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Capítol 3 
 

Criteris de disseny 
 

3.1.Introducció 
 
El disseny de forjats de lloses postesades amb tendons no adherents està condicionat en 
primera instància per una sèrie de dades que han de ser conegudes a priori i que tenen a 
veure amb les dimensions, la geometria, les càrregues que ha de resistir, la funcionalitat, 
l’estètica i els costos econòmics de l’edifici que es vol construir. Un cop conegudes 
aquestes dades és feina del projectista definir la geometria final, tant en planta com 
alçat, de l’edifici, definir el tipus de forjat a emprar i, posteriorment dur a terme el 
dimensionament i càlcul del mateix. En aquest capítol es tractaran els temes que tenen a 
veure amb els criteris generals de dimensionament, com ara l’elecció del tipus de forjat, 
sense entrar en el càlcul estricte, cosa que es farà en el següent capítol. 
 
 

3.2.Criteris generals de dimensionament 
 
La primera pregunta que es fa freqüentment el projectista quant al disseny de lloses 
postesades és l’elecció del tipus de tendons, adherents o no adherents o, en altres 
paraules injectar formigó a les beines o no injectar-ne. No és possible donar una 
resposta definitiva que resolgui aquesta qüestió, però el que sí es pot fer és remarcar 
quines avantatges i inconvenients tenen cadascun del dos sistemes. El fet és que en 
alguns països com Estats Units, les lloses es postesen quasi exclusivament mitjançant 
monocables no adherents mentres que en països com Austalia, només es permet l’ús de 
postesats adherents. La raó cal buscar-la en els codis de disseny locals, l’existència 
d’especialistes, el cost relatiu de la mà d’obra i del pocediment constructiu, el cost de de 
l’acer, les operacions de tesat i les operacions d’injecció. 
 
Els tendons no adherents ofereixen les següents avantatges. 
 

• Són tendons fins,lleugers i flexibles que permeten aprofitar la màxima 
excentricitat del pretensat en cantells relativament petits i són de fàcil 
col·locació. 

• Protecció exterior contra la corrosió  
• Tenen pèrdues de la força de tesat per fregament molt baixes. 
• No és necessària l’operació d’injecció 

 
Per altra banda, els tendons adherents ofereixen les següents avantatges. 
 

• Complet aprofitament de la resistència de l’acer actiu. 
• Augment del comportament contra la fissuració gràcies a les forces d’adherència 

i, per tant menor quantitat necessària d’armadura passiva per al control de la 
mateixa. 
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• En els sistemes de beines planes els tendons són més fins i es pot aprofitar més 
l’excentricitat dels mateixos en seccions de cantells relativament petits. 

• En els sistemes muticable es poden transferir grans forces de tesat utilitzant 
grans unitats de tendons. 

 
En qualsevol cas, aquest treball es fixa en els tendons de tipus no adherent, perquè com 
es veurà en capítols posteriors són els únics amb els que es pot establir alguna relació 
amb l’analogia antifunicular. 
 
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. 
En el formigó armat, els càlculs de servei no són, generalment, determinants, de manera 
que el procés usual és escollir una secció de formigó i calcular l’armat necessari per 
resistir certes càrregues corresponents a l’estat límit últim. Les restriccions quant a les 
deformacions s’estima que se satisfan adoptant uns criteris prescrits de la relació 
cantell/llum. Si els càlculs determinen que la secció escollida no és suficient no queda 
pràcticament més alternativa que augmentar-ne el cantell. Si, per contra, la secció 
inicialment escollida es més gran del necessari, normalment s’accepta i és extrany que 
es tornin a repetir els càlculs per a una secció més petita. 
En el postesat, fins que no s’han realitzat tots els càlculs, no queda clar si els criteris de 
servei o els d’estat límit últim, o ambdós, són crítics. En qualsevol cas, els estats de 
servei de tensions i deformacions són una part important del procés de disseny. En 
l’estat de servei les tensions en el formigó, tant de tracció com de compressió, han de 
romandre entre uns límits específics, tant a curt termini on la càrrega és mínima, com en 
l’estat final en que s’hi aplica tota la càrrega. Si els criteris de servei se satisfan, 
aleshores es continua amb les consideracions de resistència última. 
El procés de disseny del postesat podria resumir-se en la següent seqüència de passos 
tenint en compte que, en tractar-se d’un procés iteratiu, existeix la possibilitat d’haver 
de tornar enrere en el procés de disseny: 
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Figura 3.1: Procés de disseny 
 

 
 
En el capítol 2 s’han presentat les principals tipologies de forjats de lloses postesades 
amb tendons no adherents comentant criteris relatius a l’ús i les limitacions tècniques. A 
continuació, es donaran les relacions cantell/llum que poden ajudar a escollir la 
tipologia més adient en cada cas, primer pas per al dimensionament d’aquestes 
estructures.  
 
Una primera aproximació del problema consisteix en fixar el cantell del forjat. El codi 
americà PTI (Post-Tensioning Institute) i ACI-318-02 (Building Code Requirements for 
Structural Concrete) [8] proporcionen les següents relacion llum cantell presentades en 
la taula 3.1: 
 

Tipus de llosa Relació llum/cantell 
 Una llum Llums contínues 
Llosa massissa unidireccional 45-40 50-45 
Llosa massissa unidireccional (sobre pilars) --- 48-40 
Lloses alleugerides bidireccionals 35-30 40-35 
Lloses nervades unidireccionals 38-35 42-38 
Lloses amb àbacs 50 --- 
Lloses bidireccionals amb bigues en 2 direccions 55 --- 
Bigues de cantell (b˜ h/3) 20 --- 
Bigues planes (b˜ hx3) 30 --- 

 
Taula 3.1: Relacions llum/cantell proposades per [8] 

Escollir la secció 

de formigó 
Escollir la força de tesat i el traçat dels tendons 

Comprovar tensions finals i tensions inicials 

Comprovar deformacions 

Comprovar pèrdues de la força de pretensat 

Comprovar tensions normals Afegir acer passiu 

Comprovar tensions tangencials Afegir acer passiu 

Dissenyar els ancoratges 

FINAL 
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El mateix codi indica que aquestes relacions es poden augmentar quan les fletxes i les 
vibracions no siguin crítiques, però en [1] s’indica que, tenint en compte els majors 
coeficients de seguretat i valors de càrregues de projecte de la normativa espanyola, és 
més convenient considerar valors lleugerament inferiors com els proposats en l’informe 
25 de CS (Concrete Society)[9] que es presenten a la taula 3.2: 
 

Tipus de llosa Càrrega* Relació llum/cantell 
Mitja 28 a 18 (en la llum menor) Bigues entre suports 

Elevada 20 a 15 (en la llum menor) 
Mitja 32 a 26 (en la llum menor) Lloses bidireccionals alleugerides 

Elevada 28 a 20 (en la llum major) 
Lleugera 48 a 40(en la llum major) 

Mitja  42 a 34 (en la llum major) Lloses bidireccionals 
Elevada 36 a 28 (en la llum major) 

*Càrregues lleugeres de 2 a 5 kN/m2 , càrregues mitges de 5 a 10 kN/m2 , càrregues elevades superiors 10kN/m2 
 

Taula 3.2: Relacions llum/ cantell proposades per [9] 
 
 
 
En aquest mateix sentit, i amb la voluntat de facilitar la incorporació dels forjats 
postesats a la edificació a Espanya l’empresa MK4, juntament amb l’enginyer Luís 
Bozzo han desenvolupat una sèrie de taules [5] que permeten obtenir el cantell, les 
armadures actives i passives per a diferents nivells de càrrega i per a forjats 
unidireccionals i bidireccionals. 
 
 

 
 

Taula 3.3: Cantells, armadures actives i passives per a diferents nivells de càrrega en lloses postesades 
unidireccionals. Obtinguda de la referència[5] 
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Taula 3.4: Cantells, armadures actives i passives per a diferents nivells de càrrega en lloses postesades 
bidireccionals. Obtinguda de la referència [5] 

 
Per tal de poder comparar aquests criteris de predimensionament amb el presentats amb 
anterioritat, es presenten a continuació les relacions llum/cantell corresponents a aquests 
últims valors: 
 

LLOSES UNIDIRECCIONALS: TIPUS 1 

PP =5 kN/m2 PP =10 kN/m2 PP =20 kN/m2 

L h l/h h l/h h l/h 

5 20 25 25 20 30 17 

7.5 25 30 30 25 35 21 

10 30 33 35 29 40 25 

12.5 35 36 40 31 45 28 

15 40 38 45 33 50 30 

 
Taula 3.5: Relacions llum/cantell per lloses postesades unidireccionals tipus 1 

 

LLOSES UNIDIRECCIONALS: TIPUS 2 

PP =5 kN/m2 PP =10 kN/m2 PP =20 kN/m2 

L h l/h h l/h h l/h 

5 15 33 20 25 25 20 

7.5 20 38 25 30 30 25 

10 25 40 30 33 35 29 

12.5 30 42 35 36 40 31 

15 35 43 40 38 45 33 

 
Taula 3.6: Relacions llum/cantell per lloses postesades unidireccionals tipus 2 
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LLOSES BIDIRECCIONALS: TIPUS 1 

PP =5 kN/m2 PP =10 kN/m2 PP =20 kN/m2 

L h l/h h l/h h l/h 

5 18 28 24 21 29 17 

7.5 24 31 28 27 33 23 

10 28 36 32 31 37 27 

12.5 32 39 36 35 41 30 

15 36 42 40 38 45 33 

 
Taula 3.7: Relacions llum/cantell per lloses postesades bidireccionals tipus 1 

 

LLOSES BIDIRECCIONALS :TIPUS 2 

PP =5 kN/m2 PP =10 kN/m2 PP =20 kN/m2 

L h l/h h l/h h l/h 

5 17 29 20 25 23 22 

7.5 22 34 24 31 27 28 

10 26 38 28 36 31 32 

12.5 30 42 33 38 38 33 

15 34 44 37 41 42 36 

 
Taula 3.8: Relacions llum/cantell per lloses postesades bidireccionals tipus 2 

 

LLOSES BIDIRECCIONALS: TIPUS 3 

PP =5 kN/m2 PP =10 kN/m2 PP =20 kN/m2 

L h l/h h l/h h l/h 

5 16 31 19 26 21 24 

7.5 20 38 22 34 25 30 

10 25 40 26 38 29 34 

12.5 29 43 31 40 35 36 

15 32 47 35 43 40 38 

 
Taula 3.9: Relacions llum/cantell per lloses postesades bidireccionals tipus 3 

 
 

Es pot comprovar que, en tots els casos, per a un mateix nivell de càrregues, la relació 
llum/cantell augmenta a mesura que s’augmenta la llum, encara que no de manera lineal 
i, com és natural, per a una mateixa llum, la relació disminueix a mesura que 
augmentem la càrrega. 
Si comparem els valors proposats en aquestes taules amb els proposats per Concrete 
Society per a lloses bidireccionals, podem veure que es tracta de valors similars quan es 
tracta de llums mitges, però quan es tracta de llums petites o grans, els valors difereixen. 
Aquesta qüestió posa de manifest el valor d’aquestes taules, doncs els criteris presentats 
fins ara donaven un ordre de magnitud de la relació llum cantell, vàlid per a llums 
mitges o llums habituals, però que segurament no són aplicables en casos menys 
habituals. A més, aquestes taules donen un ordre de magnitud de la quantitat d’acer 
passiu i actiu a disposar, de forma que proporcionen una primera aproximació del cost 
de l’estructura que pot permetre valorar la seva rentabilitat econòmica. 
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3.3.Predimensionament de la força de pretensat 
 
Consideracions econòmiques sovint obliguen a que la força de pretensat sigui la mínima 
que satisfagui les condicions de servei. Les deficiències en la resistència de la secció es 
poden arranjar afegint acer passiu on sigui necessari, però en general, el nivell de 
postesat es determina pels requeriments de servei.  
En estructures birecolzades el nivell de postesat es pot determinar fàcilment perquè no 
existeixen redundàcies en les condicions de vinculació que provoquin l’aparició de 
moments secundaris o moments hiperestàtics de pretensat. El problema de determinar 
un traçat òptim per als tendons és més complicat en estructures contínues. El procés 
requereix estimar un traçat inicial i refinar-lo per iteració a mesura que s’avança en el 
disseny i els càlculs i, evidentment, partir d’una bona aproximació simplifica el procés. 
 
Assumint que la tensió de tracció final és el criteri determinant, és obvi pensar que 
l’objectiu és determinar la força de tesat que limiti les traccions als valors permissibles 
en totes les seccions. Un bon punt de partida per al cas de les estructures contínues és 
deduir la llei de moments produïda per l’aplicació del pes propi, per a una determinada 
força de pretensat i una determinada excentricitat del tendó respecte del centre de 
gravetat de la secció. En la deducció d’aquesta llei de moments cal tenir present que el 
que és important és la fletxa de la paràbola que descriu el cable i no la seva posició 
absoluta, la qual cosa en facilita la deducció. Paràboles que tinguin la mateixa fletxa són 
equivalents i produeixen la mateixa llei de moments finals després d’incloure els 
moments hiperestàtics. D’aquesta manera, en cadascun dels vans de l’estructura, la 
fletxa del tendó acostuma a representar la fletxa de la paràbola de la llei de moments 
produïda pel pes propi. Això és equivalent a compensar una proporció fixe de les 
càrregues totals. El problema d’optimitzar la força de pretensat pot ser transformat 
d’aquesta manera, 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 que 
s’explica en el següent apartat.  
Si es vol compensar una càrrega constant en vans de diferent longitud, cal que el 
quocient entre el producte de la força de pretensat per la seva excentricitat dividit pel 
quadrat de la longitud del va sigui constant [10].  
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. Alternativament 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. També es poden combinar les dues opcions. 
 
 

3.3.1.Mètode de compensació de les càrregues 
 
Aquest mètode serveix per predimensionar la força de tesat de manera prèvia a totes les 
comprovacions necessàries. 
Per a llums i càrregues habituals pot trobar-se un predimensionament compensant la 
totalitat del pes propi mitjançant les forces introduïdes pel pretensat. 
 
En el càlcul, la força de pretensat i el traçat en alçat del tendó es poden considerar o 
representar de dues maneres. La primera consisteix en considerar un axil de compressió 
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i una llei de moments representada pel producte de la força de pretensat per 
l’excentricitat en cada punt del tendó. L’altra opció és considerar un axil de compressió 
i càrregues equivalents actuant al llarg del tendó que, evidentment, provoquen la 
mateixa llei de moments que en el cas anterior.  

 
Figura 3.2: Alternatives equivalents per a un tendó parabòlic 

 
Considerem la primera alternativa, on el perfil longitudinal del tendó es representa per 
un axil i una llei de moments. Sigui f l’excentricitat en el centre de llum mesurada des 
del centre de gravetat de la secció.  
Aleshores:      

 
y = Ax2 + f   (3.1) i el moment en el punt x ve donat per: 

           
         Mx = P·y = P·(Ax2 + f)  (3.2) 

 
Cal notar que en la figura 3.2 la llei de moments equivalents ha estat representada 
segons el conveni usual en formigó, és a dir, el diagrama es dibuixa en la cara 
traccionada.  
En el cas d’una llum simplement recolzada aquest moment s’ha de superposar als 
moments originats per les càrregues exteriors, i la secció s’ha de dissenyar per a la 
combinació de l’axil i el moment total resultant d’aquesta superposició. En el cas de 
llums contínues, la deformació de l’estructura, sota l’influència del moment, genera 
unes forces correctores en els suports anomenades forces secundàries o reaccions 
hiperestàtiques, que alhora generen els corresponents moments hiperestàtics. L’efecte 
total produït pel tendó en llums contínues és la suma dels moments primaris o isostàtics 
i els moments hiperestàtics. 
 
Considerem ara la segona alternativa esmentada amb anterioritat, és a dir, el tendó 
representat per un axil i una càrrega vertical uniformemt repartida. La figura. 3.2 
mostra, sota el títol càrregues equivalents, la càrrega equivalent en un tendó de traçat 
parabòlic. El tendó està ancorat en el centre de gravetat de la secció en cadascun del 
extrems i la seva excentricitat en el centre de llum és f. Per equilibri estàtic, el moment 
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en el centre de llum produït per l’excentricitat del tendó ha de ser igual al moment 
produït per la càrrega equivalent uniformement distribuïda, de valor p ,provocada per la 
corbatura del tendó: 
 

M = P·f = p·l2 / 8 (3.3) 
 

p = 8·P·f / l2  (3.4) 
 
Les dues alternatives esmentades són matemàticament correctes i les dues poden ser 
emprades per l’anàlisi d’una estructura postesada, però el mètode esmentat en segon 
lloc és, sense dubte, el més utilitzat. La càrrega equivalent del tendó actua en oposició a 
les càrregues permanents i a les sobrecàrregues, compensa part de la càrrega de disseny 
i és per aquest raó que s’anomena Càrrega compensada i l’anàlisi associat, Mètode de 
compensació de les càrregues. 
 
La majoria dels forjats per a edificis es dissenyen per tal de resistir una càrrega 
uniformement distribuïda, la qual cosa correspon, en termes del mètode de compensació 
de les càrregues, a tendons de traçat parabòlic. L’equació d’una paràbola de segon grau 
és la següent: 
 

y = Ax2+ Bx + C (3.5) 
 
on A, representa la corbatura de la paràbola, B el pendent i C l’alçada en l’origen x = 0 
Per a un perfil parabòlic genèric el moment en el punt x val: 
 

Mx=Py =P·(Ax2+ Bx + C) (3.6) 
 
i la càrrega equivalent p: 
 

p= -d2(Mx) / dx2 = -2·P·A (3.7) 
 
A banda de la força de pretensat P, es pot comprovar que la càrrega compensada només 
depèn del coeficient A. Per tant, totes les paràboles amb el mateix valor d’A són 
equivalents quant a càrrega compensada. Una estructura contínua genèrica, produirà els 
seus propis moments hiperestàtics, però la llei final de moments, suma dels moments 
isostàtics i hiperestàtics, serà exactament la mateixa. 
La relació entre f, la fletxa total de la paràbola, el coeficient A i la càrrega equivalent es 
pot calcular de la següent manera: 
 

M(c.d.ll.) = P·f = p l2 / 8 = 2·P·A·l2 / 8 (3.8) 
 
de manera que   A = 4 f / l2  (3.9) 
 
En [10] es recull el procés de deducció de les equacions que governen la geometria, 
fletxes totals i corbatures de perfils parabòlics simètrics i antisimètrics que permeten la 
deducció exacta de la càrrega compensada en tots els traçats possibles. En [1] es recull 
una forma simplificada d’aquestes equacions en la que no es consideren transicions 
entre paràboles de llums adjacents, sinó que el punt sobre el recolzament en el que es 
troben és una singularitat i no una corba suau. En qualsevol cas, els valors resultants 
d’aquesta simplificació són prou acurats i es presenten a continuació:  
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Figura 3.3.Càrrega compensada en una llum interior. Extret de la referència [1] 
 
 
on f té la següent expressió en traçats asimètrics 
 
 

 
 

Figura 3.4.Valor d’ f en traçats asimètrics. Extret de la referència [1] 
 
sabent que: 
 

 
 

Figura 3.5.Valor d’ fo en traçats asimètrics. Extret de la referència [1] 
 
 

3.4.Traçat 

3.4.1.Traçat en alçat en lloses postesades 
 
Els tendons acostumen a adoptar la forma d’una paràbola amb excentricitat màxima en 
el centre de llum i, sobre pilars, la forma d’una paràbola amb corbatura inversa. Es 
recomana no dissenyar traçats en alçat amb corbatures inferiors a 2.5 m.  
Es recomanable arribar a l’ancoratge a mig cantell i en posició horitzontal, amb 
l’objecte d’assegurar una perfecta operació de tesat. 
Per altra banda, per tal d’aprofitar els efectes beneficiosos del pretensat vers el 
punxonament, es recomana que el punt d’inflexió del tendó se situï prop del pilar, a una 
distància de la cara del pilar de mig cantell útil. La relació entre la distància de l’eix del 
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pilar al punt d’inflexió i la llum entre eixos de pilars se sol situar entre 0.05 i 0.1 per tal 
d’afavorir els esforços induïts pel pretensat contraris al punxonament..  
 
 

3.4.2.Traçat en planta en lloses postesades 
 
Es parteix de la base que els tendons situats als vans tranfereixen la càrrega als tendons 
situats entre pilars i aquests, la transfereixen als pilars segons la figura adjunta: 
 
 

 
Figura 3.6: Transferència de les càrregues desde l’interior del va als suports. Extret de la referència [1] 

 
 
Existeixen tres tipus de disposicions dels tendons amb diferents avantatges i 
inconvenients.  
La primera, tendons distribuïts en les dues direccions, busca l’eficiència estructural i 
dificulta la seva construcció, perquè apareixen families de tendons perpendiculars amb 
la mateixa excentricitat, cosa que complica la seva col·locació. A més, exigeix la 
disposició de tendons concentrats sobre pilars, per evitar el punxonament i tendons en 
zones d’ancoratge per evitar traccions en aquestes zones 
La segona, tendons en banda en una direcció i distribuïts en l’altra, busca l’eficiència 
constructiva perquè només es produeixen encreuaments sobre els pilars. Aquesta 
disposició és molt semblant als clàssics forjats unidireccionals formats per jàsseres en 
una direcció i biguetes en una altra, i potencia el comportament unidireccional. 
La tercera, és una disposició intermitja entre les dues anteriors que pretén conjugar la 
facilitat constructiva amb l’eficiència estructural. Es concentra algun tendó sobre la 
banda de pilars en la direcció dels tendons distribuïts, per tal de millorar el 
comportament vers el punxonament. 
 
En la figura adjunta es presenta un esquema de les possibles disposicions dels tendons 
en planta: 
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Dimensionat i càlcul de lloses postesades mitjançant models funiculars 

 

 
 

Figura 3.7: Possibles disposicions en planta dels tendons de pretensat. Extret de la referència [1] 
 
Sovint, els tendons no poden seguir un traçat en planta recte degut a l’existència de 
forats en el forjat per permetre, per exemple, la instal·lació d’ascensors. Les desviacions 
en planta no afecten la seva càrrega equivalent, però si afecten el càlcul de les pèrdues 
de pretensat. La corbatura dels tendons produeix forces radials de magnitud P/R, on P es 
la força de pretensat del tendó que assumeix una corbatura circular de radi R. Aquestes 
forces hauran de ser resistides pel formigó en contacte amb el tendó. Un radi petit 
provoca grans forces radials per unitat de longitud i, a més, la col·locació del tendó serà 
més complicada que en el cas de radis més grans. En qualsevol cas, cal disposar 
suficient reforç d’armadura passiva per resistir aquests esforços. 




