòrtic 

 

Fig. 3.4. Grups de barres indicant la longitud de vinclament en l’eix y-y (Font: Diamonds) 

La longitud de vinclament en el pla del pòrtic de cada pilar hastial és el 70% de la seva 

longitud total, que varia depenent del pilar que s’observa: 

                                             

                                             

 Vinclament fora del pla del pòrtic 

 

 

Fig. 3.5. Grups de barres indicant la longitud de vinclament en l’eix z-z (Font: Diamonds) 
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De la mateixa manera que per al cas anterior, la longitud de vinclament en el pla del pòrtic 

de cada pilar hastial és el 70% de la seva longitud total, que varia depenent del pilar que 

s’observa: 

                                             

                                             

 Vinclament per torsió i bolcada lateral: 

En aquest cas, al tenir perfils tubulars bisimètrics, no s’ha de considerar el vinclament per 

torsió. D’altra banda, s’ha pres com a longitud de vinclament a bolcada lateral la separació 

entre corretges (2350 mm), excepte el tram superior de cada pilar hastial, que serà de 

menor longitud.  

3.2. Corretges de coberta 

Les corretges de coberta s’han dissenyat mitjançant un perfil RHS 140x80x4 mm, sense 

solapament, ja que el tipus de perfil utilitzat no ho permet.  

Tot i que en el mercat actual no sol ser usual col·locar corretges amb perfils tubulars, en 

aquest cas, per tal d’aplicar una mateixa tipologia de perfil en tota la nau i poder-ne treure 

conclusions clares, s’ha utilitzat també tubs conformats en calent construïts amb acer del 

tipus S355. La localització de les corretges de coberta a l’estructura de la nau en 3D és la 

següent (barres marcades en blau): 

 

Fig. 3.6. Corretges de coberta de perfil RHS 140x80x4 mm introduïdes al pòrtic (Font: Diamonds) 
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L’aspecte i les característiques tècniques del perfil RHS 140x80x4 mm es mostra a la 

següent captura de pantalla: 

 

Fig. 3.7. Dimensions i geometria del perfil escollit (Font: Diamonds) 

3.2.1. Longituds de vinclament i localització dels tornapuntes 

En aquest cas, les longituds de vinclament, tant en el pla com fora d’aquest, seran igual a la 

separació entre pòrtics: 

                     

3.3. Corretges de façana 

Les corretges de façana s’han dissenyat mitjançant un perfil RHS 150x100x6 mm, un perfil 

tubular conformats en calent i construïts amb acer del tipus S355. La localització de les 

corretges de façana a l’estructura global de la nau és la següent (barres marcades en blau): 

 

Fig. 3.8. Corretges de façana de perfil RHS escollit  (Font: Diamonds) 
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L’aspecte del perfil escollit es mostra a continuació: 

 

Fig. 3.9. Dimensions i geometria del perfil escollit (Font: Diamonds) 

3.3.1. Longituds de vinclament i localització dels tornapuntes 

En aquest cas, les longituds de vinclament, tant en el pla com fora d’aquest, serà la distància 

entre pilars hastials (en les façanes frontal i posterior) o bé entre els diferents pilars del 

pòrtic. 

A la imatge següent es poden veure els grups de barres que permeten mostrar gràficament 

la longitud de vinclament en cada cas: 

 

Fig. 3.10. Grups de barres indicant la longitud de vinclament de les corretges de façana (Font: Diamonds) 
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3.4. Sistema d’arriostrament 

El sistema d’arriostrament de la nau assegura l’eat d’aqstabilituesta en la seva direcció 

longitudinal, i consisteix en el sistema de creus de Sant Andreu.  

Concretament, es col·loca un sistema d’arriostrament en dos ubicacions diferents de la nau: 

1. En el primer i últim pòrtic. 

2. Longitudinalment a través de tota la coberta. 

A continuació s’adjunten unes imatges per poder visualitzar més clarament a on aniran 

disposats: 

Fig. 3.11. Representació del sistema d’arriostrament present a la nau. Vista lateral. (Font: Diamonds) 

 

Fig. 3.12. Representació del sistema d’arriostrament present a la nau. Vista superior. (Font: Diamonds) 
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Fig. 3.13. Representació del sistema d’arriostrament present a la nau. (Font: Diamonds) 

Paral·lelament, en els lloc on s’ha de col·locar un sistema d’arriostrament longitudinal al llarg 

de tota la nau de manera alternada entre pòrtics, cal tenir en compte que (al haver-hi la 

disposició alternada), es necessita una barra auxiliar que treballi a compressió i alliberi als 

tirants de l’obligació d’absorbir aquest esforç. 

Aquesta barra auxiliar és la marcada en taronja a continuació: 

 

Fig. 3.14. Barra auxiliar col·locada perquè treballi a compressió (Font: Diamonds) 
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3.4.1. Perfils utilitzats 

Les creus de Sant Andreu mostrades anteriorment estan formades per barres tirant d’acer 

S355 amb un perfil circular massís de 20 mm de diàmetre. 

Es pot especificar que es tracta d’un tirant mitjançant una opció disponible al programa 

Diamonds: 

 

Fig. 3.16. Eina per especificar que es tracta d’una barra tipus tirant (Font: Diamonds) 

D’altra banda, la barra auxiliar encarregada d’absorbir els esforços de compressió que 

puguin aparèixer, s’ha dissenyat segons un perfil SHS 100x100x3 mm: 

 

Fig. 3.17. Dimensions i geometria del perfil escollit (Font: Diamonds) 
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4. Resultats de l’anàlisi amb Diamonds 

4.1. Diagrames 

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.  

4.1.1. Diagrames de moments flectors 

A l’eix y, el diagrama de moments trobats és el següent: 

 

Fig. 4.1. Diagrama de moments flectors  (Font: Diamonds) 

4.1.2. Diagrama d’esforços normals 

Els resultats proporcionats pel programa donen el diagrama d’esforços normals (Fig. 4.2) 

que es podrà veure a la pàgina següent. 
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Fig. 4.2. Diagrama d’esforços normals  (Font: Diamonds) 

4.1.3. Diagrama d’esforços tallants (Vz) 

El resultats obtinguts són els següents: 

 

Fig. 4.3. Diagrama d’esforços tallants en l’eix z (Font: Diamonds) 
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4.1.4. Diagrama d’esforços tallants (Vy) 

Els resultats proporcionats pel programa donen el següent diagrama d’esforços tallants: 

 

Fig. 4.4. Diagrama d’esforços tallants en l’eix y  (Font: Diamonds) 

4.1.5. 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.  

El pòrtic en 2D ja ha estat verificat a l’annex B però és important veure el resultat ara en 3D 

per veure si es compleix el requeriment amb les corretges, pilars hastials i sistemes 

d’arriostraments incorporats. 
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Fig. 4.5. % d’esgotament de la secció per a cada barra de l’estructura  (Font: Diamonds) 

Com el valor màxim es d’un 70,95% d’esgotament del pilar, es pot concloure que el resultat 

de la comprovació és satisfactori.  

4.1.6. Comprovació de l’estabilitat de la secció 

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. 4.6. Diagrama de l’estabilitat de la secció  (Font: Diamonds) 
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Es veu que es compleix el requeriment ja que el valor superior és del 79,54 %. Cal destacar 

que quest valor es dóna a les corretges de façana introduïdes.  

4.1.7. Desplaçaments horitzontals 

 Es tracta de verificar que es compleix la següent verificació en les dos direccions on hi ha 

deformació: 

         
 

   
 

     

   
           

En el cas de la deformació al llarg de l’eix x, buscant el diagrama que mostri la combinació 

més desfavorable en ELS (Estat Límit de Servei): 

 

Fig. 4.7. Diagrama de desplaçaments horitzontals màxims en l’eix x  (Font: Diamonds) 

On, per la combinació ELS CF (combinació freqüent) 3, es pot veure que: 

           
 

   
 

     

   
           

En el cas de la deformació en l’eix z: 
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Fig. 4.8. Diagrama de desplaçaments horitzontals màxims en l’eix z  (Font: Diamonds) 

4.1.8. Desplaçaments verticals 

La restricció imposada per desplaçaments verticals era la següent: 

     
 

   
 

     

   
         

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

              
 

   
 

     

   
         

 

Fig. 4.9. Diagrama de desplaçaments verticals  (Font: Diamonds) 
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5. Anàlisi de les unions i sistema d’arriostrament 

S’haurà de comprovar les unions assenyalades en el següent esquema del pòrtic: 

 

Fig. 5,1. Localització de les unions a tractar en aquest annex   

A part, es dimensionarà i comprovarà el sistema d’arriostrament dissenyat en aquest cas. 

5.1. Unió entre la corretja de coberta i el pilar hastial 

La unió entre l’extrem superior dels pilars hastials amb la corretja de coberta s’ha modelitzat 

com una articulació per tal d’evitar la transmissió de moments entre el pòrtic principal i els 

pilars.  

Els cargols utilitzats seran M16 8.8 amb acer S275 amb les següents propietats: 

        
     

        
     

         
     

El valor a comprovar s’hauria de comparar amb la resultant del tallant i l’esforç normal 

màxim actuants sobre un dels pilars. Com que el valor de l’esforç normal a l’extrem dels 

pilars hastials és nul, només cal tenir en compte l’esforç tallant màxim: 

                 



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 

 

 

5.1.1. Representació gràfica en 2D de la unió mitjançant SolidWorks 

 

Fig. 5,2. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks  

Nota 1: Només cal comprovar la unió a cissalladura per poder veure quina mètrica de cargol 

és necessària per a dur-la a terme.  

Nota 2: La longitud dels forats colissos es determina com dues vegades la deformació 

vertical màxima en el punt estudiat (valor proporcionat per Diamonds). 

5.1.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant 

L’expressió a avaluar és la següent: 

 
        

        

   
 (Eq. 5.1) 

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

cargol. 

Per tant, avaluant l’Eq. 5.1: 

        
        

   
   

           

    
                  

Per tant ha de complir: 

           (Eq. 5.2) 

 

                                      

Per tant, la solució a la unió estudiada serà col·locar 1 cargol de M16 8.8 i acer S275. 

5.1.3. Soldadures 

En aquesta unió hi intervenen tres soldadures amb característiques diferents. Es pot veure 

la localització de cada una d’elles mitjançant els nombres 1, 2 i 3 col·locats a l’esquema de 

la Fig. 5.2. 

A continuació s’exposarà la comprovació de la soldadura per al primer cas dels  considerat, 

a partir del següent esquema inicial: 

 

Fig. 5,3. Representació gràfica de l’àrea a soldar  
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El primer que s’ha de fer a l’hora de dissenyar una soldadura és determinar el coll de la 

mateixa, en funció de la compatibilitat dels gruixos dels elements a unir.  

En aquest cas, es vol soldar una placa de 10 mm de gruix amb un perfil RHS de 8 mm. Per 

escollir el gruix del cordó de soldadura adequat en aquest cas, es farà el següent: 

         
           

                 
  

          
           

                
  

Així, s’escollirà un valor       . 

En realitat, es resoldrà la unió considerant solament dos soldadures laterals suportant 

cadascuna d’elles una càrrega igual a F/2 (kN). 

 Resistència de la soldadura a tallant: 

La força resistent d’una soldadura lateral s’obté mitjançant la següent expressió: 

       
 

  
      

  
      

 (Eq. 5.3) 

 

Considerant només l’aportació resistent de la soldadura lateral per a suportar el tallant (no 

es té en compte l’aportació resistent de la soldadura frontal), s’obté la capacitat resistent a 

tracció de les soldadures que uneixen la placa base amb l’ànima del pilar: 

      
 

  
         

   

         
                       

Cal comprovar que la resistència de la soldadura és superior al tallant màxim (F/2): 
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On    s’ha trobat  a partir dels valor de la següent taula segons la qualitat d’acer utilitzat, 

S275: 

 

Taula. 5.1. Coeficient de correlació   per a soldadures en angle (Font: [4] p. 47) 

Es pot concloure que les soldadures són més que suficients per a les sol·licitacions a les 

que es poden veure sotmesos durant el seu ús. 
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5.2. Unió entre les corretges de façana i el pilar del pòrtic 

A partir dels resultats del Diamonds i de la mateixa manera que s’ha fet als altres annexos, 

es considera l’envolvent d’esforços pèssims (ELU): 

                  

El disseny preliminar de la unió s’ha realitzat en 2D mitjançant el programa SolidWorks 

donant el següent resultat: 

 

  

L’acer de l’angular és de qualitat S275. Per tant, segons aquesta qualitat d’acer: 

        
     

        
     

Els cargols utilitzats seran de M16 8.8 i qualitat S275. Per tant: 

         
     

Fig. 5,4. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks  
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5.2.1. Càlcul de la unió a resistència a tallant 

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 5.1): 

        
        

   
 

Per tant: 

        
        

   
   

           

    
                  

El disseny preliminar de la unió s’ha fet amb 3 cargols. Per tant: 

          

                   

                                      

                         

5.2.2. Càlcul de la unió a resistència a aixafament 

Es calcula l’aixafament de l’angular, ja que té un gruix menor al del pilar (12 mm). 

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: 

       
            

   
 (Eq. 5.4) 

Avaluant l’expressió: 

      
            

   
 

                  

    
                  

 

El resultat de la comprovació serà: 

          

                   

                                      

                         

5.2.3. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta 

Es calcula l’àrea neta de l’angular: 

                           

I s’utilitza la següent expressió: 

       
            

   
 (Eq. 5.5) 

Substituint: 
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5.2.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta 

Aplicant la següent expressió: 

        
       

   
 (Eq. 5.6) 

Substituint: 
  

       
       

   
 

           

    
                 

                                   

                           

5.2.5. Càlcul de la resistència de la unió per arrencament en bloc 

L’expressió i l’àrea a avaluar pel cas d’arrencament en bloc de l’angular és: 

 
        

      

   
 

 

  
    

   

   
 

 

(Eq. 5.7) 

Es calculen les àrees a tracció i cissalladura: 

                     

                      

I es substitueix a l’equació: 
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5.2.6. 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): 

 
      

         

   
             

Avaluant l’expressió es té: 

      
         

   
  

           

    
                  

Es verificarà la comprovació col·locant 2 cargols: 

                   

                            

                         

5.2.7. Càlcul de la unió a resistència a punxonament (A2) 

L’expressió necessària per a verificar la resistència a punxonament de l’angular és la 

següent: 

       
              

   
                                           

Avaluant l’expressió per al primer cas: 
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5.3. Dimensionament i comprovació del sistema d’arriostrament 

En aquest apartat es dimensionarà cadascun dels tirants per assegurar que tingui un 

diàmetre suficient com per complir la seva funció correctament a la nau estudiada. Així 

mateix, s’haurà de comprovar manualment la unió dels tirants amb els diferents perfils 

implicats, recordant que hi haurà unió entre tirant i cordó superior de la gelosia, així com  

entre el tirant i barra auxiliar (cas del sistema d’arriostrament longitudinal de coberta).  

5.3.1. Dimensionament del perfil escollit 

Per a veure si realment s’està davant del perfil idoni, s’ha de complir que la tensió suportada 

per cada tirant sigui inferior al límit elàstic del material (355 N/mm2). És a dir: 

    

    
     

  

   
 (Eq. 5.8) 

El tirant més sol·licitat de l’estructura (segons els resultats proporcionats per Diamonds) està 

sotmès al següent esforç: 

                     

Com s’ha considerat un diàmetre de 20 mm: 

                             

Per tant:  

   

    
 

     

      
        

         
  

   
 

   

    
         

      

 

Per tant es consideren els tirants ben dimensionats. A continuació es calcula la unió entre 

tirant i el cordó superior d’un dels pòrtics, perquè és allà on es troba el tirant més sol·licitat. 
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5.3.2. Comprovació de la unió de tirants 

Per a resoldre aquesta unió es farà ús d’una xarnera, la qual subjectarà el tirant mitjançant 

un sistema roscat i al mateix temps quedarà fixada a la placa que subjectarà el conjunt al 

RHS (barra auxiliar). 

El disseny que s’ha aplicat per unir els tirants al perfil és el següent: 

 

Fig. 5,5. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks  

Comprovació de la unió segons un cargol M16 8.8 d’acer S275: 

                     

 

5.3.3. Càlcul de la unió entre la xarnera i la placa auxiliar 

En aquest cas es comprovarà la unió a tallant, aixafament i secció neta. 

 Càlcul de la unió a resistència a tallant: 

L’expressió a avaluar és la següent, Eq. 5.1: 
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Per tant: 

        
        

   
   

           

    
                  

            

                     

                        

 Càlcul de la unió a resistència a aixafament:  

Com només hi ha un cargol, l’operativa es simplifica i l’expressió a avaluar és la següent 

(per al gruix menor dels considerats): 

      
            

   
 

                  

    
                    

El nombre de cargols necessaris en aquest cas serà: 

            

                     

                           

                         

 Càlcul de la resistència de la unió per secció neta 

Es calcularà la resistència de la unió per secció neta tenint en compte el gruix de la placa 

auxiliar: 
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 Càlcul de la unió entre el tirant i la xarnera (unió roscada)  

Es comprovarà la unió solament a tracció. L’expressió necessària per a verificar la 

resistència a tracció del tirant és la següent: 

 
      

         

   
            (Eq. 5.9) 

Avaluant l’expressió es té: 

      
         

   
  

           

    
                  

                   

                          

                        

A part de comprovar les unions també és necessari verificar la soldadura lateral present 

entre la placa auxiliar i el perfil RHS (barra auxiliar del sistema d’arriostrament). 

5.3.4. Soldadura 

El primer que s’ha de fer a l’hora de dissenyar una soldadura és determinar el coll de la 

mateixa, en funció de la compatibilitat dels gruixos dels elements a unir.  

En aquest cas, es vol soldar una placa de 10 mm de gruix amb un perfil RHS de 8 mm. Per 

escollir el gruix del cordó de soldadura adequat en aquest cas, es faran servir les següents 

expressions: 

         
         

                  
  

          
           

                
  

Per tant, s’escollirà un valor       . 

 

 



Annex F: Pilars hastials, corretges ,sistema d’arriostrament i model en 3D Pàg. 45 

 

 

 

 Resistència de les soldadures a tallant: 

La força resistent d’una soldadura lateral s’obté mitjançant la següent expressió: 

      
 

  
      

  

      
 

Considerant només l’aportació resistent de la soldadura lateral per a suportar el tallant (no 

es té en compte l’aportació resistent de la soldadura frontal), s’obté la capacitat resistent a 

tracció de les soldadures que uneixen la placa base amb l’ànima del pilar: 

      
 

  
         

   

         
                       

Cal comprovar que la resistència de la soldadura és superior al tallant màxim: 
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6. Perfils prims: Modelització de la nau amb Diamonds 

Després del modelatge de la nau i havent tingut en compte tots els aspectes comentats 

anteriorment a l’apartat 2 d’aquest annex F, s’obté la representació en 3D de la nau 

dissenyada mitjançant acer S250. 

 

Fig. 6.1. Estructura en 3D de la nau modelada amb perfils prims (Font: Diamonds) 

6.1. Perfils prims escollits 

A continuació es detalla els perfils escollits per pilars hastials, corretges i sistema 

d’arriostrament.  

6.1.1. Pilars hastials 

Els pilars hastials només estan al primer i al darrer pòrtic i la seva finalitat és la d’absorbir els 

esforços generats per l’acció del vent longitudinal.  

Cal destacar que com que la rigidesa del pòrtic és superior a la dels pilars hastials, 

teòricament és el pòrtic el que ha de suportar les càrregues exteriors i el que ha d’absorbir 

els desplaçaments laterals. Així, els pilars hastials treballen bàsicament a flexió, encara que 

també es transmet una petita part dels esforços del pòrtic sobre aquests. 

La base dels pilars s’ha modelitzat com un encastament i l’extrem superior anirà unit 

mitjançant un sistema articulat, tal com es veurà més endavant.  



Annex F: Pilars hastials, corretges ,sistema d’arriostrament i model en 3D Pàg. 47 

 

 

 

La localització dels pilars hastials a l’estructura global de la nau és la següent (barres 

marcades en blau): 

 

Fig. 6.2. Pilars hastials col·locats a l’estructura en 3D (Font: Diamonds) 

Els perfil escollit pels pilars hastials és el C375x4 mm compost i construït mitjançant acer 

S250.  

L’aspecte i les característiques tècniques d’aquest perfil es mostren a continuació: 

 

Fig. 6.3. Dimensions i geometria del perfil prim escollit (Font: Diamonds) 
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6.1.2. Longituds de vinclament i localització dels tornapuntes 

En aquest cas, les longituds de vinclament seran: 

 Vinclament en el pla del pòrtic 

 

Fig. 6.4. Grups de barres indicant la longitud de vinclament en l’eix y-y (Font: Diamonds) 

La longitud de vinclament en el pla del pòrtic de cada pilar hastial serà el 70% de la seva 

longitud total, que varia depenent del pilar que s’observa. 

                                             

                                             

 Vinclament fora del pla del pòrtic 

 

 

Fig. 6.5. Grups de barres indicant la longitud de vinclament en l’eix z-z (Font: Diamonds) 
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De la mateixa manera que per al cas anterior, la longitud de vinclament en el pla del pòrtic 

de cada pilar hastial és el 70% de la seva longitud total, que varia depenent del pilar que 

s’observa. 

                                             

                                             

 Vinclament per Torsió i bolcada lateral: 

La longitud de vinclament per torsió i bolcada lateral és la mateixa: la distància entre 

corretges de façana (2800 mm), excepte el tram superior del pilar que tindrà un valor de 

longitud de vinclament menor. 

6.2. Corretges de coberta 

Les corretges de coberta s’han dissenyat mitjançant un perfil proporcionat per l’empresa 

BRAUSA del tipus SIGMABRAU, concretament el S80-300x2 mm, sense solapament  tot i 

que en aquest cas seria possible incorporar-n’hi. Per tal de decidir quin perfil escollir, s’ha fet 

servir un full de càlcul on, per a decidir quin és el perfil ideal es possible col·locar l’envolvent 

de l’esforç normal de la corretja que proporciona el Diamonds: 

 

Fig. 6.6. Full de càlcul pel dimensionament de la corretja de coberta (Font: Diamonds) 
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L’aspecte i les característiques tècniques d’aquest perfil es mostren a continuació: 

 

Fig. 6.7. Dimensions i geometria del perfil escollit (Font: Diamonds) 

La localització de les corretges de coberta a l’estructura de la nau en 3D és la següent 

(barres marcades en blau): 

 

Fig. 6.8. Corretges de coberta de perfil S300x2x80 mm introduïdes al pòrtic (Font: Diamonds) 

6.2.1. Longituds de vinclament i localització dels tornapuntes 

En aquest cas, les longituds de vinclament, tant en el pla com fora d’aquest, seran igual a la 

separació entre pòrtics: 
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6.3. Corretges de façana 

Les corretges de façana s’han dissenyat mitjançant un perfil C250x3 mm, un perfil prim 

conformats en fred, galvanitzat i construït amb acer del tipus S250.  

La localització de les corretges de façana a l’estructura global de la nau és la següent 

(barres marcades en blau): 

 

Fig. 6.9. Corretges de façana de perfil C250x3 mm  (Font: Diamonds) 

L’aspecte del perfil escollit es mostren a continuació: 

 

Fig. 6.10. Dimensions i geometria del perfil escollit (Font: Diamonds) 
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6.3.1. Longituds de vinclament i localització dels tornapuntes 

En aquest cas, les longituds de vinclament, tant en el pla com fora d’aquest, serà la distància 

entre pilars hastials (en les façanes frontal i posterior) o bé entre els diferents pilars del 

pòrtic. 

A la imatge següent es poden veure els grups de barres que permeten mostrar gràficament 

la longitud de vinclament en cada cas: 

 

Fig. 6.11. Grups de barres indicant la longitud de vinclament de les corretges de façana (Font: Diamonds) 

6.4. Sistema d’arriostrament 

El sistema d’arriostrament emprat és idèntic al vist a l’apartat 3.4. L’únic canvi és el perfil 

utilitzat en la barra auxiliar necessària per absorbir els esforços a compressió. 

En aquest cas, el perfil emprat en la barra és C200x2 mm. Les seves característiques són 

les següents: 

 

Fig. 6.12. Dades i geometria del perfil escollit (Font: Diamonds) 
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7. Resultats de l’anàlisi amb Diamonds 

7.1. Diagrames 

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.  

7.1.1. Diagrames de moments flectors 

Els resultats proporcionats pel programa donen el següent diagrama de moments flectors: 

 

Fig. 7.1. Diagrama de moments flectors  (Font: Diamonds) 

7.1.2. Diagrama d’esforços normals 

Els resultats proporcionats pel programa donen el diagrama d’esforços normals (Fig. 4.2) 

que es podrà veure a continuació a la pàgina següent. 
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Fig. 7.2. Diagrama d’esforços normals  (Font: Diamonds) 

7.1.3. Diagrama d’esforços tallants (vz) 

Els resultats proporcionats pel programa donen el següent diagrama d’esforços tallants: 

 

Fig. 7.3. Diagrama d’esforços tallants a l’eix z  (Font: Diamonds) 
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7.1.4. Diagrama d’esforços tallants (vy) 

Els resultats proporcionats pel programa donen el següent diagrama d’esforços tallants: 

 

Fig. 7.4. Diagrama d’esforços tallants  a l’eix y (Font: Diamonds) 

7.1.5. 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.  

El pòrtic en 2D ja ha estat verificat a l’annex B però és important veure el resultat ara en 3D 

per veure si es compleix el requeriment amb les corretges, pilars hastials i sistemes 

d’arriostraments incorporats. 
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Fig. 7.5. % d’esgotament de la secció per a cada barra de l’estructura  (Font: Diamonds) 

Com el valor màxim es d’un  74,91% d’esgotament del pilar, es pot concloure que 

l’estructura projectada és suficientment resistent. 

7.1.6. Comprovació de l’estabilitat de la secció 

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. 7.6. Diagrama de l’estabilitat de la secció  (Font: Diamonds) 
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Es veu que es compleix el requeriment ja que el valor superior és del 97,59 %. Cal destacar 

que aquest valor es dóna a les corretges de façana introduïdes.  

7.1.7. Desplaçaments horitzontals 

 Es tracta de verificar que es compleixi: 

     
 

   
 

     

   
           

En el cas de la deformació al llarg de l’eix x, buscant el diagrama que mostri la combinació 

més desfavorable en ELS (Estat Límit de Servei): 

 

Fig. 7.7. Diagrama de desplaçaments horitzontals màxims  (Font: Diamonds) 

On es pot veure que: 

           
 

   
 

     

   
           

En el cas de la deformació en l’eix z: 
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Fig. 7.8. Diagrama de desplaçaments horitzontals màxims  (Font: Diamonds) 

7.1.8. Desplaçaments verticals 

La restricció imposada per desplaçaments verticals era la següent: 

     
 

   
 

     

   
         

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

              
 

   
 

     

   
         

 

 Fig. 7.9. Diagrama de desplaçaments verticals  (Font:: DIamonds) 



Annex F: Pilars hastials, corretges ,sistema d’arriostrament i model en 3D Pàg. 59 

 

 

 

8. Anàlisi de les unions i sistema d’arriostrament 

8.1. Unió entre la corretja de coberta i el pilar hastial 

Els cargols utilitzats seran M16 8.8 amb acer S250 amb les següents propietats: 

        
               

                
     

El valor a comprovar s’hauria de comparar amb la resultant del tallant i l’esforç normal 

màxim actuants pilars sobre un dels. Com que el valor de l’esforç normal a l’extrem dels 

pilars hastials és nul, només cal tenir en compte l’esforç tallant màxim: 

                  

8.1.1. Representació gràfica en 2D de la unió mitjançant SolidWorks 

El disseny previ de la unió realitzat és el següent: 

 

Fig. 8.1.. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks  

Nota 1: S’han col·locat 6 cargols per tal de complir els requeriments de distància màxima 

que es poden veure a continuació: 
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Taula 8.1. Taula de separacions màximes i mínimes entre cargols i als extrems de la unió (Font: [4] p. 27) 

8.1.2. Càlcul de la unió a resistència a tallant 

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 5.1): 

        
        

   
 

Per tant: 
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El disseny preliminar de la unió s’ha fet amb 6 cargols. Per tant: 

          

                   

                                    

                         

8.1.3. Càlcul de la unió a resistència a aixafament 

Es calcula l’aixafament del perfil amb un gruix menor (per tal de ser l’opció més 

desfavorable). 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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Avaluant l’expressió amb el gruix del perfil C375x4 mm del pilar hastial:: 

      
            

   
 

               

    
                  

El resultat de la comprovació serà: 

          

                   

                                    

                         

8.1.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta 

Es calcula l’àrea neta del perfil del pilar hastial: 

                            

I s’utilitza la següent expressió: 

       
            

   
  

Substituint: 

      
            

   
 

            

    
                       

                                    

8.1.5. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta 

Aplicant la següent expressió: 
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Substituint:   

       
       

   
 

           

    
                 

                                 

8.1.6. Càlcul de la unió a resistència a tracció  

L’expressió necessària per a verificar la resistència a tracció és la següent (Eq. 6.2): 

 
      

         

   
             

Avaluant l’expressió es té: 

      
         

   
  

           

    
                  

 

Es verificarà la comprovació col·locant 6 cargols: 

                   

                          

                         

8.1.7. Càlcul de la unió a resistència a punxonament  

L’expressió necessària per a verificar la resistència a punxonament és la següent: 

       
              

   
                                           

 

Avaluant l’expressió per al primer cas (aplicant el gruix més desfavorable, que és el del perfil 

SIGMABRAU): 
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8.2. Unió entre les corretges de façana i el pilar del pòrtic 

A partir dels resultats del Diamonds i de la mateixa manera que s’ha fet als altres annexos, 

es considera l’envolvent d’esforços pèssims (ELU) serà: 

                 

El disseny preliminar de la unió s’ha realitzat en 2D mitjançant el programa SolidWorks 

donant el següent resultat: 

 

Fig. 8.2. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks 
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8.2.1. Càlcul de la unió a resistència a tallant (A1)  

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 5.1): 

        
        

   
 

Per tant: 

        
        

   
   

           

    
                  

El disseny preliminar de la unió s’ha fet amb 2 cargols. Per tant: 

          

                   

                          

                         

8.2.2. 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: 

       
            

   
  

Avaluant l’expressió: 

      
            

   
 

               

    
                  

El resultat de la comprovació serà: 

          

                   

                          

                         

8.2.3. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A1) 

Es calcula l’àrea neta de l’angular: 

                            

I s’utilitza la següent expressió: 

       
            

   
  

Substituint: 

      
            

   
 

            

    
                    

                             

 



Annex F: Pilars hastials, corretges ,sistema d’arriostrament i model en 3D Pàg. 67 

 

 

 

8.2.4. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (A1) 

Aplicant la següent expressió: 

        
       

   
  

Substituint: 
  

       
       

   
 

           

    
                 

                           

8.2.5. 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: 

 
        

      

   
 

 

  
    

   

   
 

 

 

Es calculen les àrees a tracció i cissalladura: 

                     

                      

I es substitueix a l’equació: 
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8.2.6. 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): 

 
      

         

   
             

Avaluant l’expressió es té: 

      
         

   
  

           

    
                  

Es verificarà la comprovació col·locant 2 cargols: 

                   

                          

                         

8.2.7. 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: 

       
              

   
                                           

Avaluant l’expressió per al primer cas: 
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Per a calcular l’angular A3 i A4 es que no tota la superfície de l’angular treballa i per tant no 

comptarà de cara als posteriors càlculs. A continuació es pot veure ratllada l’àrea que no 

treballa: 

 

Fig. 8.3. Àrea que no treballa dels angulars A3 i A4 

Tenint el compte el anterior, les comprovacions a realitzar són les següents: 

8.2.8. Càlcul de la unió a resistència a tallant (A3) 

L’expressió a avaluar és la següent (Eq. 5.1): 

        
        

   
 

Per tant: 

        
        

   
   

           

    
                  

El disseny preliminar de la unió s’ha fet amb 2 cargols. Per tant: 

          

                   

                            

                         



Pàg. 70 
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 

 

 

8.2.9. 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: 

       
            

   
  

Avaluant l’expressió: 

      
            

   
 

                  

    
                  

El resultat de la comprovació serà: 
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8.2.10. Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A3) 

Es calcula l’àrea neta de l’angular (considerant només l’àrea que treballa): 

                           

I s’utilitza la següent expressió: 

       
            

   
  

Substituint: 

      
            

   
 

           

    
                    

                               

                             

8.2.11. Càlcul de la resistència de la unió per secció bruta (A3) 

Aplicant la següent expressió: 

        
       

   
  

Substituint: 
  

       
       

   
 

           

    
                 

                             

                           

8.2.12. 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: 

      
         

   
  

           

    
                  

Es verificarà la comprovació col·locant 2 cargols: 

                   

                            

                         

8.2.14. 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: 

       
              

   
                                           

Avaluant l’expressió per al primer cas: 
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8.3. Dimensionament i comprovació del sistema d’arriostrament 

En aquest apartat es dimensionarà cadascun dels tirants per assegurar que tingui un 

diàmetre suficient com per complir la seva funció correctament a la nau estudiada. Així 

mateix, s’haurà de comprovar manualment la unió dels tirants amb els diferents perfils 

implicats, recordant que hi haurà unió entre tirant i la corretja de façana i entre el tirant i la 

barra auxiliar (cas del sistema d’arriostrament longitudinal de coberta).  

8.3.1. Dimensionament del perfil escollit 

Per veure si realment s’està davant del perfil idoni, s’ha de complir que la tensió suportada 

per cada tirant sigui inferior al límit elàstic del material (355 N/mm2). És a dir: 

   

    
     

  

   
 

El tirant més sol·licitat de l’estructura (segons els resultats proporcionats per Diamonds) està 

sotmès a la següent tensió: 

                  

Com s’ha considerat un diàmetre de 20 mm: 

                             

Per tant:  

   

    
 

     

      
        

         
  

   
 

   

    
         

      

Per tant es consideren els tirants ben dimensionats. 

A continuació es calcula la unió entre tirant i el cordó superior d’un dels pòrtics de 

l’estructura, perquè és allà on es troba el tirant més sol·licitat.  
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8.3.2. Comprovació de la unió de tirants 

Per a resoldre aquesta unió es farà ús d’una xarnera, la qual subjectarà el tirant mitjançant 

un sistema roscat i al mateix temps quedarà fixada a la placa que subjectarà el conjunt al 

cordó superior. 

Degut al poc gruix dels perfils prims, s’ha decidit no procedir amb una soldadura per tal de 

fixar la placa auxiliar amb el perfil C350x3 mm compost, sinó que es portarà a terme una 

unió cargolada. 

El disseny que s’ha aplicat per unir els tirants al perfil és el següent: 

 

Fig. 8.4.. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks 

Comprovació de la unió segons un cargol M20 8.8 d’acer S355: 

                  

 

 

 



Annex F: Pilars hastials, corretges ,sistema d’arriostrament i model en 3D Pàg. 75 

 

 

 

 Càlcul de la unió entre la placa auxiliar i el perfil C350x3 mm compost 

En aquest cas es comprovarà la unió a tallant, aixafament i secció neta. 

Càlcul de la unió a resistència a tallant: 

        
        

   
 

Per tant: 

        
        

   
   

           

    
                  

            

Com hi ha 2 cargols: 

                     

                       

                      

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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El nombre de cargols necessaris en aquest cas serà: 

            

                     

                       

                      

Càlcul de la resistència de la unió per secció neta 

Es calcularà la resistència de la unió per secció neta tenint en compte el gruix dels perfils 

prims: 

                                                   

                          

      
            

   
 

           

    
                     

                                                   

Càlcul de la unió entre el tirant i la xarnera (unió roscada)  

Es comprovarà la unió solament a tracció. L’expressió necessària per a verificar la 

resistència a tracció de l’angular és la següent: 

 
      

         

   
             

Avaluant l’expressió es té: 
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 Càlcul de la unió entre la xarnera i la placa auxiliar 

 

Càlcul de la unió a resistència a tallant 

        
        

   
 

Per tant: 

        
        

   
   

           

    
                  

          

                   

                       

                     

Càlcul de la unió a resistència a aixafament  

Com que només hi ha un cargol a cada angular, l’expressió a avaluar és la següent: 

       
            

   
  

Avaluant l’expressió: 

      
            

   
 

                

    
                    

El resultat de la comprovació serà: 
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Càlcul de la resistència de la unió per secció neta (A1) 

Es calcula l’àrea neta de l’angular: 

                              

I s’utilitza la següent expressió: 

       
            

   
  

Substituint: 

      
            

   
 

            

    
                    

                          

 

 


