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Capítol 1 
 

Introducció i objectius 
 
Ha plogut molt d’ençà que Eugène Freyssinet inventà la tècnica del pretensat, consistent 
en una precàrrega del formigó que elimina o redueix els esforços de tracció provocats 
per les càrregues que actuen sobre l’estructura.  
Una de les tècniques que se n’han derivat és el postesat amb tendons no adherents, que 
s’inicià el 1955 als E.E.U.U amb l’execució del primer forjat de lloses amb aquest tipus 
de pretensat. Des d’aleshores, hi ha hagut nombrosos estudis i investigacions que han 
permès conèixer amb profunditat la teoria i la pràctica d’aquesta tècnica, però a Espanya 
són molt escasses les obres d’edificació realitzades amb lloses postesades.  
Fins fa uns anys, l’edificació al nostre país es movia en general en un àmbit on el 
pretensat era substituït amb avantatges pels forjats unidireccionals, lloses de formigó 
armat o lloses reticulars, de manera que el postesat es relegava, quasi únicament, a 
l’àmbit de l’obra civil i en especial a la construcció de ponts. Tanmateix, el 
desenvolupament econòmic del país, que tendeix a encarir el cost de la mà d’obra, i la 
inquietud d’alguns projectistes, a fet despertar en els últims anys l’interès sobre aquesta 
tècnica com alternativa als tradicionals forjats de formigó armat.   
Les noves exigències imposades per l’arquitectura al disseny estructural, amb la 
proliferació de grans edificis i edificis emblemàtics fan pensar en el desenvolupament o 
aplicació de noves tècniques d’entre les quals en destaca clarament la tècnica del 
pretensat i en particular els forjats de lloses postesades amb tendons no adherents. 
Aquesta tècnica presenta diversos avantatges que es poden resumir en el fet que permet 
reduir considerablement el cantell dels forjats, de manera que es poden aconseguir 
elements estructurals molt esbelts.  
 
El primer objectiu d’aquest Tesina és realitzar 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. 
 
L’anàlisi i el disseny de forjats de lloses postesades és un procés més llarg que el que es 
du a terme en forjats tradicionals de formigó armat, perquè el disseny del postesat 
requereix varios passos adhicionals que no són necessaris en el formigó armat i existeix 
una àmplia elecció de possibilitats per tal d’optimitzar-ne el disseny. El procés tendeix a 
ser iteratiu partint de certes conjetures sobre la secció i el postesat, que es van ajustant a 
mesura que s’obtenen resultats dels càlculs. 
El segon objectiu d’aquesta Tesina serà doncs, presentar els citeris 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.  
 
Un dels punts claus en el disseny de forjats de lloses postesades és el 
predimensionament de la força de pretensat. El problema d’optimitzar la força de 
pretensat és transforma habitualment en considerar quin valor de la càrrega total s’ha de 
compensar gràcies a la corbatura dels tendons. És l’anomenat Mètode de Compensació 
de les Càrregues, en el que el tendó es representa com un axil i una càrrega vertical 
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uniformement repartida que actua en oposició a les càrregues permanents i a les 
sobrecàrregues i compensa part de la càrrega de disseny. 
Es pararà especial atenció en les bases teòriques d’aquest mètode, en la seva aplicació 
pràctica al càcul de forjats de lloses postesades amb tendons no adherents, en els 
inconvenients derivats de possibles simplificacions del mateix i, en general, en tot el 
procés d’anàlisi estructural que se’n deriva, desde l’avaluació de les pèrdues de 
pretensat, fins a la comprovació dels estats límits, passant pels criteris de disposició 
d’armadura passiva. 
 
Per altra banda, l’analogia antifunicular ha estat històricament un del primers mètodes 
científics utilitzats per a demostrar l’estabilitat de les construccions d’obra de fàbrica. 
Existeix una simetria intuitiva entre les formes geomètriques que configuren l’equilibri 
d’un pont de pedra en arc i un fil subjectat pels seus extrems i penjant pel seu propi pes. 
Es mostrarà la formulació d’un element de catenària que permeti simular el 
comportament de xarxes de cables i es presentaran els fonaments per al càlcul per 
ordinador de xarxes funiculars i antifuniculars. La formulació emprada se situa en el 
context d’una Tesi Doctoral en curs, l’objectiu de la qual és desenvolupar una 
formulació analítica que permeti la simulació numèrica de models funiculars per tal 
d’estudiar l’estabilitat de les construccions d’obra de fàbrica. 
Un dels objectius principals d’aquesta Tesina és analitzar les possibilitats d’utilització 
de l’analogia funicular de les càrregues per al càlcul de xarxes de cables aprofitant la 
formulació esmentada. Concretament, s’estudiaran xarxes de tendons postesats no 
adherents, amb qualsevol diposició geomètrica i es posaran 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. 
 
Mitjançant Net Test, aplicació numèrica per al càlcul de formes funiculars 
desenvolupada en la Tesi Doctoral esmentada, s’analitzaran diversos exemples. L’ordre 
de presentació dels casos anirà de més senzills a més complexes, buscant resoldre, pas a 
pas, les problemàtiques específiques de cada cas, a fi i efecte que, en arribar a l’objectiu 
final de modelitazació d’un forjat de lloses postesades, es diposi de tots els elements 
necessaris per a l’anàlisi del model. Els resultats de cada exemple es confrontaran amb 
els resultats assolits mitjançant l’anàlisi tradicional, per tal de validar la nova 
metodologia i poder-ne copsar els punts forts i els punts febles. 
 
Finalment , amb l’afany de mostrar les múltiples possibilitats i el potencial de l’eina 
desenvolupada, es mostrarà, a tall d’exemple, la modelització d’una xarxa de cables 
tridimensional, l’anàlisi de la qual no es pot fer amb mètodes convencionals. 




