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Capítol 4 
 

Càlcul de lloses postesades 
 

4.1.Càlcul d’esforços 
 
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. Aleshores, 
s’analitzen les seccions crítiques i es dissenyen per a les condicions de servei i últimes. 
En el cas de llums simplement recolzades, l’anàlisis consisteix en calcular els moments 
en el centre de llum i els tallants en els recolzaments per a la càrrega màxima. Si la 
secció proposada és adequada, bàsicament pel que fa al cantell, es calcula el pretensat i 
el reforç d’acer passiu. 
En el cas de llums contínues unidireccionals, també es poden analitzar en sèries de 
faixes o bé, com a models integrals que incloguin els pilars. El disseny d’estructures 
contínues està molt més afectat per l’escurçament longitudinal, provocat per la retracció 
i la fluència, en estructures postesades que en estructures de formigó armat i, a més, cal 
afegir a aquests dos efectes, l’escurçament elàstic produït pel pretensat. Aquest 
escurçament s’ha de tenir en compte en el dissseny dels elements verticals de 
l’estructura perquè introdueix deformacions laterals en els pilars. 
 
Els forjats unidireccionals acostumen a analitzar-se per unitat d’amplada i en canvi, en 
els forjats bidireccionals existeixen varies possibilitats per al càlcul d’esforços. 
 
Mètode dels pòrtics virtuals: es tracta d’un mètode senzill i molt sancionat per la 
pràctica, aplicable en el cas que les llums i les càrregues presentin certa regularitat i 
estiguin dins els valors habituals. La formulació general del mètode es troba recollida en 
ACI-318[11] i, en particular, la fórmula per al càlcul de la rigidesa equivalent dels pilars 
i les limitacions, quant a condicions geomètriques, proporció entre llums adjacents i 
desalineació de pilars es descriuen a l’article 22 de l’EHE [3]. 
El mètode no s’ha d’utilitzar quan hi hagi una possible interacció entre els pòrtics que 
pot ser causada per irregularitats geomètriques en planta o alçat, per l’existència de 
llums molt descompensades o bé, per l’existència de forats. A més, si en els dintells no 
es considera la deformació axial, part dels efectes hiperestàtics del pretensat no es 
consideren, la qual cosa pot portar a errors si els pilars tenen una rigidesa considerable.  
La formulació existent per aquest mètode no permet reproduir correctament la 
distribució transversal dels efectes de flexió que produeixen els tendons concentrats en 
bandes, la qual cosa pot portar errors en la estimació de les distribucions reals de 
tensions i, per tant riscos de fissuració, tant en servei, com en buit. 
 
Mètode de l’engraellat pla: aquest mètode permet considerar efectes que el mètode 
dels pòrtics virtuals no pot tractar com ara la distribució transversal dels esforços de 
tallant, de flexió i de torsió, forats, distribució irregular de pilars, etc. Tot i que el 
mètode és molt útil per a lloses de formigó armat, planteja certes dificultats en lloses de 
formigó pretensat quan el pretensat pot generar esforços importants en el pla de 
l’estructura.  
L’engraellat pla no permet simular correctament la difusió de compressions produïdes 
pel pretensat en el pla de l’estructura, amb la qual cosa, la distribució de compressions 



Capítol 4. Càlcul de lloses postesades  32 

Dimensionat i càlcul de lloses postesades mitjançant models funiculars 

pot quedar molt allunyada de la realitat i, per tant, s’ha de tenir en compte a l’hora de 
verificar l’estat tensional, especialment si existeixen bandes de tendons concentrats. 
Una versió d’aquest mètode molt utilitzada [10] consisteix en modelar el sistema de 
llosa bidireccional com un engraellat de bigues.En cadascuna de les dues direccions, la 
llosa es divideix en faixes per unitat d’amplada en les que s’hi aplica una proporció de 
la càrrega total, actuant en una direcció. La proporció ve determinada per la longitud de 
les llums en les dues direccions, de manera que per a una llum en una direcció de 
longitud L1, la càrrega aplicada estarà afectada pel factor L2

4 / (L1
4+L2

4) , on L2 és la 
llum en l’altra direcció. 
 
Mètode dels elements finits: és el mètode que pot reproduir més correctament el 
complex comportament estructural d’un forjat bidireccional i és per aquesta raó que és 
un mètode cada cop més emprat per al càlcul de lloses de formigó armat. Té 
l’incovenient que existeixen pocs programes comercials que incorporin de forma 
automatitzada el tractament del pretensat. 
L’adequat anàlisi de lloses postensades requereix utilitzar elements finits de làmina per 
al tractament de l’acoblament entre els efectes de flexió i membrana. Per altra banda, és 
difícil modelitzar les zones d’unió entre la llosa i els pilars i es fa necessari treballar 
amb elements que siguin capaços de simular importants gradients de tensió i, en el cas 
del punxonament és necessari treballar amb elements finits tridimensionals. 
 
 

4.2.Dimensionament de la força de pretensat 
 
A continuació es descriuen els passos necessaris per al disseny de la força de pretensat: 
 
Ponderació de la força de pretensat en servei: el fet que els cordons es tesin 
individualment i que el seu control també es dugui a terme per separat, justifica 
l’adopció d’un coeficient de ponderació igual a la unitat, tant per a les càrregues 
favorables com per a les càrregues desfavorables. En aquest sentit, cal remarcar que el 
fet que les pèrdues de pretensat siguin considerablement inferiors a les que es 
produeixen amb tendons adherents referma aquest criteri. 
 
Limitació de la força de tesat: és necessària aquesta limitació per tal de reduir la 
probabilitat de trencament de les falques i per mantenir una reserva de resistència quan 
l’estructura assoleixi la càrrega de projecte. La màxima tensió de servei, segons les 
diverses normatives, ha d’estar entre el 70% i 85% de la càrrega de trencament. En el 
cas de la EHE la força de tesat es limita al 75% de la càrrega de trencament. 
Per altra banda, en el càlcul en servei a temps infinit convé considerar una força efectiva 
màxima del 60% de la càrrega de trencament última dels tendons. 
 
Limitació de les traccions màximes sobre el formigó: en l’estat límit de servei, per tal 
de controlar la fissuració, tenint en compte l’existència o no d’armadura passiva, cal 
limitar les traccions màximes diferenciant entre les zones de moments positius i les 
zones de moments negatius.  
En [1] es recullen el criteris de limitació de els traccions màximes sota l’acció de les 
càrregues permanents i variables que es mostren en la següent taula: 
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 Traccions admissibles (fck en MPa) 
Armadura passiva mínima Zona M+ Zona M- 

NO s ct = 0.17·(fck)1/2 0 
SI s ct = 0.5·(fck)1/2 s ct = 0.5·(fck)1/2 

 
Taula 4.1: Traccions admissibles en el formigó. Obtinguda de la referència[RM] 

 
En buit es pot adoptar la mateixa limitació de les tensions però amb el valor de fckj 
 
Límitació de les compressions màximes: per tal d’evitar la microfissuració 
longitudinal en qualsevol moment de la vida de l’estructura cal limitar el valor de les 
tensions de compressió. En l’article 49 d’EHE [3] aquestes tensions es limiten a 0.6·fck,j 
, però en [1] s’eleva aquest valor fins a 0.625 fck,j. En aquesta mateixa referència 
s’indica que s’ha de parar especial atenció a la zona d’ancoratges i es proposen els 
següents límits que provenen del fet que, en aquestes zones s’hi produeixi un estat 
triaxial de compressions: 
 
Calculant s c =Po/Ao  s’ha de complir que  s c < 0.6·fcj·(Ac/Ao)1/2 <  fck,j (4.1) 
 
on Ao és l’àrea de la superfície de recolzament de la placa de repartiment o de 
l’ancoratge directe i Ac és l’àrea màxima de la secció de la llosa o biga geomètricament 
concèntrica amb la placa d’ancoratge. 
Només es podran considerar admissibles aquests límits per a la tensió de compressió en 
cas que es compleixi que el quocient Ac/Ao sigui menor a 2.25 i que es disposi suficient 
armadura passiva per resisitir les traccions principals originades en el formigó. 
 
Precompressió mitja de l’estructura: la precompressió mitja, definida com la força 
total de pretensat després de pèrdues dividida per l’area total de formigó ha de ser 
superior a 1 MPa, per aconseguir una quantia d’armadura passiva òptima, i inferior a 2.5 
MPa per tal d’evitar deformacions excesives per escurçament elàstic i fluència. 
 
 

4.3.Pèrdues de pretensat 
 
La força de pretensat introduïda als ancoratges es va perdent en el temps i en l’espai. 
Les pèrdues instantànies són degudes a la penetració de les falques d’ancoratge, al 
fregament i a l’escurçament elàstic del formigó. Les pèrdues diferides són degudes a la 
relaxació de l’acer de pretensat i a la fluència i retracció del formigó. 
 
 

4.3.1.Pèrdues instantànies 
 
Les pèrdues per fregament poden avaluar-se segons la següent expressió: 
 
? P ˜  P0·(1-exp(-µ·a-?·x))  (4.2) 
on  
a és la suma dels valors absoluts de les variacions angulars que descriu el tendó a una 
distància x de l’ancoratge 
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x és la distància en metres entre la secció considerada i l’ancoratge 
µ i ? són valors especificats pel fabricant del sistema de pretensat que es troben en el 
següent interval: 
 
0.01 rad-1 = µ = 0.1 rad-1  (4.3) 
4·10-4 m-1 = ? = 3·10-3 m-1  (4.4) 
 
El fregament acostuma a provocar unes pèrdues del 2.5% de la força inicial de tesat per 
cada 10 m de tendó. 
 
Les pèrdues per penetració de falca es poden avaluar segons la següent expressió: 
 
? P2 = 2·a·Ep·Ap / (2 - L / Lm)  (4.5) on 
 
a és la penetració de falca (entre 3 i 5 mm) 
L és la longitud total del tendó 
Lm és un valor que depèn de les pèrdues per fregament per unitat de longitud i de a. Per 
unes pèrdues del 0.25% per metre i a = 5 mm, Lm =16 m. Per unes pèrdues del 0.17% 
per metre i a = 5 mm, Lm =19.5 m. 
 
Les pèrdues per penetració de falca representen un 6% de la força de tesat en tendons de 
0.5” i del 8% en tendons de 0.6”. 
 
Les pèrdues per escurçament elàstic es calculen a través de la fórmula: 
 
? P3 = s cp·(n-1)·(Ap·Ep) / (2·n·Ecj) (4.6) on 
 
s cp és la tensió de compressió ( a l’alçada del centre de gravetat de les armadures 
actives) produïda per la força P0 – ? P1 – ? P2 i pels esforços deguts a les càrregues que 
actuin en el moment de tesat. 
n = nombre de tendons de la banda considerada 
 
Aquesta pèrdua pot estimar-se en un 0.5% de la força de pretensat inicial. 
 
 

4.3.2.Pèrdues diferides 
 
Les pèrdues per retracció s’avaluen a partir de la següent expressió: 
 
? P4= erf·Ep·Ap  (4.7)  on 
 
erf és el valor final de la retracció del formigó a partir de la introducció del pretensat 
 
Aquestes pèrdues se situen vora el 5% de la força de pretensat inicial. 
 
Les pèrdues per fluència es poden calcular de la següent manera: 
 
? P5= f f ·s cgp·Ap·Ep / Ec (4.8)  on 
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f f és el valor final del coeficient de fluència, tenint en compte l’edat del formigó quan 
s’introdueix el pretensat. 
s cgp és la tensió del formigó (a l’alçada del centre de gravetat de les armadures actives) 
produïda pel valor característic inicial de la força de pretensat i la totalitat de les 
càrregues permanents. 
 
Aquestes pèrdues se situen en l’entorn del 2-4% de la força de pretensat inicial. 
 
Les pèrdues per relaxament de l’acer s’avaluen a partir de la següent expressió: 
 
? P6=?f[ Pki -2·( ? P4+? P5)] (4.9)  on 
 
?f és el valor final del relaxament de l’acer per a la força característica inicial Pki 
 
Aquestes pèrdues se situen en el 3% del pretensat inicial per als valors habituals de la 
força de tesat i per a temperatures properes als 20º C. 
 

4.3.3.Incorporació en el càlcul 
 
En les verificacions en servei i trencament s’introduiran els valors corresponents de la 
força de pretensat. Les comprovacions en buit es realitzaran utilitzant el valor P=P0 – 
? Pins i les de servei han de considerar, a més, la situació 
P=P0–? Pins – ? Pdif    (4.10) 
 
 

4.4.Estat límit de servei de tensions normals 
 
Sota les càrregues freqüents, algunes zones coma ara aquelles en que es produeixen 
moments negatius, poden fissurar en condicions de servei. Per aquesta raó, és necessari 
disposar armadura passiva per controlar i repartir la fissuració. Les quanties obtingudes 
amb criteris de seguretat a flexió, sempre que superin a les quanties mínimes, poden ser 
suficients per controlar la fissuració. Tanmateix, per comprovar-ho cal aplicar la 
normativa EHE [3] limitant l’ample de les fissures i considerant l’efecte del pretensat 
com una càrrega equivalent i l’efecte horitzontal del pretensat com una càrrega exterior. 
de compressió. 
 
En qualsevol cas, existeixen discrepàncies entre la normativa internacional específica 
per aquest tipus de forjats i la normativa espanyola. Per a l’estat límit de servei freqüent, 
l’ EHE limita l’obertura de fissura als següents valors: 
 

Classe d’exposició Wmàx. 
I 0.2 

IIa, IIb 0.2* 
IIIa, IIIb, IIIc Descompressió 

 
*Adhicionalment, per l’ambient IIa i IIb haurà de comprovar-se que, per a la combinació de càrregues 
quasipermanents, les armadures actives estiguin dins la zona comprimida de la secció 
 

Taula 4.2: Ample de fissura màxim segons EHE [3] 
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Acomplir el criteri que l’armadura activa estigui dins la zona comprimida equival, per 
un forjat amb el 60% de la sobrecàrrega, a compensar amb el pretensat el 60% de la 
sobrecàrrega [12]. Això significa un increment important en l’armadura activa i, en el 
cas de tenir un 70 % de la sobrecàrrega passa a no tenir sentit permetre una obertura de 
fissura de 0.2 mm.  
La limitació de 0.2 mm per a l’ambient tipus I, no coincideix amb la norma americana 
PTI [8] en la que simplement es limita la tracció màxima a 0.625·(fc)1/2 en la fibra més 
traccionada. 
Amb aquestes consideracions es vol posar de manifest que emprant la normativa 
espanyola cal posar molta cura en l’elecció del tipus d’ambient, perquè, per exemple 
escollir un ambient tipus IIb en lloses postesades en edificació resulta absolutament 
antieconòmic.  
 
Un criteri raonable de disseny proposat en [12], a banda dels criteris esmentats en 
l’apartat de dimensionament de la força de pretensat, és adoptar una tensió màxima en 
la fibra més traccionada corresponent a fctm=0.3·(fck)2/3  , calculada segons EHE, per a la 
combinació de càrrega freqüent, la qual cosa equival aproximadament a 0.53·(fc)1/2 i 
sol·licita la secció transversal a una compressió mitja d’entre 1 i 2.5 MPa. 
En aquest sentit, la norma EHE limita la compressió màxima a la fibra més comprimida 
a 0.6·fck per a la combinació d’accions més desfavorable i, en canvi, la norma PTI 
afegeix a la limitació anterior el valor de 0.45·fck per a les accions permanents per tal de 
controlar la deformació de fluència per exces de pretensat. 
 
 

4.5.Estat límit últim de flexió 
 
L’estat límit últim de flexió es pot obtenir a partir de la combinació d’accions actuants 
sobre l’estructura, modificades per uns coeficients de majoració, que en el cas de les 
estructures d’edificació són: 
 

• Majoració de càrregues permanents  1.5 
• Majoració de sobrecàrregues   1.6 

 
En el cas de forjats pretensat “in situ”alguns autors [Congres]consideren més adequat 
adoptar els coeficients de majoració corresponents a un control d’execució tipus intens, 
pel fet que el pretensat implica un alt grau d’especialització. Aquests coeficients es 
mostren a continuació: 
 

• Majoració de càrregues permanents  1.35 
• Majoració de sobrecàrregues   1.50 

 
S’ha de dir que els programes de comprovació de seccions simulen l’armadura del 
pretensat com una acció interna per a plantejar l’equilibri de la secció, de manera que en 
l’envolupant de les accions obtingudes del model global de càlcul es considera 
únicament l’efecte hiprestàtic del pretensat i no l’efecte isostàtic. 
Atenent a les consideracions fetes en l’apartat anterior, normalment no es fa necessari 
disposar més armadura passiva que la quantia mínima en el centre de la llum, perquè no 
es permet que el formigó arribi a fissurar-se, però cal tenir en compte que això no es 
compleix en lloses unidireccionals isostàtiques. 
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En canvi, sobre els pilars acostuma a ser necessari disposar armadura passiva 
adhicional. Per tal de resistir de manera més eficaç el punxonament, normalment els 
cables s’agrupen per bandes i com a criteri general, s’acostuma a agrupar els cables en 
una ample igual a dos cops el cantell del forjat, a banda i banda del pilar més ample 
 
 

4.6.Estat límit últim de punxonament 
 
S’ha repetit en més d’una ocasió que l’utilització de pretensat en lloses permet reduir de 
manera important el cantell del forjat. Tanmateix, en la majoria dels casos la limitació 
més important, quant a la reducció del cantell, ve donada per la necessitat de resistir 
l’estat límit últim de punxonament. 
El punxonament es produeix a la vora dels recolzaments o per l’existència de càrregues 
concentrades i provoca un trencament de tipus fràgil que es caracteritza per produir un 
con de punxonament, les generatrius del qual formen un angle d’entre 30º i 45º amb la 
llosa. 
La majoria de normes internacionals únicament donen criteris de projecte per a lloses de 
formigó armat, encara que en els últims anys s’han desenvolupat estudis que preveuen 
l’acció del pretensat. 
En el punxonament intervenen nombrosos factors entre els que es poden destacar la 
resistència del formigó, la presència d’àbacs, la relació cantell/llum, la quantia 
d’armadura passiva longitudinal i transversal, relació cantell/ample del pilar i traçat i 
força del pretensat. 
 
Les forces de desviació que el pretensat introdueix en el forjat contribueixen de manera 
positiva a resistir el punxonament. Amb el model de punxonament de la EHE [3], la 
influència del pretensat vers aquest estat límit es pot avaluar de la següent manera: 
 

t sd = t rd  (4.11) 
 
on t sd = Fsd.ef /u1 d        és la tensió tangencial nominal de càlcul del perímetre crític. 
 
La tensió màxima resistent en el perímetre crític és: 
 
t rd = 0.12·?·(100·?1·fck)1/3 on · ?1= (·?x·?y )1/2          (4.12) 
 

i        ?= (? s+? p·fyp/fyd)/(b0·d)  (4.13)  és la quantia. 
 

La quantia està influida de manera important pel fet que l’acer de pretensar té un major 
límit elàstic en un factor de 3.7 cops l’àrea. 
 
Un cop feta la comprovació, si és necessària armadura de punxonament, s’empra la 
següent expresió: 
 
Vcu = [0.1·?·(100·?1·fck)1/3 -0.15·s cd]ui·d·ß  (4.14) 
 
En aquesta expresió és important destacar la contribució de la compressió mitja sobre el 
perímetre per augmentar la seva capacitat resistent. 



Capítol 4. Càlcul de lloses postesades  38 

Dimensionat i càlcul de lloses postesades mitjançant models funiculars 

 
Així doncs, el pretensat influeix positivament en un augment de la resistència del 
formigó que ve donada pel fet que la quantia es veu incrementada pel major límit elàstic 
de l’acer de pretensar i perquè s’indueix una compressió mitja sobre el perímetre crític. 
A més, el pretensat implica que es disminueix la càrrega de punxonament eficaç gràcies 
a la inclinació del cable. 
 
Tal vegada, cal destacar que la formulació de la normativa EHE només permet tenir en 
compte l’efecte de la quantia del pretensat quan es tracta de cables adherents. 
 
 

4.7. Criteris de disposició de l’armadura passiva 
 
La disposició d’armadura passiva pot ser determinant a l’hora de que la tipologia de 
forjats amb lloses postesades sigi econòmicament competitiva. L’EHE no contempla 
aquesta tipologia i els criteris generals utilitzats per a lloses armades poden no ser 
adients. 
En l’article 56.2 es descriuen les loses de formigó armat i en el cas de plaques 
d’espessor constant es limita la separació màxima de l’armadura a 25 cm. o dos cops el 
cantell de la llosa. L’armadura superior i inferior corresponents a la direcció menys 
sol·licitada en cada requadre hauran de se, com a mínim, el 25% de les armadures 
corresponents a la direcció principal. 
L’article 42.3.5 obliga a disposar una armadura transversal de l’1.8‰ repartida en les 
dues cares. 
L’aplicació estricta d’aquests articles porta invariablement a una solució 
desproporcionadament cara comparada amb la mateixa solució en formigó armat i 
resulta obvi que cal comptar amb l’armadura activa en el còmput de l’armadura total 
considerada en l’article esmentat. 
 
La disposició d’armadures mínimes respon fonamentalment a dues raons que queden 
recollides respectivament en els criteris de quantia geomètrica mínima i quantia 
mecànica.  
La quantia geomètrica mínima s’estableix per tal de controlar la fissuració provocada 
per les deformacions imposades pels efectes de temperatura i retracció del formigó. En 
aquest sentit, és evident que una compressió uniforme com la que provoca el pretensat 
de, com a mínim, 1 MPa produeix un efecte similar a la coacció imposada per les 
armadures passives. Per altra banda, el valor de l’1.8 ‰ correspon a una tracció 
suportable, en una llosa de 30 cm.,de 240 kN/ml i una compressió de 1 MPa equival a 
una compressió uniforme en la mateixa secció de 30 cm de 300 kN/ml. 
 
La quantia mecànica té per objecte evitar el trencament fràgil de la peça en el moment 
que el formigó es fissura. Per aquesta raó la secció ha de disposar de l’armadura 
corresponent al bloc de traccions de la secció abans que es produeixi la fissuració, però 
la formula de la normativa no té en compte l’efecte beneficios que provoca l’esforç axil 
induït pel pretensat. 
Es per aquestes raons que en [12] es considera que aquestes quanties mínimes que 
contempla la instrucció no són aplicables al cas de les lloses postesades. En aquest sentit 
semblen més raonables els criteris especificats per el PTI. 
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Es considera que l’armadura mínima adherent, activa i passiva, en el cas de forjats 
unidireccionals haurà de ser el 4% de l’àrea de la secció traccionada. Per a forjats 
bidireccionals l’armadura mínima no serà necessària en zones de moments positius quan 
la tensió de servei en la fibra més traccionada sigui menor a 0.17·(fcd)1/2 . Si la tensió en 
servei és superior a aquest valor, l’armadura mínima serà igual : 
 
? s =Nc/(0.5·fy)    amb fy =413 N/mm2  i essent Nc la tracció en el formigó degudes a la 
càrrega permanent i a la sobrecàrrega. 
 
En les zones de moments negatius en suports l’armadura no serà inferior al 0.75 ‰ de 
l’àrea de la secció transversal de la banda de suports. Aquesta armadura s’ha de 
distribuir en una amplada de 1.5 cops el cantell a cada costat del pilar. Com a mínim es 
disposaran quatre barres que no estaran separades pèr una distància superior a 30 cm. 
En les altres parts de la llosa no es disposarà cap armadura. 
 




