
A la unitat anterior has estudiat la deformació dels cossos sotmesos a forces de tracció i tallants. En aquesta unitat ens centrarem
en dos altres tipus d’esforç: la flexió i la compressió amb vinclament. Recordes què és la flexió? Hi ha moltes peces de màquines
que treballen a flexió, però sobretot és en l’àmbit de la construcció on es troben elements que han de suportar aquest tipus d’es-
forç. Fixa’t en la figura, hi pots observar la construcció d’una estructura metàl·lica amb bigues d’acer que treballen a flexió i co-
lumnes sotmeses a compressió amb vinclament.
Les jàsseres són bigues de grans dimensions destinades a suportar grans esforços de flexió, com ara les reaccions d’altres bigues
que descansen sobre elles. Sabries dir quina forma solen tenir? Saps com se’n determinen les dimensions i quins són els materials
amb què s’han de construir? Saps què és el vinclament?
En aquesta unitat procurarem donar-te els conceptes bàsics sobre la determinació d’esforços de flexió i dimensionament de bi-
gues, jàsseres i columnes. 

04
Introducció al càlcul de bigues 

i columnes

Unitat 04  10/3/05  12:27  Página 83



4.1 Identificació i descripció de l’esforç
de flexió

El cas més corrent d’elements sotmesos a flexió són les bigues que s’utilitzen per suportar els
sostres en tota mena de construccions, com ara habitatges, naus industrials o ponts.

També treballen a flexió, però, moltes peces o elements en màquines. Així, els eixos de les mà-
quines o els vagons de tren, els braços de les excavadores, les palanques de tota mena, etc. són
elements que treballen a flexió.

La flexió és en realitat la combinació de dos esforços, un de tracció i un de compressió.

Com es pot comprovar en la figura 4.2, en corbar-se per la part de sota, les fibres situades per
sota de l’eix de curvatura s’estiren mentre que les situades per damunt es comprimeixen. 

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.1  Identificació i descripció de l’esforç de flexió
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Quan una barra és sotmesa a l’acció de forces puntuals i/o repartides que actuen sobre el seu eix 
longitudinal i tenen tendència a corbar-la, diem que està sotmesa a un esforç de flexió.

A B

I

P

P

Fig. 4.1. Maneres més freqüents en què una barra
pot estar sotmesa a esforços de flexió.

Esforç de compressió

Esforç de tracció

P

Fig. 4.2. La flexió és la combinació de dos esforços.

1> Fes una relació de cinc elements de màquines o d’estruc-
tures que estiguin sotmesos a flexió. 

2> Dibuixa un croquis de cadascun d’ells i fes el diagrama del
cos lliure. 

3> La biga de la figura 4.3 està recolzada en A i en B, i a C se
li aplica una força vertical F. Pel que fa a les tensions nor-
mals a les quals està sotmesa la secció s-s’. Què en pots
dir?

F

A C B

s

s’

Fig. 4.3.

Activitats
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4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.2  Bigues. Casos estàticament determinats. Determinació de reaccions
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4.2  Bigues. Casos estàticament 
determinats. Determinació de reaccions

Segons com siguin els suports o recolzaments de la biga, ens podem trobar amb dos tipus de
flexió, isostàtica i hiperestàtica. 

En el cas de la flexió isostàtica, les reaccions resultants de l’acció de les forces en els recolza-
ments de la biga es poden calcular mitjançant les tres equacions de l’estàtica i diem que es trac-
ta de casos estàticament determinats. Per tant, en aquests casos, en el càlcul de les reaccions
només podem tenir tres incògnites, ja que només disposem de tres equacions. 

Si hi ha més de tres incògnites, el cas és estàticament indeterminat o hiperestàtic, com, per
exemple, una biga encastada en els dos extrems. Com a conseqüència, la flexió hiperestàtica
resulta molt més complexa i s’estudia en nivells superiors.

Si considerem que la biga té un pla axial de simetria i que les forces actuen en aquest pla, la
flexió de la biga s’esdevé també en aquest pla i, com ja hem vist, les tres equacions d’equilibri
són les següents:

∑ �Fx = 0; ∑ �Fy = 0; ∑ �Mz = 0

En aquesta unitat tractarem només casos en els quals no existeixen càrregues horitzontals i/o
inclinades, ja que no tindríem flexió pura sinó flexió combinada amb tracció o compressió. Ales-
hores, les equacions d’equilibri es redueixen a dues:

∑ �Fy = 0; ∑ �Mz = 0

Els casos més corrents de flexió isostàtica són els següents: biga recolzada amb càrrega pun-
tual, biga recolzada amb voladís i càrrega puntual, biga encastada amb càrrega puntual, bigues
amb càrregues uniformement repartides i bigues amb diverses càrregues (puntuals i parcialment
repartides).

A. Biga recolzada amb càrrega puntual

A la figura 4.4 es representa una biga amb els dos extrems recolzats. Els punts de suport A i B
estan articulats i, per tant, quan la biga es doblega, els extrems poden girar lliurement. A més,
en el punt de suport B, la biga descansa sobre uns petits corrons que, a més de girar, en per-
meten el desplaçament horitzontal. Com a conseqüència d’això, desapareixen les forces de re-
acció en aquest sentit. Per tant, les reaccions en aquest cas seran verticals i passaran pel cen-
tre de les articulacions. 

Les reaccions poden calcular-se a partir de les tres equacions següents:

∑ �Fy = 0 

R1 + R2 – P = 0 

∑ �Mz = 0

Fig. 4.4. Biga amb els dos extrems recolzats

P

R1 R2

L

A

a b

B
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Si prenem moments des del punt B, positius amb sentit segons la regla de la mà dreta:

∑MB = –R1L + Pb = 0

PbR1 =
L

Anàlogament podem determinar R2 prenent moments des del punt A:

∑MA = –Pa + R2L = 0

PaR2 =
L

En el cas particular en què a = b, és a dir, en què la càrrega puntual és al mig de la biga, llavors
el valor de les reaccions serà:

P
R1 = R2 =

2

B. Biga recolzada amb voladís i càrrega puntual

A la figura 4.5 es representa una biga recolzada amb un voladís, en la qual l’articulació A és
fixa i la C és un suport mòbil. Les reaccions en aquest cas es poden determinar novament si apli-
quem les equacions d’equilibri prenent moments des de A:

P L
∑MA = 0 ;     –P L + R2 (L – a) = 0 ⇒ R2 =

L – a

Anàlogament, prenent moments des de C:

–Pa
∑MC = 0 ;     –R1 (L – a) – Pa = 0 ⇒ R1 =

L – a

Cal observar el signe negatiu de R1, que comporta que el seu sentit anirà cap avall sobre la ver-
tical aplicada en l’articulació.

C. Biga encastada amb càrrega puntual

A la figura 4.6 es representa una biga encastada en A que no possibilita el gir d’aquest extrem,
mentre que l’extrem B es troba totalment lliure. Aleshores les equacions d’equilibri seran:

∑Fy = 0 ;     R1 – P = 0 ⇒ R1 = P

∑MA = 0 ;     M1 – Pa = 0 ⇒ M1 = Pa

D. Bigues amb càrregues uniformement repartides

A la figura 4.7 es representa una biga recolzada en els dos extrems amb una càrrega uniforme-
ment repartida Q. Si anomenem q la càrrega per unitat de longitud, resultarà que:

Q = q L

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.2  Bigues. Casos estàticament determinats. Determinació de reaccions
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P

R1 R2

A

a

L

C B

Fig. 4.5. Biga recolzada amb un voladís

R1

Pa

BA

M1

Fig. 4.6. Biga encastada amb càrrega puntual

R1 R2

L

A B

Q = qL

Fig. 4.7. Biga amb càrrega uniformement repartida
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Resulta evident que el valor de les reaccions serà:

q L
R1 = R2 =

2

Tanmateix, a efectes de càlcul de moments, es pot considerar la càrrega Q com una càrrega
puntual situada al centre de la biga (fig. 4.8).

0487

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.2  Bigues. Casos estàticament determinats. Determinació de reaccions

Fig. 4.8. La càrrega Q es pot considerar com una càr-
rega puntual situada al centre de la biga

R1 R2

A B

Q = qL

Determina el valor de les reaccions en les bigues representades a les figures següents:

Resolució

a) Primer dibuixem el DCL de la biga (fig. 4.10) i després apliquem les equacions de l’estàtica:

∑Fy = 0; ∑M = 0

R1 + R2 = 3 kN

∑MB = 0        –R1 · 5 + 3 · 3,5 = 0;   d’on R1 = 2,1 kN
∑MA = 0         –3 · 1,5 + R2 · 5 = 0;  d’on R2 = 0,9 kN

R1 + R2 = 0,9 + 2,1 = 3 kN (correcte)

b) Procedim de la mateixa manera que en el cas anterior (fig. 4.11):

∑Fy = 0; ∑M = 0

R2 = R1 + 500 kN, suposem que R1 és de sentit contrari a R2.

∑MB = 0       –500 · 2,5 + R1 · 2 = 0;   d’on R1 = 625 kN
∑MA = 0       –500 · 4,5 + R2 · 2 = 0;   d’on R2 = 1 125 kN

R2 = 625 + 500 = 1 125 kN (correcte)

BA

3 kN

3,5 m

5 m

BA

500 kN

2,5 m2 m

A

500 kN/m

5 m

3 m

B

a) b) c)

Fig. 4.9.

R2

A

 3 kN

B

R1

Fig. 4.10. DCL de la biga a)

R1

A
B

R2

500 kN

Fig. 4.11. DCL de la biga b)

Exemple 1
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E. Bigues amb diverses càrregues
(puntuals i parcialment repartides)

Els casos anteriors poden presentar-se barrejats: diverses càrregues puntuals, càrregues repar-
tides en diferents trams, etc. Cada cas s’ha d’analitzar i resoldre aplicant les equacions de l’està-
tica. Vegem-ne un exemple.

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.2  Bigues. Casos estàticament determinats. Determinació de reaccions
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Exemple 1

c) Procedim de la mateixa manera que en el cas anterior (fig. 4.12):

∑Fy = 0; ∑M = 0

R1 + R2 = Q = q L = 500 · 3 = 1 500 kN 

∑MB = 0        –R1 · 5 + 1 500 · 3,5 = 0;    d’on   R1 = 1050 kN
∑MA = 0            +R2 · 5 – 1 500 · 1,5 = 0;  d’on   R2 = 450 kN

Q = 1 050 + 450 = 1 500 kN (correcte)

R1

A B

Q = 1500 kN R2

Fig. 4.12. DCL de la biga c)

Exemple 2

Determina el valor de les reaccions de la biga representada a la figura 4.13:

Resolució

Primer dibuixem el DCL de la biga i després apliquem les equacions de l’estàtica i tenim:

∑Fy = 0; ∑M = 0

R1 + R2 = 2 + 3 + 3 = 8 kN

∑MB = 0     –R1 · 6 + 2 · 5 + 3 · 4 + 3 · 1,5 = 0;   
d’on   R1 = 4,42 kN

∑MA = 0   +R2 · 6 – 3 · 4,5 – 3 · 2  – 2 · 1 = 0;  
d’on   R2 = 3,58 kN

R1 + R2 = 4,42 + 3,58 = 8 kN (correcte)

A B

1 m 1 m 1 m 3 m

2 kN 3 kN

q = 1 kN/m

Fig. 4.13.

R1
R2

3 kN

Q = q · L = 3 kN

A B

2 kN

Fig. 4.14. DCL de la biga
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4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.3 Moments flexors i forces tallants
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4.3 Moments flexors i forces tallants
Considerem una biga simplement recolzada, en la qual actuen diverses forces verticals. Si la 
biga té un pla axial de simetria i les forces actuen en aquest pla, aleshores la flexió també es
produirà dins d’aquest pla. Aquest és el cas que es presenta en la majoria dels casos pràctics.

Suposem ara una secció de biga mn situada a una distància x del punt de suport A i prescindim de
la part de la biga situada a la dreta de la secció. Per a l’equilibri d’aquest tros de biga cal conside-
rar, a més de les forces que hi actuen P1, P2 i la reacció R1, les forces internes de la biga que es
distribueixen sobre la secció mn, i que representen l’acció del tros situat a la dreta de la secció mn
de la biga. Aquestes forces han d’equilibrar les forces exteriors P1, P2 i R1 i poden ser substituïdes
per una força V vertical i un moment M (fig. 4.19), els valors dels quals seran:

∑Fy = 0 ; R1 – V – P1 – P2 = 0 ⇒  V = R1 – P1 – P2
∑Mz = 0 ; M - R1x + P1 (x – a) + P2 (x – b)

M = R1 x – P1 (x – a) – P2 (x – b)

4> Calcula el valor de les reaccions en les bigues representades a continuació:

A B

R1 R2

5 m 3 m
4 t

A B

R1 R2

7 m

750 kp/m

A B

R1 R2

2 m 1,5 m

6 m

1 m 1 m

d

2 kN 1,5 kN
2 kN/m

A B

R1 R2

6 m

4,5 m

3 m

1 m
2 kN 4 kN 3 kN

d

La força V és igual a la suma algèbrica de les forces exteriors i s’anomena força tallant a la secció de la biga mn.

D’altra banda, el parell o moment M és igual a la suma algèbrica dels moments de les forces exteriors situades a l’esquerra de
la secció mn, en relació amb el CdG de la secció, i s’anomena moment flexor de la secció recta mn.

A
M

(c)

(b)

b

A

R1

m

P1

x
n

a

B

R2

P4

A

R1

m
P1 P2 P3

x
n

(a)

R1

V

P2

Fig. 4.15. Fig. 4.16.

Fig. 4.17. Fig. 4.18.

Fig. 4.19. Força tallant i moment flexor

Activitats
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Cal tenir en compte que tant el moment flexor com la força tallant en una secció determinada
d’una biga, han d’equilibrar els moments i les forces situats tant a la dreta com a l’esquerra de
la secció considerada.

Un altre cas que es presenta en casos de flexió és el d’una biga sotmesa a una càrrega unifor-
mement repartida en lloc de diverses càrregues puntuals. 

En aquest cas, i d’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 4.2, el valor de les reaccions és:
q L

∑Fy = 0 ;     R1 – V – q x = 0;     – V – q x = 0
2

L
d’on             V = q – x( 2        )

El valor de la força tallant en una secció mn situada a una distància x de R1 valdrà:

L
V = R1 – q x = q   – x( 2         )

I, si considerem la càrrega uniformement repartida, com si fos puntual i aplicada a la distància
de la secció considerada, el moment flexor en aquesta secció valdrà:

x q x
∑Mz = 0 ;     M + q x  – R1 x = 0;     d’on     M = ( L – x )

2                                          2          

En aquest cas s’observa que el moment flexor depèn quadràticament del valor de la distància x.

A. Sentit dels moments flexors i de les forces tallants

A l’hora d’escriure les equacions d’equilibri corresponents a l’estudi de la flexió, cal establir els
signes dels moments flexors i de les forces tallants. Per això, si aïllem un tros de biga tal com
es mostra a la figura 4.21, es consideren positius els moments flexors que tenen tendència a
corbar la biga cap avall, és a dir, a formar una convexitat sota de la biga, i negatius en cas con-
trari, quan la convexitat es forma damunt la biga. 

Per a les forces tallants, es consideren positives aquelles que a l’esquerra de la secció conside-
rada es dirigeixin cap amunt i a la dreta, cap avall, i negatives en el cas contrari, tal com es pot
comprovar.

Els moments flexors i forces tallants negatius es donen en el cas de bigues encastades i en els voladis-
sos. Observeu que en aquest últim cas hi ha moments flexors i forces tallants positius i negatius.

x
2

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
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(b)

B

R2

A

R1

m

x
n

Q = qL

L

A

R1

m

x n

qx

A
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n

qx

M

VR1

Fig. 4.20. Força tallant i moment flexor en una biga
sotmesa a una càrrega uniformement repartida
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Fig. 4.21. Sentit dels moments flexors

R1

L

A
B

P

R1

L

Q = q L

A
B

– –

+

R1 R2

P1 P2 P3

– –

+

Q = q L

R1 R2

( c ) ( d )

–

–

M

M

Fig. 4.22. Sentit negatiu dels moments flexors en bigues encastades i voladissos
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B. Diagrames de forces tallants i moments flexors 

En el disseny de bigues cal determinar el moment flexor màxim i la màxima força ta-
llant per tal de poder calcular els esforços que es produeixen en el material, la qual
cosa permet dimensionar la secció de la biga. Per això, és necessari conèixer els va-
lors d’aquests paràmetres en tota la longitud de la biga, la qual cosa s’aconsegueix
dibuixant el diagrama de forces tallants i de moments flexors. 

Vegem com es construeixen aquests diagrames per als diferents tipus de càrrega.

Càrregues puntuals

En primer lloc cal dibuixar la biga i les forces que hi actuen a escala (fig. 4.23a). Si
és convenient, es prendrà una escala per a les longituds i una altra per a les forces.

A continuació es calculen les reaccions R1 i R2, aplicant moments des dels punts B i
A, respectivament.

–R1 L + P1 (L – c) + P2 (L – b) + P3 (L – a) = 0

d’on

P1 (L – c) + P2 (L – b) + P3 (L – a)
R1 =

L

Anàlogament:

R2 L – P3 a – P2 b – P1 c = 0

d’on

P3a + P2b + P1cR2 =
L

Aleshores, sobre una horitzontal traçada sota de la biga es dibuixa, en l’extrem A, la reacció R1 a
l’escala corresponent. Després es traça una horitzontal fins a la pròxima vertical on actua la pri-
mera força i es resta el seu valor, amb la qual cosa s’obté un nou punt. Successivament es tracen
horitzontals i es resten les forces actuants sobre les verticals on actuen fins a tancar a zero en el
punt d’aplicació de R2. Cal respectar el signe de les forces i de les reaccions. Així s’obté el diagra-
ma de forces tallants (fig. 4.23b), en el qual la dimensió de l’ordenada a cada punt respecte de
l’horitzontal dóna el valor de la força tallant, d’acord amb l’escala de forces adoptada.

Per dibuixar el diagrama de moments flexors (fig. 4.23c), es calcula el valor de cadascun d’ells
en el punt on actua cada força. El moment en el punt d’aplicació P2 és màxim, ja que és on la
força tallant canvia de signe, i el seu valor és:

∑Mz = 0 ;     Mmàx.(d) – R1 b + P1 (b – c) = 0 ⇒ Mmàx.(d) = R1 b – P1 (b – c)

En una segona horitzontal traçada sota l’anterior, es marca el valor de l’ordenada del moment
calculat sobre la vertical corresponent, d’acord amb l’escala adoptada i respectant el signe del
moment. Unint els diferents punts marcats a les verticals s’obté el diagrama de moments fle-
xors, i el valor de l’ordenada a cada punt dóna el moment flexor en el punt esmentat.

Cal destacar que el moment flexor màxim s’esdevé en el punt d, quan la força tallant canvia de
signe.

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
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Fig. 4.23. Diagrames de forces tallants i moments flexors
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Per a una biga amb una sola càrrega puntual situada al mig, el moment flexor màxim s’esdevé
en aquest punt i val,

P L P L
R1 = R2 = ; Mmàx. = R1· = ·

2 2 2 2

P L
Mmàx. =

4

Càrregues uniformement repartides

El procediment és el mateix que en l’apartat anterior, però aquí cal considerar que
la força tallant és variable i és funció de qx, i que el diagrama de moments flexors
dóna una corba parabòlica (fig. 4.25), segons el que ja s’ha exposat.

Els seus valors seran per a una distància x d’un dels extrems de la biga:

Q         q L
R1 = R2 = =

2          2

q L
Vx = R1 – q x = – qx

2

x
∑Mz = 0 ;     Mx – R1 x + q x = 0

2

x      q L x      q x2
Mx = R1 x – q x = –

2        2          2

El moment flexor màxim s’esdevé quan l’esforç tallant canvia de signe i en aquest
cas s’anul·la, és a dir, quan:

q L                               L
Vx = – q x = 0; d’on x =

2                                2
Llavors tenim que:

q L x       q x2
Mx = –

2           2

L
que per a x = :

2

q L2
Mmàx. =

8
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A B

R1 R2

L/2 L/2
P

Fig. 4.24. Moment flexor màxim per a una biga amb una sola
càrrega puntual situada al mig
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Fig. 4.25. Diagrama de forces tallants i de moments flexors per a
una biga sotmesa a una càrrega uniformement repartida
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Bigues encastades i voladissos 

En aquests casos es procedeix idènticament que en qualsevol dels anteriors, però s’ha de res-
pectar el signe dels moments flexors i forces tallants com s’ha exposat en els apartats anteriors.
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Fig. 4.26. Diagrames de forces tallants i moments flexors de bigues encastades i voladissos
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Exemple 3

Fes els diagrames de forces tallants i moments flexors de la biga representada
a la figura 4.27 i determina el valor del moment flexor màxim. 

Resolució

a) Primer dibuixem el DCL de la biga:

b) Calculem les reaccions:

∑Fy = 0; ∑M = 0

R1 + R2 = 2·2 + 1 + 1·1,5 + 3 = 9,5 kN

∑MB = 0

4·1 + 1·2,5 + 1,5·3,75 + 3·6
R2 = = 7,54 kN

4

∑MA = 0

4·3 + 1·1,5 + 1,5·0,25 – 3·2
R1 = = 1,96 kN

4

R1 + R2 = 1,96 + 7,54 = 9,5 kN (correcte)

c) A partir del valor de les reaccions dibuixem el diagrama de forces tallants i de mo-
ments flexors (fig. 4.29). Per això cal tenir present que la reacció R2 al punt B in-
teracciona amb la càrrega  uniformement repartida, per la qual cosa cal interrom-
pre el pendent en la línia d’acció de la reacció, traslladar-lo a la part superior i
continuar-lo fins on deixa d’actuar la càrrega repartida. 

d) Per dibuixar el diagrama de moments flexors procedim al càlcul de cadascun d’ells
en els punts on actuen les forces, hem de tenir en compte que les càrregues uni-
formement repartides originen corbes parabòliques. Hi ha dos punts on la força
tallant canvia de signe, però s’observa que el moment flexor màxim està al punt B,
on el canvi és molt més brusc, i s’ha de tenir present que es tracta d’un moment
flexor negatiu, atès que la convexitat en aquest punt es dóna a la part superior
de la biga. Així, tenim que:

MC = 1,96 · 1 – 2 · 0,5 = 0,96 kN·m

MB = Mmàx. = –3 · 2 – 0,5 · 0,25 =  –6,125 kN·m

2 m 1,5 m

A

2 kN/m 1 kN/m

1 kN 3 kN

2,5 m

4 m

6 m

B

1 m0,5

Fig. 4.27.

A

1 kN 3 kN

B

R1 R2

1,5 kN4 kN

A

B

A B(+)

(–)

Mmàx.

1 kN

C

2 kN·m

C

Fig. 4.29. Diagrama de forces tallants i de moments 
flexors

A

1 kN 3 kN

B

R1 R2

1,5 kN4 kN

Fig. 4.28. DCL de la biga
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Activitats

6> (Selectivitat) La biga horitzontal de la figura es considera
de massa negligible i està encastada a la paret vertical a
A i sotmesa a les càrregues F = 1 300 N iguals i de sentit
contrari a B i a C. Quin és el moment MF, en N·m, que la
paret fa sobre la biga? Dades: L = 0,8 m

7> (Selectivitat) La passarel·la de la figura està recolzada en
els suports A i B. Per evitar que bolqui quan una persona
de massa m = 70 kg se situa a l’extrem D, s’ha fixat la pas-
sarel·la amb un cable a C que hi aplica una força vertical
F = 1 100 N. Si es negligeix el pes de la passarel·la i
L = 2 m:
a) Dibuixa el diagrama de cos lliure de la passarel·la.
b) Determina les forces FA i FB que els suports fan sobre la

passarel·la a A i B, respectivament.
c) Dibuixa els diagrames de força tallant i de moment fle-

xor de la passarel·la i indica’n les escales.

5> Fes els diagrames dels moments flexors i de les forces tallants i determina el moment flexor màxim en cadascun dels casos
següents:

= =
3 000 kp

4,5 m

1 m

3 m

4,5 m

6 m

2 kN 4 kN 3 kN

5 m

0,5 kN/m

6 m

0,5 kN/m

1 m 1 m 2 m 1 m 1 m

3 kN 1 kN 2 kN

5 t
1 m 1,5 m 1,5 m 1 m

1 t 1 t
2,2 t

1,5 m
1,5 t

4 m

(a)

(b)

(c )

(d )

(e)

(f )

Fig. 4.30.

L

A B C

L L

F

F

Fig. 4.31. L LL

D
F

BA C

Fig. 4.32.
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4.4 Determinació d’esforços 
i dimensionament de seccions

Fins ara hem estudiat els moments flexors i forces ta-
llants que actuen en una biga sotmesa a flexió.

Aquest és el pas previ per a la determinació dels es-
forços que suportarà el material d’una biga com a
conseqüència del moment flexor i la força tallant, els
quals permetran el dimensionament de la biga.

Els esforços que suporta una secció recta de la biga
situada on actua un determinat moment flexor es
distribueixen en tota la secció de la biga i han d’e-
quilibrar el moment flexor.

Quan el moment flexor és positiu i la secció és simè-
trica respecte de l’eix z, com ara un rectangle, la dis-
tribució d’esforços correspon a un increment gradual
d’esforços de compressió des de la línia de simetria
fins a l’extrem superior de la secció i d’esforços de
tracció des de la mateixa línia fins a l’extrem inferior.

La línia on es produeix el canvi d’esforç s’anomena línia neutra, i quan la secció no és simètri-
ca passa pel seu CdG.

Si el moment flexor és negatiu, els esforços de tracció se situen per damunt de la línia neutra i
els de compressió, per sota. A la mateixa línia l’esforç suportat és nul, però l’esforç tallant és
màxim com a conseqüència del canvi de direcció de les forces.

En canvi, el valor de l’esforç augmenta a mesura que ens allunyem de la línia neutra, i arriba al
màxim a les fibres situades als extrems de la secció on l’esforç tallant és nul.

Així, el valor de l’esforç unitari, de tracció o compressió, suportat per una secció situada a una
distància y, per sobre o per sota de la línia neutra que passa per l’eix z, es calcula a partir de
l’expressió següent:

M y
σx =

Iz

on M és el moment flexor que actua a la secció, y la distància de la secció a la línia neutra i Iz
el moment d’inèrcia geomètric de la secció en relació amb l’eix z.

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.4  Determinació d’esforços i dimensionament de seccions
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Activitats

8> Per a dues bigues, una amb càrrega puntual centrada i una
altra amb la mateixa càrrega però uniformement reparti-
da en tota la seva longitud, determina la relació entre les
longituds de les dues bigues per tal que el moment flexor
màxim al centre de la biga sigui el mateix.

9> Suposa una biga el pes propi de la qual sigui de 300 N/m.
Quina serà la longitud màxima que podrà tenir per tal que
el moment flexor màxim no sigui superior a 1 800 N·m.

F

y
dA

z

z
h/2

h/2

b

h

y

z

x

Fig. 4.33.
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A. Moments d’inèrcia i moments resistents

El moment d’inèrcia o moment quadràtic d’una secció en relació amb l’eix z correspon a la 
suma dels productes dels diferents elements de la superfície de la secció pel quadrat de la
distància a l’eix. Matemàticament correspon a l’expressió següent:

Iz = ∑ y2 dA

on dA és un element de superfície situat a la distància y de l’eix z. Les unitats dels moments
d’inèrcia, com que són el producte d’una distància al quadrat per una superfície, dimensional-
ment corresponen a L4 per la qual cosa normalment s’expressen en cm4, mm4, etc.

Un paràmetre relacionat amb el moment d’inèrcia és el moment resistent Wz, que és el que més
s’utilitza en el càlcul de bigues. Quan una biga presenta simetria en relació amb l’eix z i la línia
neutra passa per la meitat de l’alçada del seu cantell, podem escriure:

h
ymàx. = 2

M y M h
valors que, substituïts a σx = , donen: σx =

Iz 2 Iz

2 Izi si fem que Wz = , aleshores l’esforç a flexió de la biga, atès el màxim moment
h

flexor, serà:

Mmàx.σx =
Wz

d’on:

Mmàx.Wz =
σx

on Wz és el moment resistent de la biga en relació amb l’eix z. Les unitats del moment resistent,
com que és un moment d’inèrcia geomètric dividit per una longitud, dimensionalment corres-
ponen a L3 i s’expressen en cm3, mm3, però no tenen res a veure amb les unitats de volum.

Per a seccions de bigues rectangulars, els valors dels moments d’inèrcia i resistent es poden cal-
cular a partir de les expressions:

b h3 b h2
Iz = ;       Wz =

12                      6   

on b és la base del rectangle i h, la seva alçada. Per a seccions circulars de diàmetre d, el mo-
ment d’inèrcia i el moment resistent es calculen respectivament a partir de:

π d4 π d3
Iz = ;       Wz =

64                       32   

Els fabricants de bigues i perfils laminats faciliten els moments d’inèrcia, els moments resistents
i altres característiques en promptuaris, un exemple dels quals s’adjunta a l’annex.

4.  Introducció al càlcul de bigues i columnes
4.4  Determinació d’esforços i dimensionament de seccions
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dA

y

h

b

zCdG

y

Fig. 4.34.
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B. Dimensionament de seccions

Normalment, per dimensionar la biga es parteix de l’esforç màxim de tracció que pot suportar
el material, i s’han de tenir en compte els coeficients de seguretat adoptats que s’han descrit
a la unitat anterior. De l’anterior expressió sobre l’esforç: 

M y
σx =

Iz

se’n dedueix que les fibres més allunyades de la línia neutra són les que suporten l’esforç més
gran, tal com hem comentat anteriorment. L’esforç és màxim quan y = . Per tant, en el dis-

seny de bigues s’ha de col·locar la màxima secció en els extrems superior i inferior. 

D’altra banda, com més alt sigui el moment d’inèrcia geomètric de la secció més disminueix l’es-
forç, i si es té en compte que aquest moment és més gran com més gran sigui l’alçada h de la
biga, cal concloure que una biga serà més resistent a la flexió com més gran en sigui el cantell
i més secció de material hi hagi en els extrems.

Seguint aquests criteris, els dissenys més comuns de les bigues són els que es poden observar
a la figura 4.35. Tots ells són perfils d’acer laminats en calent, el més usual dels quals és la bi-
ga en forma de doble T, anomenada també IPN, la qual compleix els requisits esmentats.

Es parteix de la base que el valor de l’esforç de tracció és el mateix que el de compressió. Hi ha,
per tant, un únic valor màxim d’esforç, vàlid tant per a les fibres situades damunt de la línia
neutra com per a les situades sota. Llavors es determina el moment resistent de la biga neces-
sari a partir de l’expressió del moment resistent:

Mmàx.Wz =
σx

Un cop obtingut el moment resistent necessari, cal buscar la secció de biga que tingui el mo-
ment resistent igual o superior al calculat. En els càlculs no es considera el pes propi de la 
biga. Per això, un cop determinada la secció se’n pot calcular el pes fàcilment, i si aquest és
elevat en comparació amb les càrregues que hi actuen caldrà sobredimensionar la biga. Ales-
hores caldrà fer un replanteig del problema, encara que normalment sol ser suficient el fet d’es-
collir una biga de dimensions immediatament superiors a les calculades inicialment.

h
2
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Perfil IPN

Perfil H

Perfil U

Perfil IB

b

e

e 1

r 1

h 1

14%

h

r

h 1 h

ee 1

r

b

b

h 1 h

e 1

e

b/2

8%

r

r
1

b

e

b/4

9%

r 1

h 1 h

e 1

r

Fig. 4.35. Diferents tipus de perfils

Exemple 4

Calculem el perfil IPN d’acer necessari per a la biga de l’exemple 2, per a un esforç σe = 250 MPa i un coeficient de seguretat 2.

Resolució

L’esforç de treball serà:

σe 250
σt = = = 125 MPa

n 2
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Exemple 4

Atès que el moment flexor màxim calculat era de 6,125 kN·m, calcularem el moment resistent de la biga, tenint en compte que 
σx = σt:

Mmàx. 6 125 N ·m
Wz = = = 4,9·10–5 m3

σx 125·106

Si consultem les característiques dels perfils IPN en les taules de l’annex, veurem que ens dóna les unitats del moment resistent en
cm3 i situa l’eix x on nosaltres considerem l’eix z. Per això passem les unitats a cm3:

4,9·10–5 m3 = 49 cm3

A les taules trobem que, per a un perfil IPN de 120 mm d’alçada, tenim un moment resistent de 54,7 cm3 que és l’immediatament
superior al calculat de 49 cm3. El perfil anterior de 100 mm té un moment resistent inferior. El pes propi de la biga segons el promp-
tuari és d’11,1 kp/m, aproximadament 110 N/m, una càrrega petita en relació amb les que actuen a la biga i tenint en compte que
el moment resistent és bastant superior al calculat, el perfil IPN 120 és suficient per suportar les càrregues a més del pes propi.

BIGA DE PERFIL NORMAL IPN

Dimensions mm
Referit Referit

a l’eix z-z a l’eix y-y
Sec. Pes Superf.

Perfil A P Iz Wz iz Iy Wy iy w d Sz u Perfil
IPN h b e = r e1 r1 h1 cm2 kp/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm mm cm3 m2/Tn IPN

80 80 42 3,9 5,9 2,3 59 7,58 5,95 77,8 19,5 3,20 6,29 3,00 0,91 22 – 11,4 51,09 80
100 100 50 4,5 6,8 2,7 75 10,6 8,32 171 34,2 4,01 12,2 4,88 1,07 28 – 19,9 44,47 100

120 120 58 5,1 7,7 3,1 92 14,2 11,1 328 54,7 4,81 21,5 7,41 1,23 32 – 31,8 39,90 120
140 140 66 5,7 8,6 3,4 109 18,3 14,4 573 81,9 5,61 35,2 10,7 1,40 34 11 47,7 34,86 140
160 160 74 6,3 9,5 3,8 125 22,8 17,9 935 117 6,40 54,7 14,8 1,55 40 11 68,0 32,12 160
180 180 82 6,9 10,4 4,1 142 27,9 21,9 1 450 161 7,20 81,3 19,8 1,71 44 13 93,4 29,22 180
200 200 90 7,5 11,3 4,5 159 33,5 26,3 2 140 214 8,00 117 26,0 1,87 48 13 125 26,96 200

Exemple 5

Es vol construir un forjat de 4 m de llum que suporti 200 kp/m2 amb bigues
rectangulars de fusta que se situaran a 70 cm entre eixos. Determina les di-
mensions de les bigues, tenint en compte que l’amplada de la biga ha de
ser igual a un terç de l’alçada i que σt = 70 kp/cm2.

Resolució

Estem davant un cas de càrrega uniformement repartida. Així, per a cada
metre de longitud de biga amb 70 cm repartits a cada banda de l’eix
corresponen 0,7 m2 (1 m · 0,7 m) i la càrrega serà:

q = 200 kp/m2 · 0,7 m2 = 140 kp/m

d’on q = 140 kp/m

4 
m

200 kp/cm2

1 
m

0,7 m

0,7 m

Fig. 4.36.
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Exemple 5

Llavors el moment flexor màxim val:

q L2 140·42
Mmàx. = = = 280 kp·m = 28 000 kp·cm

8              8

Mmàx. 28000 kp·cm
I el moment resistent: Wz = = = 400 cm3

σx 70 kp/cm2

El moment resistent per a una secció rectangular és:

b h2 1
Wz = , i com que b = h, podem plantejar: 

6                              3
1

h · h2
3                h3

400 = =
6               18

d’on h = 19,31 cm i per tant, b = 6,44 cm.

Tanmateix, cal considerar que la solució a la qual s’ha arribat no té en compte el pes propi de la biga.

10> Calcula el perfil IPN necessari per a les bigues represen-
tades a l’activitat 4 per a σt = 200 MPa.

11> Es vol construir un forjat amb bigues de fusta de secció
rectangular i σt = 6 MPa que ha de suportar una càrrega
de 4 000 N/m2 amb una longitud de 4 m. Si es col·loquen
les bigues a una distància de 50 cm intereixos i l’alçada
màxima del cantell de les bigues no pot ser de més de 
20 cm, calcula l’amplada de les bigues per suportar l’es-
mentada càrrega.

12> L’eix d’una màquina de tren té 120 mm de diàmetre i una
longitud de 2,70 m. Si els coixinets de suport es troben a
30 cm dels seus extrems i la càrrega a cada extrem és de
120 kN, calcula l’esforç de flexió a què estarà sotmès l’eix.

13> Determina la màxima longitud que podrà tenir una biga
d’acer IPN de 200 mm, per tal que a causa del propi pes
no treballi a més de 125 MPa. Consulta el pes a les taules
de l’annex 1.

14> Determina el diàmetre del rebló del dibuix per a un coefi-
cient de treball de σt = 125 MPa, si h = 10 mm i P = 50 kN.

15> Determina la força màxima que es podrà aplicar a l’extrem
d’un eix encastat per un extrem de 300 mm de longitud 
i 40 mm de diàmetre, per tal que no suporti més de 
100 MPa d’esforç de flexió.

Activitats

h

h

m
P

hn1m1

n
P/2

P/2

Fig. 4.37.
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4.5 Compressió i vinclament 
A la unitat en la qual parlàvem de la resistència de materials, hem vist els conceptes de tracció
i compressió sobre una barra. Inicialment dèiem que si sobre una barra actuen dues forces opo-
sades de la mateixa magnitud i dirigides contra ella, la barra treballa a compressió, i aquestes
forces li provoquen una deformació que en fa reduir la longitud.

Així, hem considerat que les peces sotmeses a càrregues centrades de compressió experimenten
a cada moment un valor d’esforç proporcional a la força aplicada i a la secció de la peça, és a
dir:

Fσt =
A

L’únic criteri per al seu dimensionament és que l’esforç de treball sigui inferior al del límit elàs-
tic, d’acord amb un coeficient de seguretat:

σeσt ≤ σe σt = n

Ara bé, quan la peça que treballa a compressió és molt llarga i prima, la deformació que pateix
no és en forma d’escurçament o disminució de la longitud, sinó que es corba lateralment, és a
dir, es vincla. Aquest fenomen és de vital importància en el disseny de peces, barres o colum-
nes, per tal que, per les seves característiques dimensionals, puguin experimentar vinclament
com a conseqüència de forces compressives.

En aquest apartat, tindrem en compte el vinclament produït per càrregues de compressió cen-
trades, és a dir, aplicades sobre la mateixa línia de l’eix de simetria axial de la peça (fig. 4.38).
Si no fos així, es produiria una combinació d’esforços de compressió i flexió alhora (fig. 4.39).

Una de les qüestions que es planteja d’entrada és la de definir la relació que ha d’existir entre la
longitud de l’element i el seu gruix, per tal de saber a partir de quin moment es pot produir el vin-
clament. Per això definim el concepte d’esveltesa (λ) com un coeficient adimensional que rela-
ciona la longitud L de la barra o columna sotmesa a compressió i el seu radi d’inèrcia mínim (i):

L
λ =

i

El radi d’inèrcia mínim d’una secció és una distància fictícia entre el centre de la secció de la
barra o columna i un punt on es podria considerar concentrada tota la superfície de la secció. 

Si agafes un regle de dibuix i hi apliques dues for-
ces oposades, pots observar que més que reduir la
seva longitud, el regle es deforma lateralment.
Aquest efecte es coneix amb el nom de vinclament.

Per tant, es defineix el vinclament com el fenomen que es produeix sobre qualsevol barra o columna quan, a causa de
l’acció de forces de compressió, pateix una deformació en forma de curvatura o de flexió lateral.

F F

Fig. 4.38. Compressió i vinclament

L

A

F

B

Fig. 4.39. Vinclament
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Matemàticament té l’expressió següent:

Imín.i = [m]√ A

on i és el radi d’inèrcia mínim, Imín. és el moment d’inèrcia mínim i A, la superfície de la secció
de la barra. 

De la mateixa manera que en el cas de les bigues, els fabricants faciliten els valors dels radis
d’inèrcia mínims i dels perfils laminats que fabriquen. Sempre caldrà escollir el que tingui el va-
lor més baix.

Tanmateix, hem de tenir present que per a una secció no simètrica existeix un moment d’inèr-
cia diferent segons l’eix de referència, per això hem de partir del moment d’inèrcia mínim. 

Així, per exemple, en una secció rectangular el moment d’inèrcia és mínim en relació amb l’eix
paral·lel al costat més gran, i és en la direcció perpendicular a aquest eix on es produeix el vin-
clament (fig. 4.40). 

Si la secció és simètrica, com ara una secció circular, el vinclament es pot produir en qualsevol
direcció i el moment d’inèrcia mínim és el mateix en relació amb qualsevol eix de simetria. 

A. Longituds de vinclament

Els contactes o encastaments de la barra o columna sotmesa a una compressió que produeix vin-
clament intervenen decisivament en la longitud de l’element que es corbarà. Així, quan una co-
lumna simplement recolzada en els dos extrems vincla es corba tota ella, mentre que si té els
dos extrems encastats, la curvatura serà d’una longitud inferior. 

Atès els tipus de contactes, tenim les longituds de vinclament (Lv) següents en relació amb la
longitud de la barra o columna (L) (fig. 4.41):

a) Barra o columna amb un extrem fix o encastat i l’altre lliure: Lv = 2 L

b) Barra o columna amb els dos extrems articulats: Lv = L

c) Barra o columna amb un extrem fix o encastat i l’altre articulat: Lv = 0,7 L

d) Barra o columna amb els dos extrems fixos o encastats: Lv = 0,5 L

Així, l’esveltesa ve donada per l’expressió següent:

Lvλ =
i

on Lv és la longitud de vinclament en metres. 

Iz > Iy

y

z

iz > iy

Imín. = Iy

imín. = iy

Imàx. = Iz

imàx. = iz

Fig. 4.40. Radis d’inèrcia mínims

L

A

P

B

L v
 =

 2
L

P

B

L v
=

 0
,7

 L

A

a) Un extrem fix
   i l'altre lliure

b) Tots dos
                   extrems articulats

c) Un extrem fix
       i l'altre articulat

d ) Tots dos
            extrems fixos

P

A

B

L v
 =

 0
,5

 L
L v

 =
 L

P

A

B

Fig. 4.41. Longituds de vinclament

La longitud que es corba en un element que vincla per compressió s’ano-
mena longitud de vinclament.
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B. Fórmula d’Euler

Tal com hem comentat anteriorment, a partir d’un determinat valor de l’esveltesa, quan una bar-
ra o columna és sotmesa a compressió, en lloc d’experimentar deformacions longitudinals es
vincla. Per tal de determinar la càrrega crítica d’una barra o columna sotmesa a compressió per
damunt de la qual es produeix vinclament, el matemàtic suís Leonhard Euler (1707-1783) pro-
posa l’expressió següent:

E Imín.Fc = π2

Lv
2

on
Fc = força o càrrega crítica a partir de la qual es produirà el vinclament [N].
Lv = longitud de vinclament [m].
Imín. = moment d’inèrcia mínim de la secció de la columna [m4].
E = mòdul de Young del material de la columna [N/m2].

De l’expressió anterior i en funció de les expressions:

F                    Lvσc = i    λ =
A i

es dedueix l’expressió de l’esforç crític (σc) a compressió amb vinclament que pot suportar una
barra o columna:

E
σc = π2 [N/m2]

λ2

Cal tenir present que l’esforç crític σc és el màxim que la barra pot suportar sense que vincli. Per
tal de garantir l’equilibri de la barra caldrà aplicar coeficients de seguretat, igual que es feia
amb els altres tipus d’esforç. Llavors, l’esforç de treball serà:

σcσt = [N/m2]n

Exemple 6

Fig. 4.42.

Determina la càrrega màxima a compressió que es pot aplicar a una columna d’acer forma-
da per un biga en I d’ales amples de 120 mm i de 4 m de longitud, articulada en els dos ex-
trems. Considera un coeficient de seguretat n = 2 i E = 200 GPa.

Resolució

De les taules obtenim els valors següents:

ix = 5,04 cm    iy = 3,06 cm   A = 34 cm2 Ix = 864 cm4 Iy = 318 cm4

Per tant, el radi d’inèrcia mínim correspon a iy = 3,06 cm i Imín. = Iy = 318 cm4.

Es tracta d’una columna articulada en els dos extrems Lv = L.

L v
 =

 L

P

A

B

P

L
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Exemple 6

Llavors tenim que:

Lv 4 m
λ = = = 130,72

i 3,06·10–2 m

Si fem que 200 GPa = 200·103 MPa, tenim:

E 200·103 MPa
σc = π2 = π2 = 115,40 MPa

λ2 130,722

I per a n = 2, 1 MPa = 1 N/mm2 i 34 cm2 = 3400 mm2, la càrrega màxima admissible val:

σc 115,40
σt = = = 57,70 MPa

n 2

N
Fc = σt A = 57,70 · 3 400 mm2 = 196 182 N

mm2

També es pot procedir de la manera següent:

N
200·103 · 318·104 mm4

E Imín. mm2

Fc = π2 = π2 = 391 919 N
Lv

2 40002 mm2

Llavors, per a un coeficient de seguretat 2, la càrrega màxima admissible valdrà:

391 919
Fc = = 195 959 N

2

La petita diferència entre un resultat i l’altre és deguda a la inexactitud numèrica amb els decimals emprats.

BIGA D’ALA AMPLA TIPUS EUROPEU NORMAL HEB

Dimensions mm
Referit Referit

a l’eix z-z a l’eix y-y
Sec. Pes Superf.

Perfil A P Iz Wz iz Iy Wy iy w w1 d u Perfil
HEB h b e e1 r h1 cm2 kp/m cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm mm mm mm m2/Tn HEB

100 100 100 6 10 12 56 26,0 20,4 450 89,9 4,16 167 33,5 2,53 55 – 13 27,79 100
120 120 120 6,5 11 12 74 34,0 26,7 864 144 5,04 318 52,9 3,06 65 – 17 25,69 120
140 140 140 7 12 12 92 43,0 33,7 1 510 216 5,93 550 78,5 3,58 75 – 21 23,88 140
160 160 160 8 13 15 104 54,3 42,6 2 490 311 6,78 889 111 4,05 85 – 23 21,54 160
180 180 180,5 14 15 122 65,3 51,2 3 830 426 7,66 1 360 151 4,57 100 – 25 20,31 180
200 200 200 9 15 18 134 78,1 61,3 5 700 570 8,54 2 000 200 5,07 110 – 25 18,76 200
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Exemple 7

Calcula la força màxima de compressió que pot aplicar-se sobre la columna de la figura de sota, per tal de garantir que no hi 
provoca un efecte de vinclament. La columna té un mòdul elàstic de 200 GPa, una longitud d’un metre i una secció rectangular de
40 × 10 mm. 

Resolució

El moment d’inèrcia mínim es produeix respecte a l’eix y, és a dir, quan la base del rectangle és el cantó de 40 mm i l’alçada cor-
respon al de 10. Llavors, el moment d’inèrcia valdrà:

b h3 40 · 103
Iy = = = 3 333 mm4

12           12

Passem els 200 GPa a MPa:

200 GPa = 200·103 MPa = 200·103 N/mm2

Així, la càrrega crítica abans que no es produeixi el vinclament valdrà:

E Imín. 200·103 · 3 333
Fc = π2 = π2 = 6 572,4 N

Lv
2 1 0002

10 mm

40
 m

m

1000 mm

FF

Activitats

16> Identifica cinc cossos del teu entorn que segons el teu
criteri treballin a compressió. Quina creus que és la lon-
gitud de vinclament en relació amb l’alçada o longitud en
cadascun d’ells?

17> Calcula la longitud màxima d’una barra fixada en els dos
extrems, de secció rectangular 40 × 10 mm, per tal que
suporti una càrrega de compressió de 1 000 N. El mòdul
elàstic és de 200 GPa.

18> Determina el perfil I d’ales amples per a una columna de 
2,5 m encastada per un extrem i lliure per l’altre, sobre la
qual ha d’actuar una força de compressió en direcció lon-
gitudinal de 25 kN. El mòdul elàstic de l’acer és de 
200 GPa, i el coeficient de seguretat que cal adoptar és n = 3.

19> Calcula l’esforç màxim de compressió que pot aplicar-se a
una columna, per tal de garantir que no hi provoca vin-
clament, si la columna està encastada per un extrem i
lliure per l’altre, té una longitud de 2 m, una secció rec-
tangular de 5 × 2 cm i el material té un mòdul elàstic de
190 GPa.

Fig. 4.43.
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1> Un esforç de flexió és la combinació d’un de tracció i
d’un de compressió. Explica-ho i justifica la posició de
la línia neutra i la distribució d’esforços en una secció
d’una biga sotmesa a flexió pura.

2> De les diferents seccions de biga representades a conti-
nuació, digues quines creus que podran suportar millor
l’esforç de flexió.

3> Una biga encastada està formada per un perfil IPN de
100 mm. Calcula la màxima longitud que podrà tenir per
tal que, a causa del seu pes, l’esforç de flexió no ultra-
passi els 600 kp/cm2.

R: L = 7 m

4> Determina les dimensions del perfil IPN per suportar una
càrrega distribuïda de 0,7 kN/m, segons s’indica a la fi-
gura 4.45, per a un esforç de treball de 100 MPa. Dibui-
xa el diagrama de moments flexors i forces tallants.

R: IPN 120

5> Quin serà el moment flexor màxim que podrà suportar
una biga de fusta de secció rectangular de 30 x 10 cm
per tal que l’esforç de flexió no sigui superior a
10 MPa?

R: Mmàx. = 15 000 N·m

6> (Selectivitat). Per transportar sacs de massa m = 65 kg
dins d’un magatzem, es pengen d’una perxa CD. La per-
xa està articulada a una roda a C que rodola sobre el car-
ril horitzontal AB recolzat en els extrems. Per a la posi-
ció indicada, amb el sac en repòs:

a) Dibuixa el diagrama de cos lliure del carril i determi-
na la força de contacte FC que hi ha entre la roda i el
carril.

b) Determina les forces FA i FB que reben els carrils dels
seus suports a A i B.

c) Dibuixa els diagrames de força tallant i de moment
flexor del carril, indicant-ne les escales.
Dades: L1 = 2 m i L2 = 3 m

R: FC = 637 N
R: FA = 254,8 N
R: FB = 382,2 N

7> Determina el valor del costat d’una barra de secció qua-
drada de 2 m de longitud biarticulada per tal que pugui
suportar una càrrega de compressió de 2,5 kN sense que
es produeixi vinclament. E = 200 GPa.

R: c = 1,57 cm

8> Calcula la força màxima de compressió que pot aplicar-
se sobre una columna fixada pels dos extrems, formada
per un tub de 4,5 m de longitud, 200 mm de diàmetre
interior i 4 mm de gruix, per tal que no es produeixi vin-
clament. E = 200 GPa.

R: Fc = 5,2 · 106 N

9> Determina la llargària màxima que podrà tenir una biga
en I d’ales amples de 200 mm, fixada per un extrem i 
articulada per l’altre, per tal que suporti un esforç 
màxim de 80 MPa sense que es produeixi vinclament. 
E = 200 GPa.

R: Lmàx = 11,35 m

3,6 m 0,9 m 1,8 m R2

CA B hz

R1

A BC

D

Gm

L1 L2Fig. 4.44.

Fig. 4.45.

Fig. 4.46.
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