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Resum 

L’objectiu d’aquest annex és comprovar la utilitat de l’eina Connection del nou programa 

IDEA StatiCa, proporcionat per l’empresa amb seu a Brno (República Txeca), IDEA RS.  

Com s’ha posat de manifest durant el càlcul i comprovació de les diferents unions en els 

annexos B i C, tots els mètodes utilitzats tenen importants limitacions que fan que s’hagi 

d’aplicar solucions enginyoses per tal de poder tirar endavant el càlcul.  

Durant la realització del present projecte es va conèixer de l’existència de l’eina Connection i 

es va demanar una llicència de 14 dies per tal de poder comprovar si realment és capaç de 

calcular tot tipus d’unions (incloent-hi perfils prims) i si per tant, es podria aportar com a 

conclusió al present projecte que amb els nous programes que just ara estan sortint al 

mercat, es pot facilitar el càlcul d’unions permetent fer-se de manera més ràpida, intuïtiva, 

clara i moderna; tot això prescindint de molt càlcul manual i programes un pèl antiquats i 

limitats.  
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1.  Introducció a IDEA StatiCa 

L’eina Connection forma part d’un software de càlcul estructural complet anomenat IDEA 

StatiCa, proporcionat per l’empresa IDEA RS i del qual es va sol·licitar una llicència temporal 

de 14 dies per tal de poder estudiar la seva utilització en el càlcul d’unions com les portades 

a terme en aquest projecte.  

El programa IDEA Statica permet fer el càlcul de tot tipus d’unions, siguin del perfil que 

siguin (perfils prims inclosos) i amb qualsevol reforç o placa auxiliar necessària utilitzant el 

mètode CBFEM (Component Based Element Model), és a dir, utilitzant el Mètode dels 

Elements Finits. 

 

Fig. 1.1. Pantalla principal de IDEA StatiCa (Font: IDEA StatiCa) 

A continuació es detallarà el procediment emprat pel cas de modelar i comprovar una de les 

unions realitzades a l’annex C pel cas de perfils prims. D’aquesta manera, es podrà afirmar 

a mode de conclusió, que els nous programes que estan sorgint actualment (com és el cas 

de l’IDEA StatiCa, permeten facilitar al calculista el càlcul d’unions amb perfils no tant 

comuns o geometries més complexes sense haver d’utilitzar en excés els càlculs manuals o 

procediments amb programes amb certes limitacions. 
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2. Exemple de disseny i càlcul amb el programa 

Com a demostració de com el programa és capaç de calcular unions amb qualsevol 

geometria i complexitat, s’ha escollit una unió amb perfils un tant inusuals en la construcció 

actual: perfils prims.  

Es tracta de la unió entre el cordó superior i les diagonals de la gelosia del pòrtic amb perfils 

prims vist a l’annex C, i que llavors va ser modelat amb SolidWorks obtenint-ne el següent 

resultat: 

 

Fig. 2.1. Representació gràfica de la unió en 2D mitjançant SolidWorks 

Els perfils que s’han fet servir a la unió són: 

 Cordó superior de la gelosia: perfils CEBRAU C350x3 mm compostos. 

 Diagonals: perfils CEBRAU C225x3 mm compostos.  

 

Fig. 2.2. Geometria dels perfils utilitzats a la unió (Font:Diamonds) 
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2.3. Inici del disseny: obrir un projecte nou 

El primer pas a realitzar és obrir un nou projecte amb l’eina Connection del programa IDEA 

Statica, a partir de la pantalla següent: 

 

Fig. 2.3. Pantalla d’obertura de l’eina Connection (Font: IDEA StatiCa) 

Un cop s’ha accedit a l’eina Connection, apareix la següent pantalla on es demana el tipus 

d’unió a realitzar (unió 2D, 3D, unió base o unió personalitzada) i el tipus de qualitat d’acer a 

utilitzar. Es clica a l’opció en 2D: 

 

Fig. 2.4. Elecció del tipus d’unió (Font: IDEA StatiCa) 
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També permet donar un nom a la unió a estudiar i descriure-la breument. A continuació el 

programa permet escollir el tipus d’unió a realitzar: 

 

Fig. 2.5. Biblioteca de tipus d’unions disponibles (Font: IDEA StatiCa) 

I s’obté la pantalla següent: 

 

Fig. 2.6. Pantalla amb unió escollida (Font: IDEA StatiCa) 
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A partir d’aquesta pantalla s’anirà introduint la geometria de cadascuna de les barres que 

intervenen en el disseny de la unió (apartat Geometry), les càrregues (Load effects), els 

cargols (Design) i finalment es resoldrà la unió i s’observarà el Check i els resultats 

(Results). 

2.4. Introducció de la geometria de la unió 

El primer pas serà la introducció dels perfils de cadascuna de les barres. Per exemple, per al 

cas del cordó: 

► Cross Section ►Cold Formed  

 

Fig. 2.7. Elecció del perfil del cordó (Font: IDEA StatiCa) 

I s’imposen les característiques del perfil escollit: 

 

Fig. 2.8. Introducció de les característiques del perfil escollit (Font: IDEA StatiCa) 
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Clicant OK ja es té el perfil compost col·locat a la unió.  

Es repeteix el mateix procediment per les diagonals (seleccionant D1 i D2 respectivament), 

tenint en compte que no hi ha la possibilitat de crear automàticament la composició de perfils 

CEBRAU necessària en aquell cas. Per tant, es col·locaran 2 perfils CEBRAU independents 

i després es construirà el perfil desitjat.  

Per a col·locar una barra addicional (són necessàries dos) es selecciona l’opció: 

 

Fig. 2.9. Afegir nou membre a la unió (Font: IDEA StatiCa) 

A l’hora d’escollir els perfils, cal tenir en compte on estableix el programa els eixos Y i Z: 

 

Fig. 2.10. Eixos Y i Z locals sobre el perfils escollits (Font: IDEA StatiCa) 

A la imatge anterior es pot observar com el punt (X,Y)=(0,0) està desplaçat 21 mm en 

direcció Y. Aquest fet serà important per tal de col·locar bé el perfil en el disseny de la unió, 

ja que les coordenades es col·loquen a partir de l’eix de coordenades local de cada barra.  
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En cas de no fer-ho correctament, el programa no podria calcular correctament la unió. 

El resultat de tota aquesta operativa és l’obtenció d’un modelatge amb un cordó superior 

(CH) format per 2 perfils C350x3 mm i dues diagonals formades pels elements D1, D2, M4 i 

M5: 

 

Fig. 2.11. Unió amb perfils escollits i col·locats  (Font: IDEA StatiCa) 

Es útil seleccionar l’opció “Transparent” i “LCS” per tal de veure més fàcilment totes les 

barres que intervenen a la unió i poder col·locar cadascuna d’elles. 

Mitjançant “LCS” es visualitzen els eixos de coordenades locals per a cada barra, cosa que 

permet saber fàcilment a quina distància cal col·locar les barres per obtenir el mateix 

disseny que es va fer amb SolidWorks. Amb  les opcions d’offset es col·loquen els perfils 

CEBRAU de manera que quedin perfectament col·locats entre els 150 mm de separació dels 

perfils que formen el cordó superior de la gelosia. A més, cal col·locar la inclinació de les 

barres amb l’opció “Pitch”. 
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2.5. Introducció de càrregues 

Per tal d’introduir les càrregues necessàries, s’anirà a l’opció “Load effects”: 

 

Fig. 2.12. Procés d’introducció de càrregues (Font: IDEA StatiCa) 

La combinació de càrregues escollida és la ELU CF 77, a partir de les dades obtingudes 

amb Diamonds. 

2.6. Apartat de disseny: introducció de cargols 

L’opció “Design” permet aplicar soldadures, cargols o tot tipus de reforços a les unions. Es 

selecciona l’opció marcada en blau: 

 

Fig. 2.13. Opcions de l’apartat “Design” on es selecciona la introducció de cargols (Font: IDEA StatiCa) 
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A la pantalla següent s’ha d’introduir: 

1. El nombre de superfícies a creuar pels cargols (en ordre). 

2. La tipologia de disposició dels cargols (regular o al portell) 

3. La distància entre cargols i separacions a extrems de la barra (opcions “Rows” i 

“Positions”. 

Aquesta operativa s’ha de repetir 2 cops i el resultat és el següent: 

 

Fig. 2.14. Unió amb els cargols col·locats (Font: IDEA StatiCa) 

En aquest moment ja es té el modelatge de la unió acabat i s’està preparat per a verificar-la: 

 

Fig. 2.15. Modelatge de la unió acabat (Font: IDEA StatiCa) 
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2.7. Càlcul de la unió 

Abans de procedir al càlcul s’ha d’anar a l’opció “Code Setup” i canviar els valors dels 

coeficients als desitjats: 

 

Fig. 2.16. Opció per canviar el valor dels coeficients    ,    .  (Font: IDEA StatiCa) 

Després es clica a l’opció “Calculate” i es selecciona el tipus de càlcul que es vol realitzar: 

“Stress/Strain” o “Buckling” si el que es desitja és comprovar el vinclament de les barres que 

formen la unió: 

 

Fig. 2.17. Selecció del càlcul a realitzar: “Stress/Strain” o “Buckling” (Font: IDEA StatiCa) 
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Ambdós càlculs són processos iteratius: 

 

Fig. 2.18. Procés iteratiu de càlcul de la unió (Font: IDEA StatiCa) 

Per a verificar que la unió és correcte, cal anar a l’opció “Check”: 

 

Fig. 2.19. Check de resultats (Font: IDEA StatiCa) 
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2.8. Visualització de resultats 

Seleccionant els elements marcats a la següent imatge i introduint un factor d’escala gran 

per poder apreciar fàcilment les deformacions de la unió s’obté: 

 

Fig. 2.20. Deformació de la unió estudiada (Font: IDEA StatiCa) 

Entre altres resultats, també es pot observar quines parts de la unió estan més sol·licitades: 

 

Fig. 2.21. Resultats de l’anàlisi de la unió amb Elements Finits (Font: IDEA StatiCa) 
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3. Altres unions modelades amb el programa 

A part d’aquest exemple exposat detalladament, per tal de verificar el programa amb altres 

tipologies, incloent-hi perfils tubulars, s’han modelat altres unions realitzades en aquest 

projecte, donant com a resultat satisfactori i obtenint-ne la següent representació: 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Altres unions realitzades amb IDEA StatiCa (1 de 2) (Font: IDEA StatiCa) 
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Fig. 3.2. Altres unions realitzades amb IDEA StatiCa (2 de 2) (Font: IDEA StatiCa) 

A mode de conclusió, queda provat que el programa és capaç de calcular i comprovar 

qualsevol tipologia d’unió amb un procediment bastant senzill donant una visualització de 

resultats i de la unió molt acurats. 

 

 

 

 


