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Capítol 7 
 

Conclusions  
 
De l’estudi anterior sobre dimensionat i càlcul de lloses postesades mitjançant models 
funiculars es pot concluir que: 
 
§ Fins fa uns anys, en l’edificació en general al nostre país, el postesat es relegava 

quasi únicament a l’àmbit de l’obra civil i en especial a la construcció de ponts. 
 
§ Les raons d’aquest fenòmen s’expliquen per l’absència de normativa, per la falta 

d’informació sobre els avantatges dels forjats postesats amb tendons no 
adherents, per la major dificultat d’execució vers els forjats unidireccionals 
tradicionals o les lloses de formigó armat, i per l’alt cost d’execució que suposa 
comparat amb aquests últims. 

 
§ Les noves exigències imposades per l’arquitectura al disseny estructural, el 

desenvolupament econòmic del país i la inquietud d’alguns projectistes ha fet 
despertar, en els últims anys, l’interès sobre aquesta tècnica, com alternativa als 
tradicionals forjats de formigó armat  

 
§ Existeixen múltiples tipologies de lloses postesades. La selecció del tipus 

estructural depèn de múltiples factors entre els que en destaquen: el rang de la 
llum, la relació entre la llum en la direcció X i la llum en la direcció Y, la 
sobrecàrrega del forjat, els condicionants quant a cantell del forjat, el rendiment 
d’execució, els requeriments de servei i resistència i la regularitat en planta del 
forjat. 

 
§ Dels avantatges que presenten els forjats de lloses postesades amb tendons no 

adherents respecte dels forjats tradicionals en destaca que: permeten aconseguir 
majors àrees lliures de pilars, permeten reduir considerablement el cantell dels 
forjats, es redueixen els problemes de fissuració del forjat, es redueix la limitació 
que les deformacions introdueixen en les dimensions dels elements estructurals 
de l’edifici, la capacitat resistent dels elements augmenta considerablement, 
permeten augmentar la velocitat d’execució i permeten reduir les dimensions de 
la fonamentació. 

 
§ Els tendons no adherents presenten els següents avantatges: permeten aprofitar 

la màxima excentricitat del pretensat en cantells relativament petits, són de fàcil 
col·locació, tenen pèrdues per fregament molt baixes i eviten l’operació 
d’injecció. 

 
§ L’anàlisi i el disseny d’aquest tipus de forjats és un procés iteratiu en el que no 

es coneix a priori si els estats límits de servei o els estats límits últims són els 
determinants. 

 
§ Assumint que la tensió de tracció final és el criteri determinant, l’objectiu és 

determinar la força de tesat que limiti les traccions als valors permissibles en 
totes les seccions 
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§ Una primera aproximació del problema consisteix en fixar el cantell del forjat 

mitjançant les recomanacions proporcionades pels diferents organismes dedicats 
a l’estudi del formigó. 

 
§ El predimensionament de la força de pretensat s’acostuma a fer amb el Mètode 

de Compensació de les Càrregues, mitjançant el qual el problema es transforma 
en determinar el valor de la càrrega total que es vol compensar. 

 
§ En estructures isostàtiques l’aplicació del Mètode de Compensació de les 

Càrregues és molt senzilla perquè no existeixen redundàncies en les condicions 
de vinculació. En estructures contínues, el problema d’optimitzar el traçat i la 
força de pretensat es complica i se sol simplificar mitjançant fórmules 
aproximades que no tenen en compte la interacció entre vans adjacents. 

 
§ Si es vol cambiar la càrrega equivalent en un determinat va, cal variar o bé la 

força de pretensat o bé l’excentricitat. Si els tendons es diposen amb la màxima 
excentricitat, la força de pretensat exercida pels tendons variarà entre vans 
diferents, de manera que serà necessari disposar d’un nombre de tendons 
diferents en cada va, o bé es pot optar per disposar el mateix nombre de tendons 
en tots el vans i variar-ne l’excentricitat en funció de la longitud del va. 

 
§ L’anàlisi estructural de forjats de lloses postesades es fa dividint el model en 

sèries de faixes o àrees tributàries, a la manera com es fa en el formigó armat. En 
en general, existeixen tres possibilitats per al càlcul d’esforços: el mètode dels 
pòrtics virtuals, el mètode de l’engraellat pla i el mètode dels elements finits 

 
§ El mètode dels pòrtics virtuals i el mètode de l’engraellat pla presenten 

limitacions quan la geometria del forjat o la distribució de les càrregues són 
irregulars. 

 
§ Existeixen discrepàncies entre les normatives internacionals i la EHE en la 

comprovació de l’estat límit freqüent de tensions normals en servei, que es 
manifesten en que s’ha de posar molta cura en l’elecció del tipus d’ambient, per 
tal que el disseny no sigui antieconòmic. 

 
§ La limitació més important quant a la reducció del cantell ve donada, en general, 

per la necessitat de resistir l’estat límit últim de punxonament. El major límit 
elàstic de l’acer de pretensat i el fet que indueix una compressió mitja sobre el 
perímetre crític, influeix positivament en la capacitat resistent del formigó, però 
la normativa EHE només permet tenir en compte la quantia del pretensat quan es 
tracta de cables adherents. 

 
§ L’EHE no contempla la tipologia de forjats de lloses postesades amb tendons no 

adherents en relació als criteris generals de disposició d’armadura passiva. 
L’adopció estricta dels criteris generals utilitzats per a lloses armades porta 
invariablement a solucions antieconòmiques, de manera que cal tenir en compte 
l’armadura activa en el còmput de l’armadura total. 
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§ L’analogia antifunicular estableix la relació entre la forma d’una catenària i la 
forma de la línea de de pressions que configura l’equilibri d’un arc. Aquesta 
analogia es pot extendre a l’estudi de l’estabilitat d’estructures tridimensionals 
com les cúpules i a l’estudi d’estructures de xarxes de cables. 

 
§ Existeixen diversos tipus d’elements finits tipus catenària, a més dels elements 

de caràcter analític, que permeten la modelització d’estructures de cables a partir 
de la solució directa del problema d’equilibri i compatibilitat. 

 
§ La formulació presentada per a calcular xarxes de catenàries, avalua l’element 

de catenària en una formulació de flexibilitat i una de rigidesa, calculant la 
matriu tangent analítica, de manera que es extensible al càlcul de l’equilibri de 
xarxes de cables a mode de línies de pressions. 

 
§ Utilitzant aquesta formulació, el programa Net-Test permet l’anàlisi estàtic en 

tres dimensions d’estructures formades per elements que només treballin a 
tracció, com ara els cables de pretensat de les lloses postesades. 

 
§ Per tal que l’analogia funicular sigui aplicable cal que el tipus de postesat sigui 

no adherent, per assegurar que el mecanisme de treball estructural sigui el 
funcionament a flexió i es pugui establir l’analogia arc-tirant. 

 
§ La metodologia de disseny aplicada en els exemples de validació,consisteix en 

fixar un cantell mitjançant algun dels criteris, proposats i, coneixent el 
recobriment necessari en les armadures actives, ajustar l’allargament del cable 
fins que la fletxa del cable coincideixi amb la prefixada. Un cop ajustat aquest 
valor, s’obté automàticament la força de pretensat necessària per compensar la 
càrrega. 

 
§ L’aplicació numèrica per al càlcul de formes funiculars permet conèixer 

automàticament, en un cable sotmès a una determinada càrrega, la parella de 
valors força de pretensat/excentricitat que compensen aquesta càrrega i, a més, 
deduir-ne de manera molt simple la llei de moments equivalents i la llei de 
moments hiperestàtics.. 

 
§ Net-Test permet conèixer la tracció del cable en cada punt i, per tant, avaluar 

amb exactitud les pèrdues de pretensat. 
 
§ En una biga birecolzada els resultats obtinguts mitjançant Net-Test i mitjançant 

el Mètode de Compensació de les Càrregues coincideixen. 
 
§ En l’anàlisi habitual d’estructures contínues realitzat amb el Mètode de 

Compensació de les Càrregues es comprova la força de pretensat per a cada va 
per separat. 

 
§ Els resultats obtinguts demostren que en una biga hiperestàtica de vans simètrics 

les forces horitzontals es compensen, de tal manera que l’anàlisi de cada un dels 
vans es pot fer per separat, com si no hi hagués interacció entre vans adjacents, 
tal i com es fa en el Mètode de Compensació de les Càrregues. 
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§ Els resultats obtinguts demostren que en una biga hiperestàtica de vans 
asimètrics les forces horitzontals no es compensen, de manera que hi ha una 
interacció entre vans adjacents, que la metodologia habitual de càlcul no té en 
compte. 

 
§ Com a conseqüència de la simplificació que es realitza amb el Mètode de 

Compensació de les Càrregues es produeix un salt en la llei de moments i no es 
compensa la mateixa càrrega a tots els vans de l’estructura, cosa que s’hauria de 
tenir en compte en les comprovacions tensionals. 

 
§ Els resultats obtinguts per a les bigues ortogonals demostren que hi ha interacció 

entre els cables que es creuen, cosa que no contempla el Mètode de 
Compensació de les Càrregues. 

 
§ La metodologia habitual utilitzada per al càlcul de lloses postesades consisteix 

en analitzar per separat les dues direccions principals del forjat. L’aplicació 
numèrica per al càlcul de formes funiculars permet l’anàlisi per separat i l’anàlisi 
com a xarxa de cables. 

 
§ En els resultats obtinguts de l’anàlisi com a xarxa de cables és crítica la 

distribució d’àrrees tributàries de càrrega sobre cada cable o el que és el mateix 
cóm s’apliquen les càrregues sobre l’estructura. 

 
§ A diferència del que es fa en l’anàlisi convencional, en que es calcula un únic 

tendó i se’n generalitza el resultat per a tots els tendons en aquella direcció, 
l’anàlisi com a xarxa de cables permet modelar la geometria real de tots els 
cables i trobar-ne les traccions, sigui quina sigui la geometria del forjat. 

 
§ En l’anàlisi convencional es fa inviable trobar la posició real de tots els cables, 

principalment dels que recolzen sobre altres cables. 
 
§ Els resultats obtinguts en l’anàlisi com a xarxa de cables es diferencien dels 

obtinguts mitjançant l’anàlisi cable a cable i dels obtinguts mitjançant el mètode 
de compensació de les càrregues, principalment en els cables distribuïts 
uniformement, perquè en l’anàlisi com a xarxa és modelitza la seva geometria 
real.  

 
§ Els resultats obtinguts posen de manifest que en el cas d’estructures com els 

forjats de lloses postesades amb tendons no adherents, que tenen cantells reduïts 
amb llums elevades, petites variacions en les excentricitats dels tendons, 
provoquen grans diferències en la força de pretensat necessària per compensar la 
càrrega. 

 
§ El programa Net-Test permet modelar estructures pretensades tridimensionals. 

 
§ En el present estudi s’han posat les bases per al càlcul de lloses postesades amb 

tendons no adherents mitjançant models funiculars, però el càlcul com a xarxa 
de cables és un procés llarg i laboriós que convindria simplificar mitjançant la 
introducció dins el codi del programa d’algoritmes específics per al càlcul 
d’aquesta tipologia estructural. 




