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RESUM 
 
Malgrat 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 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 la tècnica dels forjats de lloses postesades 
amb tendons no adherents, com alternativa als tradicionals forjats de formigó armat. 
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, reduir 
considerablement el cantell dels forjats i les dimensions de la fonamentació, disminuir els problemes de 
fissuració i la limitació que les deformacions introdueixen en les dimensions dels elements estructurals de 
l’edifici i, finalment, permeten augmentar la velocitat d’execució. 
 
En aquesta Tesina és realitza un repàs de l’estat de l’art d’aquesta tècnica en tots els aspectes relatius a la 
història, l’àmbit d’aplicació, les tipologies de forjats amb tendons no adherents, els materials utilitzats i 
els avantatges vers altres tipologies de forjats. 
Així mateix, es presenten els criteris generals de dimensionament proposats per diversos organismes 
internacionals i per diversos autors nacionals dedicats a l’estudi del formigó, en relació al tractament que 
en fa la normativa espanyola. 
 
Per altra banda, l’analogia antifunicular ha estat històricament un dels primers mètodes científics utilitzats 
per a demostrar l’estabilitat de les construccions d’obra de fàbrica. 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 formades per xarxes de cables. En aquest estudi es mostra la formulació 
d’un element de catenària que permet simular el comportament de xarxes de cables i es presenten els 
fonaments per al càlcul per ordinador de xarxes funiculars i antifuniculars. 
 
Mitjançant una aplicació numèrica de càlcul de formes funiculars, que utilitza la formulació esmentada, 
s’analitza la possibilitat d’aplicació de l’analogia funicular de les càrregues per al càlcul de forjats de 
lloses postesades amb tendons no adherents. Aquesta aplicació 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. 
 
Així mateix, es posen les bases per a una nova metodologia de disseny d’aquest tipus estructural, 
alternativa a la metodologia tradicional, basada en el Mètode de Compensació de les Càrregues. 
Per fer-ho, es presenten diversos exemples de validació que van de més senzills, a més complexes. Els 
resultats de cada exemple es confronten amb els resultats assolits mitjançant l’anàlisi tradicional, per tal 
de validar la nova metodologia.  
 
La metodologia de disseny aplicada en els exemples de validació 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. També permet conèixer la tracció del cable en cada punt i, per tant, avaluar 
amb exactitud les pèrdues de pretensat. Finalment, 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. 
 


