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A la meva família,

gran i petita,

que m’ha donat la mà,

durant aquests anys,

al llarg del camí.



Resum

El treball d’estudi que s’exposa a continuació explora l’ús dels 
tèxtils en l’arquitectura a través d’una investigació teòrica i ex-
perimental sobre les estructures de membrana tèxtil tensada.

Aquest sistema es presenta com una alternativa de gran poten-
cial respecte als sistemes constructius convencionals: són cons-
truccions lleugeres, ofereixen un ampli ventall de possibilitats 
formals, l’oportunitat d’aprofitar els recursos naturals per a la mi-
llora de la qualitat de l’ambient interior de l’espai i la capacitat 
de ser desmontables, reutilitzables i reciclables, implicant una 
disminució en la generació de residus i reducció de l’impacte 
mediambiental.

Tanmateix, l’ús dels tèxtils en l’arquitectura es planteja com un 
repte.

És necessari entendre els principis estructurals d’un sistema 
que basa l’equilibri estàtic en una membrana en tensió com a 
component principal del conjunt, així com explorar els procedi-
ments i les eines que podem emprar per a generar aquests tipus 
d’estructures des de la forma conceptual, a la construcció del 
model real.

Aquesta recerca té l’objectiu de definir conceptes clau i assen-
tar unes bases per al disseny de les membranes tèxtils tensades  
en un recorregut a través de l’estudi del teixit, l’exploració de 
diferents procediments de generació de la forma, la recerca 
d’una metodologia per al patronatge i confecció, així com un 
recull de detalls de la tecnologia del sistema constructiu.

Un treball elaborat des de la fusió de l’artesania tradicional, no-
ves tecnologies i eines digitals, per indagar en les possibilitats de 
treball amb aquest sistema constructiu i poder caminar cap a 
una arquitectura funcional, flexible, saludable i sostenible, més 
respectuosa amb el medi ambient i amb les persones que habi-
ten aquests espais.

Abstract

The study work presented below explores the use of textiles in 
architecture through theoretical, practical and experimental 
research on tensile textile membrane structures.

This system is presented as a high potential alternative to con-
ventional construction systems: the properties of structural light-
nes offers a wide range of formal possibilities and the kind of 
materiales allows the use of natural resources to improve the 
quality of the indoor environment and the change to be dis-
mantled, reused and recycled, meaning a decrease in waste 
generation and reducing impact the environment impact.

However, the use of textiles in architecture is presented as a 
challenge.

It is necessary to understand the structural principles of a system 
that bases its static equilibrium on a tensioned membrane as 
the main component of the structure, and explore the procedu-
res and tools that we can use to generate this type of structure 
from the conceptual form to the construction of the real model.

this research aims to define key concepts and establish a ba-
sis for the design of textile tensioned membranes in a journey 
through the study of the fabric, the exploration of different pro-
cedures for generating the shape, the search for a methodolo-
gy of pattern cutting, as well as a compilation of details of the 
technology of the construction system.

A study work born from the fusion of traditional craftsmanship, 
new technology and digital tools, to investigate the benefits of 
using this constructive system and to be able to walk towards a 
functional, flexible, healthy and sustainable architecture, more 
respectful with the environment and with the people who live in 
these spaces.
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1. INTRODUCCIÓ



El recorregut al llarg dels estudis d’arquitectura, les vivències i 
l’experiència professional adquirida, m’han aportat una apertu-
ra a noves metodologies de treball i l’interès en la recerca de 
sistemes constructius que estiguin en sintonia amb la visió per-
sonal de l’arquitectura que he pogut anar modelant en aquest 
camí. També, la certesa de que a través del disseny, l’elecció 
de materials i de les tecnologies emprades per a la construcció, 
l’arquitectura es converteix en una eina capaç de donar respos-
ta a les necessitats de les persones, i del món que ens envolta. 

L’elecció de l’estudi dels procediments de disseny i tecnologia 
d’estructures de Membranes Tèxtils Tensades com a treball de re-
cerca neix de la fusió de tres premisses: l’interès per les estructu-
res lleugeres, l’afició per la costura i el plaer del treball amb tèxtils, 
i la consciència de la repercussió que té la manera de projectar 
l’arquitectura, tant a escala d’impacte mediambiental com de 
salut en les persones.

D’una banda, de l’exploració de les estructures de membrana 
he pogut reconèixer les possibilitats que té d’adaptar-se al medi, 
i a la forma de viure de les persones, així com la capacitat de 
generar espais multifuncionals, flexibles i transformables, a través 
d’estructures lleugeres, orgàniques, transportables i permanents.

D’altra banda, l’afició per la costura, m’ha encaminat a investigar 
l’ús dels tèxtils tècnics en la construcció i la curiositat d’entendre 
el procediment de disseny, patronatge i confecció de les mem-
branes que conformen aquest tipus d’estructures. A més, treba-
llar de primera mà amb tèxtils és una oportunitat per a pensar i 
explorar l’arquitectura en una relació directa amb els materials 
en el procés de disseny, factor que considero imprescindible per 
entendre i expressar les idees. 

Per últim, projectar espais a través d’estructures de membrana 
obre les portes a una manera de fer arquitectura d’una forma 
més saludable i sostenible. La possibilitat d’emprar materials re-
ciclats i reciclables, aplicar estratègies de disseny bioclimàtic, 
i aprofitar els recursos naturals com a font d’energia, promou 
l’estalvi energètic i la disminució de generació de residus i emis-
sions en la fabricació de components, factors que resulten de 
gran interès de cara la situació mediambiental del món on vivim.

1.1. MOTIVACIÓ
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Aquests factors i l’ampli ventall d’avantatges i qualitats en 
l’àmbit formal i de qualitat de l’ambient que ofereix l’ús de les 
membranes tèxtils tensades, permet reconèixer el gran poten-
cial d’aquesta branca de l’arquitectura en consonància amb 
els requeriments del disseny arquitectònic contemporani.

Si més no, en ser una tipologia constructiva en expansió, reque-
reix aprofundir i explorar prèviament les propietats dels teixits, 
així com conèixer les bases per al disseny de les membranes 
tèxtils tensades per entendre els procediments de generació 
de la forma, eines i processos per al patronatge i confecció 
de les membranes així com la definició de punts concrets de 
l’estructura. L’arquitectura i nosaltres mateixos estem en conti-
nu aprenentatge, desenvolupament i evolució de la mà de la 
tecnologia, i és imprescindible fer recerca i entrar en detall per 
assolir el coneixement necessari per poder fer arquitectura a tra-
vés del teixit.

És per aquests motius que la recerca en l’àmbit de l’ús dels tèx-
tils en la construcció i l’enteniment del procediment de disseny 
d’aquest sistema estructural es planteja com un repte, una in-
vestigació basada, des de la cerca de la forma fins a la cons-
trucció del model real, en una fusió d’artesania tradicional, no-
ves tecnologies i eines digitals aplicades al món actual.

Membranes Tèxtils Tensades

“Treballar amb les mans
és treballar amb les estructures

més profundes del cervell”
Juan Carlos Santos



Figura 1.2.3. Estructura inspirada en una teranyina. Millenium Dome, 

Richard Rogers

Arquitectura Tèxtil és el terme més comú per referir-se a 
l’arquitectura que fa ús dels tèxtils en la construcció. Si més 
no, l’àmbit d’aplicació d’aquest terme és ampli, abraçant des 
d’elements de coberta i cobertura de zones exteriors, control so-
lar, façana, condicionament hidrotèrmic, absorció acústica, par-
ticions interiors fins a elements d’art i disseny i mobiliari.

Tanmateix en aquest treball d’estudi planteja una recerca sobre 
l’ús de la tela en l’arquitectura en el qual els tèxtils assumeixen un 
rol estructural en el sistema, esdevenen el component principal 
del conjunt, i on l’equilibri estàtic es basa en una membrana en 
tensió, i cables que mantenen el seu estat tensional resistint els 
esforços a tracció.

En la literatura trobem diversos conceptes que defineixen amb 
més concreció la branca de l’arquitectura tèxtil sobre la qual 
s’investiga: “Tenso-estructures”, “Estructures superficials tensa-
des”, “Membranes estructurals” i “Tensile structures” en anglès, on 
la traducció directa seria “Estructures tensades”. Per aquest tre-
ball utilitzarem el terme “Estructures de Membranes Tèxtils Tensa-
des” per tal de referir-nos a l’àmbit de recerca i estudi en qüestió.

L’arquitectura de les estructures tensades està en plena inno-
vació i desenvolupament, però cal recordar que les estructures 
tensades estan inspirades en un concepte present a la natura, 
tan bàsic i alhora complex, com és la teranyina. El comporta-
ment estructural d’aquests sistemes i la resistència és assimilable 
a l’entramat de fils que creen les aranyes.

La configuració formal dels patrons creats de manera instintiva i 
animal amb materials orgànics en la natura, treballant a través 
d’esforços a tracció, són resilients i elàstiques i són una estratègia 
excel·lent de disseny que ha servit d’inspiració per a molts arqui-
tectes, per a la creació de models constructius estables, com els 
estudis de Frei Otto.

El treball d’estudi es centra en l’estudi dels materials i metodo-
logia de disseny emprada en l’arquitectura basada en “una es-
tructura destinada a resistir eficaçment l’impacte de les preses i, 
alhora, minimitzar els materials emprats i el temps de construcció” 
(Calafat i Barreno, 2009) [1].
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Figura 1.2.1. Teranyina, estructura de seda construïda per una aranya. 

1.2. ÀMBIT DE RECERCA

Figura 1.2.2. Teranyina, resistent a esforços a tracció.

Membranes Tèxtils Tensades



Hipòtesi

La recerca i desenvolupament d’aquest treball d’estudi plante-
ja la següent hipòtesi:

Si definim i analitzem el comportament dels materials tèxtils em-
prats en l’arquitectura de les estructures tensades, i entenem els 
procediments de generació de la forma i patronatge de les su-
perfícies, podrem establir unes bases per al disseny de les mem-
branes estructurals tensades per tal d’implementar i potenciar 
les possibilitats formals i estructurals que ofereixen aquests mate-
rials i la tecnologia del sistema constructiu objecte d’estudi.

Objectius Generals

L’objectiu del treball és assentar unes bases de treball i proce-
diments per al disseny de les estructures de membranes tèxtils 
tensades, analitzant els tèxtils tècnics emprats en la construcció 
i explorant la tecnologia i els principis estructurals i formals de 
les estructures de membranes tensades, a través de la recerca i 
l’experimentació a través de models tridimensionals.

Objectius Específics

1. Observar l’evolució de l’ús dels tèxtils en la construcció al llarg 
de la història i destacar els arquitectes influents en el concepte 
d’estructures tensades que tenim en l’actualitat.

2. Analitzar les propietats i avantatges de les estructures de mem-
brana i definir els components que conformen el sistema.

3. Explorar els principis estructurals i formals del sistema emprant 
com a component principal del sistema una membrana flexible.

4. Estudiar les propietats del teixit de les membranes i classificar 
els textils tècnics segons els tipus de materials que els conformen.

5. Analitzar el comportament, avantatges i inconvenients de l’ús 
de la tela amb relació als requeriments dels materials en la cons-
trucció.

6. Sistematitzar el procés de construcció d’aquest sistema estruc-
tural a través d’establir unes bases per al disseny de les membra-
nes integrant una investigació a nivell teòrica i pràctica.

7. Fer recerca sobre les configuracions geomètriques bàsiques i els 
procediments d’obtenció de la forma de les superfícies tensades.

8. Indagar sobre el procés de patronatge i proposar un procés 
d’obtenció dels patrons de tall.

9. Fer un recull de solucions constructives per entrar en detall en la 
tecnologia de les estructures de membrana.

10. Explorar la cerca de la forma, el patronatge i confecció d’un 
cas pràctic, elaborant un model real a través de softwares in-
formàtics i l’experimentació amb la tela a través de la costura i 
l’artesania.

7
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1.4. METODOLOGIA DE TREBALL
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La recerca

Per al desenvolupament del cos del treball d’estudi, es planteja 
en primer lloc una cerca d’informació exhaustiva i de forma holís-
tica i de l’àmbit de recerca.

Aquest recull es farà a través de la lectura de literatura relacio-
nada amb el tema a través de llibres, articles acadèmics i pu-
blicacions en l’àmbit de la investigació científica i tecnològica. 
També es realitzaran consultes a  revistes d’arquitectura i webs 
de fabricants de tèxtils tècnics.

D’aquesta recerca, es presentarà un Estat de l’Art, per tal d’oferir 
una visió de l’evolució de l’Arquitectura Tèxtil des dels orígens, les 
aplicacions en l’actualitat i a continuació establirem i estudiarem 
en profunditat les bases per al disseny d’una estructura de mem-
brana tensada.

Si bé el procés de disseny en un projecte real consta d’un conjunt 
de fases de treball imprescindibles, en aquesta investigació de 
caràcter acadèmic farem una selecció dels punts que hem tro-
bat de més interès per aquesta recerca. Partim de les 10 fases en 
les que Llorens [2] divideix el procés de disseny de les estructures 
de membrane tensades:

1. Informació prèvia: programa, emplaçament, dimensions, límits, 
materials i mitjans disonibles.

2. Avantprojecte: establiment de la forma, curvatura, desaigüe, 
caracterítques arquitectòniques, relació amb l’entorn, punts 
suport i subjecció.

3. Determinació de la forma.

4. Càlcul estrucutural.

5. Estratègia mediambiental, acondicionament i instalacions: ilu-
minació natural i artificial, acondicionament tèrmic i acústic, re-
sistència al foc, cablejat, energia incorporada, emisions, residus.

6. Patronatge

7. Detalls constructius

8. Especificacions relatives als materials i la posta en obra

9. Pla d’inspeccions.

10. Medicions i pressupost.

Definició de les bases de disseny 

En el treball que s’exposa a continuació es decideix seleccionar 
els punts 1, 3, 5, 6, 7 i 8 definits per Llorens, i desenvolupar un es-
tudi en profunditat.

Cal mencionar que el propòsit del treball és recollir diferents pro-
cediments de generació de la forma, patronatge i confecció 
de forma acadèmica i experimental. Si bé no es desenvolupa 
la fase de càlcul estructural, de cara a la construcció d’un pro-
jecte real es considera una part imprescindible per a l’obtenció 
del model estable i comportament estructurals òptims. Aquests 
càlculs i anàlisi del comportament estructural òptim podrà ser 
realitzada a través de softwares informàtics especialitzats, pen-
dent de desenvolupar en una pròxima recerca.

La redacció del treball anirà acompanyada d’imatges que per-
metin definir gràfica i visualment les explicacions teòriques, ja 
siguin imatges  de referents, extrets de webs de consulta, i info-
grafies d’elaboració pròpia.

Modelatge en maqueta i models 3D

Per al desenvolupament del treball he considerat essencial ela-
borar petites maquetes de treball per tal d’entendre la tela com 
a material de construcció, així com un model d’experimentació 
del comportament estructural de la membrana tensada. 

Comptar amb eines informàtiques per a la realització  de models 
virtuals  tridimensionals serà clau per a realitzar tant les infografies 
de les tipologies geomètriques, com per al detall de la genera-
ció dels patrons de tall.

Per últim, el coneixement adquirits a través de l’afició a la costu-
ra i l’ús de la màquina de cosir permetran modelar una maqueta 
a escala que serà clau per tal d’entendre i explicar de forma 
visual i pràctica el procés de patronatge i confecció.

El procés d’obtenció dels models així com els resultats finals 
seran i enregistrats i documentats en aquest treball per tal 
d’acompanyar les explicacions en una fusió de recerca teòrica 
i experimentació pràctica.

Membranes Tèxtils Tensades
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Teixits Base

 - PES: Poliéster
 - Poliéster reciclat
 - PET - Poliéster reciclat de botelles de plàstic
 - PTFE: Politetrafluoretilè o Teflón
 - Aramides: Poliamida aromàtica
 - Fibra de vidre
 - ETFE - Etilè tetrafluoretilè
 - PVC - Policlorur de vinil
 - PVDF - Polifluorur de vinilidè

Recubriments

 - PVC: Policloruro de vinilo
 - PTFE: Politetrafluroetilè
 - PUL: Poliuretà

Acabats

 - FEP: Fluoroetilè y propilè
 - PVF: Fluorur de polivinil o Tedlar
 - Silicona

Membranes Tèxtils Tensades1.5. LLISTAT D’ABREVIATURES I SÍMBOLS
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2.1. L’EVOLUCIÓ DE L’ARQUITECTURA TÈXTIL 
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La tela és un material que ha sigut inherent a la vida de l’ésser 
humà al llarg de la història. Posant la vista enrere podem obser-
var com l’ús de la tela en la construcció ha experimentat una 
evolució flagrant que ha anat lligada a les millores en termes 
de fabricació de teixits, des de l’ús tècniques primitives en les 
primeres construccions, fins a la tecnologia de la indústria tèxtil 
actual, amb nous teixits sintètics que conformen les membranes 
estructurals tensades que trobem en l’actualitat.

L’Origen

L’arquitectura de les estructures tèxtils tensades que trobem a 
dia d’avui es remunta a un passat en què la forma primitiva de 
vida a la cova es transforma en la cultura de la vida nòmada. 

Aquest punt d’inflexió en la forma de viure va fer sorgir les pri-
meres construccions per tal de donar resposta a la necessitat 
d’hàbitat, refugi de la intempèrie i adaptació al medi al llarg 
del camí, i on l’ús de la tela esdevé un element vital en la vida 
quotidiana de les persones. 

Les primeres estructures configuraven espais habitables de fàcil 
muntatge i desmuntatge i eren constituïdes a base d’entramats 
de fusta i les teles penjades.

Aquest sistema d’autoconstrucció, provisional i mòvil fou emprat 
per moltes comunitats arreu del món i climes diversos: des de 
poblats nòmades àrabs del desert amb les jaimas dels beduïns 
(fig.2.1.1), tipis construïts per tribus Nord-americanes, yurtas de 
poblats nòmades a l’Àsia central (fig.2.1.2), així com pobles gue-
rrers que requerien assentaments de fàcil muntatge i moviment.

Les primeres teles emprades foren pells obtingudes de la caça 
d’animals. Posteriorment es van començar realitzar processos 
bàsics de fabricació per tal d’obtenir teixits a partir materials 
d’origen animal com la llana i la seda, i més endavant a partir 
de materials d’origen vegetal com el cotó i el lli.

Amb l’evolució dels materials tèxtils apareixen teles capaces 
d’assolir major format, i per tant cubrir superfícies més grans i 
varietat de formes amb més rapidesa. 

BEDUINS

Figura 2.1.3. Tendals operats per ma-

riners,Velàrium Coliseu de Roma.

Figura 2.1.1. Jaima dels beduïns, poblat nòmada del desert.

Els Tendals

Trobem moltes societats en la història que han introduït l’ús de la 
tela en construccions de caràcter social, comercial i militar. Ci-
vilitzacions d’Egipte, Síria, la Grècia clàssica i l’Imperi Romà em-
praren tendals fixes i retràctils com cobertures lleugeres amb tela 
de veles de vaixells, destacant el velàrium del Coliseu de Roma,  
construït entre l’any 70 i 80 dC, per protegir els espectadors del sol 
i la pluja, amb una estructura formada per màstils i teles tensades 
configurant tendals desplegables manejats per mariners (fig.2.1.3).

La construcció de tendals es va generalitzar a Europa a finals del 
s. XVIII on pobles mediterranis els empraven tant per habitatges, 
carrers i places, primers improvisats i després de caràcter perma-
nent.

El Circ, nomadisme modern

El concepte de grans estructures tèxtils té el seu origen a princi-
pis del s. XIX en el món de l’espectacle. El nomadisme modern 
dels circs ambulants (fig.2.1.4) i altres esdeveniments a l’aire lliure 
requeria estructures de coberta muntables i desmuntables amb 
certa rapidesa i facilitat de transport a altres llocs. Aquests nous 
requisits es van materialitzar a través de cobertes de membrana.

S’implementaren per primer cop sistemes d’estructures tèxtils ten-
sades amb estaques per tal de donar estabilitat a una lona com 
a element de coberta, i es començaren a incloure plàstics en els 
tèxtils per tal d’aportar protecció contra la pluja al sistema.

La indústria tèxtil

Durant el segle XX, els avenços en la indústria tèxtil amb la fabrica-
ció de teixits amb fibres sintètiques va propiciar el descobriment 
de materials més forts i lleugers capaços de configurar teles amb 
propietats físiques i químiques més resistents i duraderes.

Aquestes millores que van ser clau per impulsar la construcció 
d’espais més gran rapidesa i una nova concepció de l’Arquitectura 
Tèxtil, des de la cerca de la forma resistent i l’eficiència estructu-
ral, tant de caràcter efímer com permanent.

Figura 2.1.2. Yurta de Mongòlia. 

Figura 2.1.4. Circ Palisse, 1923
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2.2. LA FIGURA DE FREI OTTO

Les millores en les propietats dels materials van ser clau en 
l’evolució de l’arquitectura tèxtil al ser suficientment resistents 
per suportar grans esforços a tracció. Si més no, l’impuls definitiu 
per al desenvolupament de les estructures tensades va ser amb 
l’aparició de la figura de Frei Otto i els seus estudis sobre forma 
i estructura, que van influenciar l’arquitectura del s. XX amb el 
desenvolupament de nous principis estructurals per a l’ús de la 
tela en la construcció.

Frei Paul Otto (1925-2015), d’origen alemany, va ser arquitecte i 
enginyer. Va estudiar a la Universitat Tecnològica de Berlín i rea-
litzar un doctorat en enginyeria civil, creant a continuació el seu 
propi estudi. Va fundar diverses institucions per a l’estudi i des-
envolupament de les Estructures lleugeres, i va ser professor a la 
Universitat de Stuttgart. 

Va dedicar la seva trajectòria a l’estudi i disseny d’estructures 
tensades, en la cerca de la relació entre la forma i la força es-
tructuralment eficient. Destacà per l’estudi sistemàtic de les for-
mes de la naturalesa, els processos de formació de cristalls, rami-
ficació d’arbres, teles d’aranya, així com el comportament de les 
bombolles de sabó, per tal d’explicar de manera pedagògica 
la tensió estructural de la superfície mínima de les membranes, 
on es veu que qualsevol marc rígid o deformable submergit en 
aigua sabonosa permet obtenir superfícies de secció mínima i 
òptimes a causa de a la tensió superficial (fig.2.2.2)

Els seus estudis sempre es van basar en la construcció de mo-
dels físics per determinar la forma òptima i el comportament de 
l’estructura, i juntament amb el seu equip de treball va ser pioner 
en la implementació de procediments informàtics per a l’anàlisi 
estructural de les estructures tensades. La innovació en les tècni-
ques constructives emprades, membranes tensades amb cables 
d’alta resistència i màstils d’acer estratègicament colocats, va 
permetre construir estructures  resistents, capaces de cobrir grans 
llums, i optimitzar l’ús de materials assolint una gran lleugeresa. 

Sens dubte, els seus dissenys van ser el punt de partida d’una ar-
quitectura d’estructures lleugeres més versàtils, transparents, flexi-
bles, adaptables i econòmicament rendibles, obrint les portes a 
noves formes innovadores i inspiradores.

Figura 2.2.3. Maqueta de l’Estadi Olímpic de Munich

Figura 2.2.5. Pabelló d’Alemania Occidental a la Expo’67 de Montreal, 

1967, de Rolf Gutbrod i Frei Otto

Figura 2.2.2. Treballs experimentals de Frei Otto amb bombolles de sabó.

Figura 2.2.4. Coberta de l’Estadi Olímpic de Munich, 1972.

12

Membranes Tèxtils Tensades

Les últimes dècades, les característiques dels materials han evo-
lucionat de manera exponencial fruit del desenvolupament in-
dustrial i tecnològic. La investigació sobre nous materials per al 
teixit de base, recobriments i acabats han millorat el compor-
tament dels tèxtils per a membranes. i ha propiciat l’aparició 
de materials amb funcionalitats excepcionals en l’àmbit estruc-
tural, de resistència, durabilitat i pes específic que configuren 
l’arquitectura de les estructures tèxtils tensades que trobem en 
l’actualitat.

A dia d’avui, les estructures tensades es troben pràcticament en 
totes les zones climàtiques del món i són emprades en una gran 
varietat d’usos i aquesta branca de l’arquitectura s’han consoli-
dat com una alternativa en expansió als sistemes de construcció 
tradicionals. Presenten una sèrie de propietats i beneficis formals, 
estructurals, d’eficiència energètica i reciclatge, i un gran po-
tencial per adaptar-se a les necessitats socials, condicionants 
econòmics i problemes mediambientals del món actual que ens 
envolta.



3. ESTRUCTURES TENSADES
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Tipologies
Actualment podem trobar diverses tipologies d’estructures tensa-
des que podem dividir en dos grups segons el sistema estructural 
i pretensat de la membrana: estructures tensostàtiques i estructu-
res presostàtiques.

En els sistemes tensostàtics, l’estructura es basa en la cerca de la 
tensió i l’equilibri a través d’esforços a tracció dels seus compo-
nents. Trobem tres tipus: 

 - Membranes tensades: formades per tèxtils tensats per ca-
bles a tracció on estructura i tancament és la mateixa tela.

 - Malla de cables: un entramat de cables tenen la funció 
estructural i una material addicional, làmina o membrana,  com-
pleix la funció de tancament.

 - Tensegrity, formada per barres a compressió no connec-
tades entre elles sinó per cables pretensats.

En els sistemes pressostàtics, les estructures es mantenen estables 
gràcies a la pressurització constant de gasos en la membrana. 
Amb aquest sistema trobem les membranes Pneumàtiques i els 
Tensairitis. 

Un cop vistes les tipologies, cal comentar que aquest treball es 
centra en la recerca i desenvolupament de les membranes ten-
sades com a sistema estructural.

Propietats
Les estructures de membranes tensades presenten una sèrie de 
propietats estructurals que resulten en un ampli ventall de bene-
ficis a nivell formal, així com de reducció de l’impacte medi am-
biental, promovent un desenvolupament més sostenible i respec-
tuós en l’àmbit de l’arquitectura:

 - Eficiència estructural. Les estructures tèxtils tensades esta-
bleixen la membrana, de poc pes específic, com a component 
principal de l’estructura, i redueixen al límit l’estructura més pesa-
da i rígida dels elements de suport. D’aquesta manera s’estableix 
un sistema capaç de cobrir grans llums amb el mínim de pes i 

3.1. TIPOLOGIES I PROPIETATS

massa, assolint una gran eficiència estructural, i reduir els costos 
amb l’optimització de la quantitat de material constructiu de 
l’estructura.

 - Flexibilitat formal. És un sistema constructiu versàtil que 
permet generar formes lliures i orgàniques en la membrana que 
conforma l’estructura, la qual s’articula de manera dinàmica 
segons la disposició dels components en el sistema. Aquesta fle-
xibilitat formal i mínima estructura de suport permet cubrir espais 
extensos i diàfans, amb flexibilitat d’ús i funció.

 - Resiliència. L’optimització de la quantitat de material 
constructiu i les propietats intrínseques de les membranes fan 
que esdevingui un sistema resilient i amb bones condicions de 
resistència davant les forces de la natura. A més, en reduir la 
massa en l’edifici és menys vulnerable al col·lapse en zones sís-
miques (Marroquin Rivera, 2012) [16].

 - Prefabricació i muntatge. Els components rígids de 
l’estructura són prefabricats i les membranes es confeccionen 
prèviament a taller, permetent efectuar una rapida execució 
en obra. La facilitat de trasllat dels elements que componen el 
sistema, juntament amb la disminució del temps d’instal·lació fa 
que sigui un tipus d’arquitectura que es caracteritza per la senzi-
llesa i possibilitat de muntatge, desmuntatge i transport.

 - Ús eficient i responsable dels materials. Les estructu-
res lleugeres permeten crear ambients habitables amb el mí-
nim de materials, el qual permet optimitzar els components de 
l’estructura. Aquest factor implica el benefici de la reducció de 
transformació de matèries primes, la disminució de generació de 
residus, un estalvi en energia de combustió en la fabricació dels 
components, i a més, una disminució dels costos de fabricació.

 - Reciclabilitat. La majoria dels materials emprats en les 
estructures tèxtils tensades tenen la capacitat de ser reciclats i 
reciclables, i la indústria tèxtil és capaç de produir actualment 
teixits reciclats amb propietats adequades per confeccionar les 
membranes. A més la característica d’aquests sistemes estruc-
turals de ser fàcilment desmuntables permeten reutilitzar els seus 
components per a altres projectes i usos.

Membranes Tèxtils Tensades



Els elements que componen les estructures de membrana tèx-
til tensada formen un sistema estructural lleuger, basat en la 
flexibilitat i la tensió de la membrana, a diferència de les es-
tructures convencionals de formigó, acer i maçoneria, on 
l’estabilitat es basa en la gravetat i la rigidesa dels seus elements.

Si bé els elements principals són de caràcter flexible, el sistema 
fixa l’estabilitat de l’estructura amb l’ajuda de components rígids. 
La suma d’aquests elements en conjunt conforma una jerarquia 
d’elasticitat entre ells conformant un sistema en equilibri, de for-
ces, i de forma, on la membrana és l’element principal i més flexible, 
a continuació els cables i per últim els elements de suport i subjecció, 
els elements que aporten el punt de rigidesa al conjunt.

Elements Flexibles

 - La membrana. És el component principal de l’estructura  
i l’element que genera l’espai cobert. La tela, un material flexible 
que actua de receptor de les càrregues que incideixen sobre el 
conjunt, i assumeix un rol estructural i estabilitzador del sistema a 
través de la tensió. El material ha de ser resistent a les condicions 
externes com aigua,  vent, foc i garantir la durabilitat de l’edifici 
complint els requeriments del codi tècnic de l’edificació. El tèxtil 
van units als elements d’ancoratge i vores rígides, mantenint la 
tensió que dóna forma a la membrana.

 - Els cables. Són d’acer resistent i actuen com a tensors 
suportant esforços a tracció al mantenir la membrana tensada 
i el màstil en la seva posició. Són una part essencial del sistema 
sobretot de cara a l’ancoratge ja que poden recollir les forces de 
tracció cap a un sol eix i connectar-ho als suports rígids.

Elements Rígids

  - El Màstil. Pal vertical orientat en un angle segons reque-
reixi l’estabilitat de l’estructura. És l’element que genera el punt 
més alt del conjunt, treballa a compressió, sostenint i tensant la 
membrana a tracció per tal de fixar-la i  mantenir la seva forma.

Per tant, té un comportament a flexió. Són principalment d’acer, 
i prefabricats i en el sistema pot haver-hi un o diversos punts, 
interns o externs  per tal d’obtenir estructures més complexes i 
formes diverses. 

  - Punts d’ancoratge: donen estabilitat i mantenen la ten-
sió necessària per a fixar la membrana. Un sistema estable ne-
cessita com a mínim quatre ancoratges, on un d’ells ha d’estar 
necessàriament en un pla diferent per tal de generar la forma 
de l’estructura tensada. Poden ser interiors, exteriors i perimetrals 
de diferents tipus, que permetin girar per tal d’adaptar-se a les 
necessitats del sistema.

Elements de vora i reforç

La membrana en tensió treballa amb el màxim esforç a tracció 
a la vora de la membrana, la zona més vulnerable. Per tal de 
dotar de més resistència a la vora de la membrana comptem 
amb les ralingues, reforços lineals que absorbeixen i distribueixen 
les tensions, i que poden ser de fibra o cable metàl·lic.  L’elecció 
d’aquest element dóna lloc a diferents tipologies de vora de 
l’estructura [2]: 

 - Membranes amb vores flexibles, sense refoç. Membra-
nes suspeses per les cantonades on la vora es deforma en forma 
d’arcs, catenaries o paràboles. Estan reforçades amb un do-
blec, cinta, corda, cable interior o cable exterior.

 - Membranes amb vora rígida, estructura lineal a la vora 
de tipus tub, perfil, empresillat, canal o guia, que soporta i donen 
forma a la membrana en el seu contorn,  en forma d’arc o bé 
horitzontals. Es deformen poc i no amortigüen els pics de  tensió.

 - Membranes amb vores semi-lliures o mixtes, amb ele-
ments de transició o vores flexibles, i forats o crestes reforçades.

3.2. COMPONENTS DE L’ESTRUCTURA Membranes Tèxtils Tensades
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El principi fonamental que dóna lloc a l’estabilitat del sistema és 
l’equilibri a través de la forma i la tensió.

Si més no, el comportament estructural és més complex i es basa 
en diversos factors, segons Wagner [20]: 
 - La flexibilitat dels diferents components de l’estructura.
 - L’increment de tensió per les càrregues externes.
 - La curvatura de la superfície.
 - Orientació dels cables/fibres amb relació a la curvatura.
 - El comportament del material a tracció. 

La tela que conforma les membranes tensades de l’estructura, 
és un material flexible amb la capacitat d’assumir deformacions i 
crear les curvatures que caracteritzen les formes i comportament 
estructural. Aquesta propietat d’elongació, requereix que la su-
perfície de les membranes estigui pretensada a través de forces 
de tracció sobre el teixit.

La cerca d’una geometria específica es basa en la forma i  les 
pròpies forces de pretensat intern per obtenir un sistema en equi-
libri estàtic, autocompensat i estable, per tal d’assolir un com-
portament estructural òptim, capaç de resistir la recepció de cà-
rregues externes i transmetre de forma efectiva les tensions cap 
als suports i ancoratges rígids de l’estructura, evitant arrugues 
que disminuirien la capacitat estructural del sistema o fins i tot 
l’enfonsament.

Per entendre els principis fonamentals de comportament del sis-
tema estructural de membranes tensades, analitzarem els  con-
ceptes de superfície mínima en tensió de Frei Otto, i l’estabilitat 
de cables de Joan Monjo [5], on es mostraran imatges de treball 
i experimentació sobre en les seves explicacions i dibuixos con-
ceptuals.

Una superfície mínima en tensió

En els estudis de Frei Otto, les estructures efímeres formades per 
les bombolles de sabó van ser un concepte clau per explicar de 
manera pedagògica la capacitat de resistència a la tensió de 
les membranes estructurals.

3.3. PRINCIPIS ESTRUCTURALS
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A través d’un marc submergit en aigua i sabó, s’obtenen superfí-
cies de secció mínima i una tensió superficial que es dispersa a 
través de tota la membrana uniformement. 

Amb aquestes investigacions, podem generar infinites curvatu-
res de manera natural, canviants i adaptatives segons les vores 
que conformen el model, experimentar les resistències que opo-
sa a les càrregues del vent a través de bufar sobre la superfície 
i entendre les toleràncies de la membrana al buscar el límit de 
trencament, així com les possibles oscil·lacions de la corba de la 
superfície mínima (fig. 3.3.1).

Els líquids sabonosos tenen la capacitat de resistir una gran ten-
sió, però no de suportar pesos puntuals, característiques que re-
flecteixen les mateixes propietats que les membranes tensades.

Figura 3.3.1 Secció de la superfície mínima i possibles curves sorgides.

Figura 3.3.2. Experimentacó de generació de la forma d’una mem-
brana a través de les bombolles de sabó.

Figura 3.3.3. Proba de toleràncies i observació de la tensió superficial.

Figura 3.3.4. Experimentació de curvature si búsqueda de la forma cònica.

Membranes Tèxtils Tensades



L’estabilitat de cables

Podem considerar que una tela és en si mateixa una malla tu-
pida de fils o cables que treballa en dues direccions, i podrem 
entendre també la seva necessitat d’estar sotmesa a doble ten-
sió per tant d’assolir l’estabilitat del conjunt estructural. Si bé la 
secció mínima de la tela fa que no hi hagi tensions a flexió, tallant 
o torsió, requereix estar sotmesa a una tensió de tracció com a 
mínim en dues direccions creuades [5].

El comportament mecànic d’un fil penjat d’un punt, resulta en 
una línia recta inestable a qualsevol esforç horitzontal, el qual 
desplaça el fil de la seva situació (fig.3.3.6).

Si aquest cable en vertical és atirantat des de l’altre extrem, 
(fig.3.3.7) s’aconsegueix certa estabilitat, però tot i estar  tensat 
en els seus extrems segueix sent inestable davant esforços per-
pendiculars. El fil en posició horitzontal dóna lloc a la forma de 
catenària que s’obté de la gravetat del pes propi (fig.3.3.8)

Per estabilitzar el sistema, cal atirantar el fil, tensar-lo segon un pla 
creuat perpendicular al primer, un segon ordre de cables amb tensió 
inversa. Si el primer era cap amunt, aquest és cap avall (fig.3.3.9).

Si extrapolem  aquest concepte a una membrana, comptarem 
amb un conjunt de cables paral·lels i establirem dues “famílies” 
de cables, de primer ordre, penjats i de segon ordre o estabi-
litzadors, conforma una  malla de cables on en qualsevol punt 
d’aquesta, els cables tenen tensions contràries. (fig. 3.3.10, 3.3.11)

D’aquesta manera, a l’aplicar una càrrega externa sobre el con-
junt, una de les dues direccions principals resistirà la càrrega, i 
l’oposada ajudarà a mantenir l’estabilitat, actuant la membrana 
de forma biaxial (fig.3.3.12) Així s’aconsegueix un comportament 
òptim de la membrana per a suportar i transferir les càrregues 
tangencialment i de manera efectiva als ancoratges.

Figura 3.3.6 Figura 3.3.7 Figura 3.3.8

Figura 3.3.9 Figura 3.3.10 Figura 3.3.11

Figura 3.3.12 Figura 3.3.13

Membranes Tèxtils Tensades

Figura 3.3.5. Sistema en equilibri
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En el disseny i obtenció de la forma, és fonamental considerar 
la relació entre la curvatura, el pretensat i l’estabilitat del siste-
ma  (Tejera i Utiliza, 2010) [23]. Les superfícies de caràcter flexible 
assumeixen deformacions en aplicar tensions que donen lloc en 
un sistema de cables en doble curvatura, que pot ser còncava o 
convexa, i que permeten generar dos tipus de geometries segons 
la seva combinació, per al disseny de les superfícies d’estructures 
tèxtils tensades. 

Superfícies Anticlàstiques
Tant la seva geometria, com la resistència, és definida per una 
doble curvatura negativa, que consisteix en un sistema conformat 
per una corba negativa i una corba positiva en direccions oposa-
des (fig.3.4.2). Per tant, la deformació de la membrana es dóna a 
l’elevar dos dels extrems i mantenir els altres dos en un pla inferior. 

Amb aquesta geometria (fig.3.4.1) trobem les membranes ten-
sostàtiques, unes superfícies formades per una família de cables 
còncaus perpendiculars a un segon grup de cables convexos en 
tensió. Un sistema estable gràcies a les forces a tracció dels ca-
bles sobre la membrana que mantenen la tensió del conjunt de 
l’estructura.

Superfícies Sinclàstiques o Cupuliformes
Son estructures flexibles i lleugeres, Adopten una forma sinclàsti-
ca, formades per una doble curvatura positiva, dues corbes en el 
mateix sentit (fig.3.4.4).

Les membranes pneumàtiques o cobertes pressostàtiques són 
un exemple d’aquesta geometria (fig.3.4.3) que aconsegueix 
l’estabilitat de l’estructura a través d’equips de pressió que in-
flen la membrana de forma continuada i la mantenen en ten-
sió amb aire, gas, aigua i altres líquids o material granular, amb 
l’inconvenient que requereixen manteniment i funcionament 
continu. També podem trobar estructures de membrana cupuli-
formes on la forma sinclàstica bé donada per petits pinçaments 
de la membrana que la mantenen en tensió a través de cables 
des de l’exterior del conjunt.

3.4. PRINCIPIS FORMALS

Figura 3.4.2. Relació entre tensió i doble curvatura negativa.

Figura 3.4.4. Relació entre tensió i doble curvatura positiva.

Figura 3.4.1. Superfície Anticlàstica.

Figura 3.4.3. Superfície Sinclàstica.

Membranes Tèxtils Tensades
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Arc

La geometria es basa en una estructura corba com a suport 
rígid central del conjunt. La trajectòria es linial en planta, i re-
quereix un disseny simètric de la membrana per tal de trobar 
l’equilibri estàtic. Permet una gran amplitud i es pot variar 
l’ample i la longitud tant com sigui necessari.

Paraboloide hiperbòlic

També conegut com a Vela de 4 puntes, aquesta geometria 
que parteix dels principis de la superfície anticlàstica. La forma 
sorgeix d’un element pla, amb un mínim de quatre puntes, i es 
genera a través de la deformació de la membrana a l’elevar 
dos dels extrems i mantenir els altres en el pla inferior, Els ex-
trems aniran units a suports rígids a través de cables tensors 
d’ancoratge, resultant en una superfície molt estable i una for-
ma que permet una ràpida evacuació de l’aigua de la pluja.

Paraboloide cònic

La deformació puntual es dóna en aplicar una força perpendi-
cular a l’interior de la membrana. Un o diversos màstils ancorats 
al terreny suporten la membrana formant pics traspassant-la, i 
es connecten a través de cables tensors mitjançant un anell 
de compressió. El contorn de la membrana, també és subjec-
tat a màstils amb punts d’ancoratge en un pla inferior. Tot i te-
nir forma de con, la membrana segueix conformant una forma 
de paraboloide hiperbòlic.

3.5 CONFIGURACIONS GEOMÈTRIQUES BÀSIQUES Membranes Tèxtils Tensades

Figures 3.5.1 Figures 3.5.3 Figures 3.5.5

Figura 3.5.2. Music Pavilion, Frei Otto Figura 3.5.3. Skysong en el campus ASU, 2009 Figura 3.5.5.. Museo Mirador
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Cúpula

La cúpula és una geometria basada en els principis estructurals 
de les superfícies sinclàstiques. La doble curvatura positiva ge-
nera la forma típica de les estructures pneumàtiques que man-
tenen la tensió de la membrana a través de la pressurització de 
l’aire interior. També es pot emprar una estructura exterior que 
tensa la membrana en suspensió, per tal d’obtenir la forma cu-
puliforme.

Cadira de montar

És una geometria que permet generar espais de gran magni-
tud. Es basa en una membrana quadrada ininterrompuda sub-
jectada per dos costats mitjançant arcs paral·lels. Es poden unir 
diverses membranes si s’afegeixen més arcs i generar espais de 
base rectangular. Representa una gran eficiència de materials i 
cobriment d’àmplies llums.

Valls i Crestes  

Una superfície amb valls i crestes és aquella que combina su-
ports interiors i perimetrals, subdividint la continuïtat de la mem-
brana  per tal de cubrir espais de més longitud i donar solució a 
una bona evacuació d’aigües de la coberta. Les deformacions 
lineals s’obtenen a l’aplicar forces uniformes a través d’elements 
com un cable o un arc.

Membranes Tèxtils Tensades

Figures 3.5.7 Figures 3.5.9 Figures 3.5.11

Figura 3.5.8. Anfiteatro Manzales Figures 3.5.10. Multicancha, Universidad de Chile
Figura 3.5.5. Millenium Dome
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En l’arquitectura de les estructures textils tensades, l’elecció del 
tipus de membrana, material base i recubriment final depen de 
les necessitats de cada projecte, i influira en la vida util del con-
junt i del material resultant.

Trobem dos tipus de membrana: 
 - Textil: on membrana està constituida per una tela de 
fibres entrellaçades (de diferents materials (Coto, Yute, Lona 
No teixit, fieltro, paper, poliester, fibra de vidre, fibra acrilica,fil 
metalic, acer inoxidable, i recubrimetns de PVC, fluoropolimero,i 
polisulfona), i una o més capes de protecció i acabat que ga-
ranteixen impermeabilitat i durabilitat.
  - Làmines: formades per una unica capa del mateix ma-
terial EFTE-Etilè-TetraFluoroEtilè-, PTFE, PVDF)

Si bé la recerca té encompte ambdós grups per tenir una visio 
global dels possibles materials, en aquest treball fem especial 
incapeu a nivell teòric en la membrana tèxtil, analitzant la for-
mació del teixit  i el comportament dels diferents materials que 
la composen. 

Per entendre el comportament i les propietats dels tèxtils cal en-
tendre el procés de formació del teixit i l’origen de les fibres que 
el composen. Per a fabricar la tela es sel·lecciona el tipus de 
fibra, es realitza la filatura i es procedeix al teixit dels fils, per tal 
d’obtenir el tèxtil que utilitzarem com a base del material de les 
membranes. 

La fibra del teixit

Els materials textils poden fabricar-se a partir de fibres sueltes, fils 
i filaments entramats i teixits que convinats de diferents formes 
per meten obtenir diversos tipos de texits.

Les fibres, son filaments o hebres utilitzades per formar fils, flexibles 
i fins. Les fibres configuren la textura i l’aspecte de les teles i con-
tribueixen a les caraceteristiques i comportament d’aquestes. 
Per a ser utilitzades en l’ambit de la construccio han de cumplr 
unes propietats mínimes de resistència a la tracció, resistencia i

4.1. LA TELA

protecció dabant d’agents externs, durabilitat, elasticitat, lon-
gitud i cohesió. Aquestes propietats conformaran un conjunt de 
qualitats i caracteristiques mecàniques, físiques i químiques. 

En relació a l’estructura externa, gruix de la fibra, longitud, sec-
ció transversal i superficie, podrem configurar un tipus o altre de 
fils i les podem classificar en tres tipologies segons el seu origen.

1. Fibres d’origen Natural

Filaments extrets de la natura a través de processos mecànics o 
físics i es poden subdividir segons la substància que conforma la 
fibra. Les fibres poden provenir d’origen:

 - Animal: fibres protèiques, d’escasa longitud, que 
s’entrellacen mitjançant la torsió per conformar fils, i destaquen 
les seves propietats hidròfiles. Són un exemple els folículs pilosos, 
llana ovella, pèls de cabra i conill, cucs de seda.

 - Vegetal: fibres celulòsiques provinents dels talls, llavors i 
fulles, i arrels. Ho són el cotó, lli, espart, yute, cáñam, abacá, sisal.

  - Mineral, inorgàniques, com l’amiant.

Trobem una gran varietat de fibres naturals, si  més no, poques 
poden ser processades industrialment al no ser possible filar-les i 
convertir-les, per tant, en teixits. A més, excepte la seda, les fibres 
naturals tenen una logitud limitada.

2. Fibres Manufacturades

Són fibres artificals amb la funcionalitat de resoldre els inconve-
nients que les fibres extretes de la natura presentaven en el món 
tèxtil. 

A través de procedimetns químics, les fibres naturals són altera-
des obtenint propietats que permeten major longitud i resistèn-
cia al ser teixides com la fibra de carbono, fibra de vidre, fibres 
metàliques, caucho natural, celulosa regenerad i rayon.

3. Fibres Sintètiques o Polímers 

Fibres derivades de procesos de polimerització del petroli, car-
bó i gas natural. Es genera un monofilament continu, resistent, 
elàstic i lleuger, amb la capacitat d’absorvir molt poca humitat 
aportant beneficis en la fabricació de tèxtils tecnics. Els tipus més 
comuns son: Poliester, Acrilic, Poliamides, Polipropilè, Polietileni-
ques, PoliViníliques. 

4. Fibres Ecològiques 

Són fibres procedents matèries celulòsiques, com fibres de cotó 
ecològic, biofibres, viscosa de bambú, proteïna de la llet, fibra 
de soja i de maiz. Són poc emprades en l’arquitectura ja que 
les fibres naturals necessiten la incorporació de components 
químics que minimitzin la seva degradació en el temps o siguin 
afectats per organismes vius.

Actualment podem trobar materials tèxtils reciclats que també 
els podem classificar com ecològics com el rPET, fibres de Poliés-
ter reciclat que prové de les botelles de plàstic. Si més no, són 
fibres artificials i sintètiques.

Filatura 

El fil o filament està format per un conjunt de fibres, contínues 
o discontínues que disposades d’una manera concreta con-
formen una estructura tèxtil resistent i flexible de més diàmetre i 
longitud que la fibra en si matiexa, i que s’utilitza per fabricar els 
teixits

Membranes Tèxtils Tensades
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El Teixit

El teixit és el procés de fabricació tèxtil amb el qual s’obté una 
tela, una làmina de material obtinguda d’entrellaçar els fils els 
uns amb els altres. 

Per teixir s’utilitza el telar i dos conjunts de fils: urdimbre -al llarg 
del telar- i trama -en direccio transversal- entrellaçats perpen-
dicularment amb la urdimbre, i depenent del procediment de 
teixit obtindrem propietats amb unes caracteristiques o altres. 

Trobem diferents tipus de teixits:

 - Pla: teixit que s’obté d’extrellaçar un fil vertical i un fil 
horitzontal. És el procediment bàsic i més comú.

 - Panamà: el texit es realitza amb més d’un fil a la vega-
da, i permet obtenir un teixit més resistent que l’anterior.

 - De Punt: teixit amb un entramat que li proporciona pro-
pietats d’elasticitat.

 - No Teixits: fibres que no han passat per un proces de 
teixiduria ni filatura, directament són elaborats amb tècniques 
que aglomeren fibres a través d’un procés mecènic, químic o 
tèrmic.

Estructura de la tela de la membrana

Els tèxtils emprats per a la confecció de membranes consistei-
xen en un teixit base que determina la resistència de la tela 
segons la tipologia d’entramat dels fils. 

Sobre aquesta capa de teixit [17] s’aplica una imprimació per 
tal d’augmentar la compatibilitat i adhesió entre el teixit i la pri-
mera capa de revestiment.

El revestiment és una capa de resines polimèriques que ofereix 
propietats tècniques al teixit base i sobre la cual podem trobar 
també una capa d’acabat.

acabat de la superfície

capa de revestiment

capa d’adherència

teixit base

acabat interior

capa d’adherència

capa de revestiment

Figura 4.1.5. Capes que conformen l’estructura del tèxtil 

Figura 4.1.1. Detall d’entamat de fils del teixit Pla

Figura 4.1.3. Detall d’entamat de fils del teixit Panamà

Figura 4.1.2. Teixit Pla 

Figura 4.1.4. Teixit Panamà
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Teixits base

Es tracta d’un teixit central d’alta tenacitat que anirà recobert 
per un revestiment. Els materials més comuns emprats com a 
base són:
 - Teixits de PES - Poliéster: és un teixit resistent a la humitat,  
als productes químics i als esforços a tracció. Si més no, són sensi-
bles als raigs UV i a la hidrólisis.
 - Teixits de Fibra de vidre: format a través de vidre fos extruït 
i estirat conformant filaments que conformen el teixit. El diàmetre 
de les fibres influirà en la resistència del teixit. És resistent a lates 
temperatures iés sensible a la humitat i agents externs. Al estar fet 
a través d’un procés de fundició, fa que es provoqui una preten-
sió en el teixit i perd resistència en l’acció de plegat. 

Els avanços tecnològics han permès crear els últims anys mem-
branes composades al 100% per una làmina, que si bé no és teixi-
da, el seu comportament s’assimila al d’una membrana tèxtil: 
 - Làmina d’EFTE - Etilè tetrafluoretilè
 - Làmina PTFE - Politetrafluoretilè o Teflón

Cal destacar que recentment la consciència mediambiental està 
fent replantejar la sostenibilitat de fabricació d’aquests materials 
i podem començar a trobar en el mercat teixits reciclats que ofe-
reixen molt bones propietats de cara a ser implementades com 
a substitut dels teixits de Poliéster emprats fins a dia d’avuí. Con-
tribuir a la proteccio medioambiental i selecció de substàncies 
químiques no nocives, emisions de CO2 i reciclatge de residus. 
Podem trobar:
 - Teixits de Poliéster reciclat de tèxtils de peces de vestir
 - Teixits de PET - Poliéster reciclat de botelles de plàstic. 

Revestiments

Per a un comportament òptim es revesteix el teixit base amb una 
capa de polímers sintètics amb la funció de protegir els fils contra 
els agents externs, impermeabilitazació de la membrana contra 
l’aigua de la pluja i la humitat, estabilització del teixit i propor-
cional les propietats al material per tal de poder realitzar juntes 
termosellades.

24

4.2. TÈXTILS DE MEMBRANA

Pot ser realitzat amb diferents materials:

 - PVC - Policlorur de Vinil: ofereix propietats al teixit de 
protecció contra raigs UV, agents atmosfèrics, propietats  de 
resistència al foc antibacterianes, impermeabilitació, antitaques i 
durabilitat.
 - PTFE - Teflón: permet obtenir una superfície fàcil de nete-
jar que repel la brutícia i és resistent al foc i a l’aigua.
 - PUL - Poliuretà: propietats d’impermeabilització.

Acabats

Les capes de revestiment es laquen amb un acabat per tal 
d’assegurar una bona neteja, diminuir l’erosió i l’envelliment i ofe-
rir una millor resistència. Podem trobar acabats del següents ma-
terials:
 - FEP: Fluoroetilè y propilè: que milloren l’impermeabilitat, 
resistència als fongs i soldabilitat
 - PVF: Fluorur de polivinil o Tedlar
 - Silicona: dóna propietats a la membrana de resistir condi-
cions atmosfèriques agresives i bona resistència mecànica, però 
tenen inconvenients d’acumulació de brutícia i resolució de cos-
tures.

Tèxtils tècnics de membrana

Amb aquests materials es conformen diferents tipologies de teixits. 
El més utilitzats són:
 - Poliéster recobert de PVC: revestir el teixit de poliéster 
amb PVC fa que aquesta capa absorveixi els raigs UV i garantitza 
més durabilitat en la membrana i millora la seva pigmentació.
 - Fibra de vidre recoberta amb PTFE: per tal de millorar el 
comportament de la fibra de vidre dabant la humitat i els agents 
externs, s’aplica un revestiment de PTFE.
 - Làmines d’EFTE
 - Làmines de PTFE

Membranes Tèxtils Tensades



25

Els materials utilitzats per a membranes estructurals han de satis-
fer els requisits d’una coberta o tancament tradicional: cubrició 
i protecció contra agents externs,  impermeabilitat i hermetisme, 
resistencia al foc, durabilitat, confort acústic i tèrmic, transmitan-
cia òptica i facilitat de neteja entre d’altres propietats.

En base a la lectura del Codi Tècnic de l’Edificació es fa a conti-
nuació una anàlisi del comportament de les membranes dabant 
els requeriments dels materials per al seu ús en la contrucció.

Seguretat Estructural

La resistència a la tracció és una de les propietats fonamentals 
que ha de cumplir la membrana. Al ser una estructura de mem-
brana tensada sotmesa a esforços a tracció per a l’estabilitat 
del conjunt estarà sotmesa a una bitensió permanent [5]. Aques-
ta resistència ve donada per la consistència i entramat de les fi-
bres i filaments que composen el teixit. Els teixits de Poliéster i PVC 
aguanten un alargament d’un 15% i una resistència al plegat alta 
que permet petits desajustos en la fabricació, en canvi, la fibra 
de vidre i PTFE un 5% d’allargament i una resistència al plegat 
baixa.

La resistència a la propagació del rasgat també és imprescin-
dible ja que les membranes són subceptibles a la roptura per 
l’aplicació d’un gran esforç puntual sobre la superfície. Ve dona-
da també per les capes de revestiment i acabat i l’adherència 
entre aquestes dues capes.

Una lectura de les fiches tècniques del materials dels fabricants 
serà clau per assegurar el cumpliment de les característiques 
d’aquest punt.

Resistència al foc en cas d’incendi

La resistència al foc depen del teixit base i revestiment, si més no, 
tots els materials de membranes es fonen a temperatures altes 
independentment de la resistència que tinguin. Actualment hi ha 
teixits que són difícils d’inflamar i cumpleixen  resistència al foc i 
amb poc risc d’ensorrament. 

4.3 ANÀLISI DEL COMPORTAMENT DE LES MEMBRANES

En el casl del PVC, és un material combustible però no inflama-
ble, i al tenir un baix punt de fusió a 100ªC, en cas d’incendi o 
assolir una alta temperatura interna, el teixit es fon sense goteix 
creant forats que evacuen el fum dels materials cremats i ralen-
titzen el efecte de combustió del conjunt afectat. 

En el cas de la fibra de vidre, té una alta resistència a les tem-
peratures. El punt de fusió és a 300ªC lo qual es pot considerar 
un perill per l’acumulacio de fums i gasos.

En el cas de l’EFTE és 170ªC.

Control lumínic

Les membranes tenen una alta transmitància òptica degut al 
poc espesor del material. A nivell de tancament, no és un bon 
aillament, però té l’avantatge de tenir un bon contacte amb 
l’entorn exterior, de caràcter lluminós, que permet l’aprofitament 
de la llum del sol per il·luminar l’interior.

Trobem tèxtils amb diferents graus de transmissio lumínica que 
podem seleccionar segons les necessitats de l’espai com per 
exemple les membranes translúcides, que permeten una difusió 
de la llum creant un ambient lumínic interior agradeble. 

Aquestes caracterítiques fan que els tèxtils necessitin estavilitza-
dors UV que protegeixin el teixit base i el color, per tal de ralentit-
zar el ritme de degradació. 

Els teixits de fibra de vidre i PTFE té una bona resistència als raigs 
UV i una transmissió lluminosa del 20%. Els teixits de Poliéster i PVC 
tenen una resistència mitja amb una transmissió lluminosa del 
40%., i les làmines EFTE tenen una alta resistència a raigs UV i una 
transmissió lluminosa assimilable al vidre.

Membranes Tèxtils Tensades
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Control tèrmic i qualitat de l’aire interior

En relació al control tèrmic i ventilació, les membranes tenen 
una alt transmitància tèrmica. Al tenir poca massa i l’espessor és 
reduït, l’aïllament termic és pobre, així que no ofereix una gran 
protecció tèrmica dabant temperatures baixes.

Aquest inconvenient es pot treballar a través d’estratègies de  
disseny bioclimàtic, aprofitant energies naturals amb fins funcio-
nals i d’estalvi energètic. La seva aplicació en tancaments de 
façana i cobertes afavoreix les ganàcies energètiques per ra-
diació solar. 

Vent 

A través del càlcul estructural amb softwares especialitzats es 
poden fer anàlisis de càrregues del vent per adequar detalls de 
subjecció de la membrana, muntatge i selecció del material.

Si el sistema ho requereix es podrà reforçar l’estructura amb la 
instal·lació de cables adicionals com a suport segur per al teixit.

Acústica 

La transmitància acústica, igual que la tèrmica, no es pot con-
trolar amb la massa dels material degut al poc espesor de les 
membranes, tot i que és variable segons l’estructura de base i 
l’acabat aplicat.

Tanmateix, augmentar l’aillament i absorció acústica és possible 
a través de membranes de doble capa, i de fulles amb micro-
perforacions.

Salubritat
En certes condicions climatològiques es pot produir condensa-
cions a l’interior d’espais tancats i amb calefacció. Cal un dis-
seny adequat de la inclinació de les cobertes i de les vores del 
teixits per minimitzar aquesta problemàtica. També, en  llocs que 
tenen humitat alta, es necessita una neteja regular i una ven-
tilació eifcient per tal d’evitar el risc de moho que afecti en la 

degradació del teixit.

Un bon disseny en la forma de la coberta permetrà una bona 
evacuació d’aigües, amb atenció a les superfícies amb valls i 
crestes, així com amb punts alts i baixos.

Respecte la polució i brutícia, la pluja, el vent i l’aigua corrent, 
contenen partícules de pols i elements contaminants que es dio-
positen sobre la membrana. Tot i així, en comparració amb sis-
temes constructius convencionals, requereixen poc mateniment 
ja que tenen un baix nivell d’adherència de la brutícia a la su-
perfície del material, i gran part se’n va amb la pluja. A més hi ha 
capes d’acabat que proporciones propietats a la membrana 
de protecció contra la brutícia.

Durabilitat, manteniment i vida útil 

La vida útil d eles membranes està al voltant dels 20 anys per a 
teixits de Poliéster, 25-30 anys per a teixits de Fibra de vidre i 30 
anys per a làmines EFTE, tot i que depèn de les condicions de 
l’entorn i qualitat del material emprat. A més, requereixen d’un 
manteniment constant per garantitzar la durabilitat. 

Els revestiments i acabats fan que les membranes siguin resis-
tents a agents climatològics i tenir llarga durada. Si més no, el 
teixit es pot tallar, trencar o perforar degut a una càrrega de 
compressió alta en una superfície petita, un error de disseny o 
una subjecció inadecuada. Cal ser cuidados en el procés de 
confecció i muntantge per no provocar danys a la superfície del 
teixit. En el cas de danys puntuals, poden ser reparats.

Ecologia i reciclatge

A nivell d’ecologia, les estructures de membranes tensades 
permeten crear un ambient habitable amb el mínim de mate-
rials i optimitzar els components que conformen el sistema. Fet 
que implica una reducció de material, energia de fabricació i 
combustió, disminució d’emissió de gasos a l’atmósfera, i en la 
generació de residus.

És important també observar les propietats de reciclabilitat dels 
materials que composen les membranes. 

El teixit de Poliéster i PVC no és reciclat, però si reciclable. Les 
membranes de fibra de vidre, en canvi, ni són reciclades ni per-
meten ser reciclables. Les làmines d’EFTE, no poden ser reciclade 
pero si que es poden reciclar.

Tal i com comentàvem a l’apartat anterior, actualment la in-
dústria tèxtil és capaç de produir teixits reciclats amb propietats 
adequades per confeccionar les membranes com el teixit de 
Poliéster reciclat de tèxtils de peces de vestir i el teixit de PET - Po-
liéster reciclat de botelles de plàstic. 

A més, els sistemes estructurals de membranes tensades són fà-
cilment desmuntables de forma que permeten reutilitzarla mem-
brana per a altres projectes i usos.

Membranes Tèxtils Tensades

26



27

4.4. ESTRATÈGIES DE DISSENY BIOCLIMÀTIC

La llibertat formal que ofereix el sistema estructural permet fer 
arquitectura des d’una visió més sostenible i saludable per a les 
persones, a través de l’aprofitament dels recursos naturals per 
una millora de la qualitat de l’ambient interior.

Les membranes, i les propietats intrínseques dels materials que les 
componen, permeten configurar espais que per si mateixos són 
font de llum i calor. 

Per tant, és un sistema que permet obtenir beneficis d’estalvi 
energètic pensant l’arquitectura des d’una visió del disseny bio-
climàtic, buscant estratègies de millora dels paràmetres físics i 
qualitat de l’ambient dels espais a través de la configuració de 
les membranes tensades, i donant lloc a l’oportunitat de pro-
jectar edificis capaços d’adaptar-se a les condicions del medi i 
millorar de manera natural el confort de l’usuari, essent una alter-
nativa més ecològica i  oportunitat d’estalvi energètic. 

Confort lumínic

El poc espesor de les membranes proporcionen un bon contac-
te interior-exterior [5]. La transmissió lluminosa de la tela permet 
reduir al màxim el consum d’iluminació artificial.

Podem obtenir beneficis de la qualitat de la llum interior a través 
de l’ús de membranes de materials translúcids afavoreixen una 
il·luminació natural difusa en el interior molt agradable i que ac-
tua com a filtre dabant l’enlluernament.

La transmissió de llum varia segons el tipus de teixit i recubriment, 
des del 10% en les més opaques, fins al 40% en els teixits de Po-
liéster i PVC. El pas de la radiació cap a l’interior es pot controlar 
a través de l’aplicació de filtres en el recubriment de les mem-
branes.

HI ha  materials amb alts coeficients de reflexió de la llum o blo-
queix de raigs UVA. L’EFTE, per exemple, té bon comportament 
per l’efecte hivernacle, amb una alta resistència a raigs IR.

Figura 4.4.1 . Caracterítiques de les membranes.

Figura 4.4.2..Efecte sombrilla (sss, Joan Monjo,

Figura 4.4.3. Efecte hivernacle (sss, Joan Monjo, )

Figura 4.4.4. Efecte venturi

Confort tèrmic

Si bé les membranes no són un bon aïllament tèrmic degut a la 
secció mínima del material tèxtil, la transmitància tèrmica de les 
superíficies permeten regular la temperatura de l’espai a través 
d’estratègies de disseny bioclimàtic.

A l’estiu, d’una banda, la membrana ofereixen protecció del sol 
a través de la sombra i la ventilació natural del el pas de l’aire 
per sota la coberta actua refrescant l’ambient (figura XXX) i evi-
tant el consum d’equips electromecànics per refrigerar l’interior.

Al’hivern, de per tal d’augmentar la temperatura de l’ambient 
interior es pot implementar l’efecte hivernacle on la transmitàn-
cia tèrmica afavoreix l’ambient interior. Es dona un aport ener-
gètic al recollir a l’interior la radiació solar i energia calorífica que 
incideix en la membrana i es manté en l’aire en repòs, resultant 
en un augment de la temperatura i acondicionant l’espai, evi-
tant l’us d’equips de calentament de l’aire. 

A través de l’efecte Venturi, podem generar corrents d’aire per 
convecció gràcies a l’estrificació de temperatures i una ober-
tura de diàmetre petit que accelera el pas de l’aire. La mas-
sa d’aire calent de la part baixa es posa en moviment i ascen-
deix cap a l’obertura de la part superior millorant la ventilació 
a l’estiu i uniformant la temperatura a l’hivern a l’interior de 
l’espai. Es tracta d’una estratègia utilitzada en sistemes passius 
d’acondicionament higrotèrmic amb la construcció de chime-
nees solars (figuraXXX:)
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5. TECNOLOGIA DE DISSENY



Figura 5.1.3. Dynamic relaxation method

Trobem dues tipologies de softwares de disseny:

 - Softwares especialitzats: programes d’obtenció de la 
forma, permeten generar superfícies de membrana tensada i 
interactuar amb ella per tal de realitzar el càlcul de l’estructura, 
modificant les càrregues, contorn, components i característi-
ques dels materials, així com el patronatge de la superfície. Al-
guns dels programes que trobem son el Formfinding, Easy, Wi-
Tess, Dlubal entre d’altres.

 - Softwares no especialitzats: són programes que si bé ens 
permeten crear un model tridimensional d’una superfcie, no per-
met altres opcions com la verificació de l’estabilitat i compor-
tament estructural a través de la variació de paràmetres o el 
despiece del patronatge del model. Si més no, alguns d’aquests 
programes tenen la possibilitat d’incluir extensions específiques  
que permeten generar models de superfícies en tensió i fins i tot 
alguna eina per al disseny del patronatje. Alguns programes no 
especialitzats són Rhinoceros, 3Dmax, CAD i Sketchup.

Per poder entendre i explicar la tecnologia de disseny en aquest 
treball, s’utiltzarà el programa SketchUp, per generar una super-
fície i obtenir els patrons de tall per tal de poder procedir a la 
confecció d’un model. 

Si bé es tracta d’un software de disseny no especialitzat, té a 
disposició la possibilitat d’instal·lar extensions per tal de simu-
lar la formació de superfícies tensades. Per realitzar aquest cas 
d’estudi, hem utilitzat el plug-in Soap Skin & Bubble, per a la ge-
neració de la forma d’una superfície de membrana, i Unwrap 
and Flatten Faces, per transformar les diferents peces 3D obtin-
gudes en patrons de tall 2D.  

(1) Dynamic relaxation method: segons Llorens (2015), procés que es 

basa en la generació de la forma a partir d’una superfície plana en 

dues dimensions des d’on estan fixats els punts d’anclatge i en la qual 

es realitzen petits pinçaments que s’eleven per tal de posicionar-los 

en un pla superior mantenint els punts inicials dels anclatges fixes fins 

que la membrana hagi ajustat la geometria en conseqüència als nous 

esforços aplicats.

Figura 5.1.2. Pabellón aleman, expo ‘67 Montreal Frei Otto,  3D 

Figura 5.1.1. Frei Otto “thinking modelling”.

5.1. FORM FINDING I EINES PER A L’OBTENCIÓ DEL MODEL

La doble curvatura que presenten les estructures de membra-
na fa que el seu disseny requereixi anar de la mà de models 
tridimensionals per tal determinar la forma i comportament del 
sistema. Hi ha diferents processos que ens permeten determinar 
la forma d’una estructura de membrana tensada, i a través de 
diverses metodologies aplicades en els últims anys per investiga-
dors i arquitectes. Frei Otto anomena el procés d’exploració i 
generació de la forma “Form finding”, 

Tal com explica Tejera [23] el procediment de cerca de la forma 
de les superfícies de membrana pot generar per dues vies:

 - Tensional: experimentant físicament la búsqueda de la 
forma per mitjà del mètode de pinçaments en un procés ano-
menat dynamic relaxation method (1) (figura5.1.3)

 - Geomètrica: de manera geomètrica i analítica a través 
de revolucions de corbes en l’espai, aplicable en softwares infor-
màtics de disseny d’estructures de membrana.

D’aquesta manera, podem extreure dos grans grups a través 
dels quals podem crear el model  i es classifiquen segons si són 
generats  per mitjà de creacions manuals i maquetes, o bé, a 
través de softwares de disseny informàtic.

Softwares de disseny informàtic

A través de software de disseny podem generar la forma de la 
superfície de membrana de l’estructura projectada (figura XXX).

Podem generar la forma des de la via geomètrica i analítica, des 
de la introducció de paràmetres de contorn, característiques del 
teixit i pretensat i mitjançant una ordre trobar el model virtual, o 
bé modelar a través de la via tensional simulant virtualment la 
generació de la forma del model final.

Obtenim un model digital tridimensional a través del qual po-
dem dimensionar amb exactitud els diferents components de 
l’estructura, analitzar i verificar el comportament dels materials 
sota condicions de càrregues i deformacions, dissenyar un pa-
tronatge per tal d’optimitzar els materials i generar la forma del 
model real. 
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Modelatge en maqueta

Es basa en l’experimentació a través de l’ús de superfícies míni-
mes i models reduïts per tal de descobrir la forma a través de la 
via tensional. Permet conceptualitzar i entendre el sistema es-
tructural del projecte, en la cerca de la forma és a través de la 
tensió de teixits elàstics (figura XX).

Podem realitzar models i maquetes amb materials elàstics i de-
formables obtenint models sobre els quals es pot dibuixar i dissen-
yar la superfície tensada.

Podem realitzar el patronatge de la superfície de la membrana, 
si bé en un procés intuïtiu, resulta menys precís que a través del 
disseny computacional i més temps de treball i càlcul.

Membranes Tèxtils Tensades
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5.2. PATRONATJE DE LA MEMBRANA

El patronatge és el procés de transformació i despiece del mo-
del 3D en peces més petites en format 2D anomenades patrons. 

Aquest procés és necessari ja que la tela que conforma la mem-
brana és un material de la indústria tèxtil que ve de fàbrica en 
bobines d’entre 1,40 i 2,80 m. 

En la indústria de la moda, en l’àmbit el tall i confecció, el patró 
es trasllada a paper, creant la plantilla que permet dibuixar i 
tallar el contorn en el teixit de cada una de les peces del des-
piece que conformaran l’element o la peça de vestir.

En el cas de les membranes tensades, necessitem trobar una 
sèrie de plantilles de les diferents peces aïllades en format bidi-
mensional que configuren el model real, anomenades patrons 
de tall. 

Actualment disposem d’eines informàtiques enumerades al ca-
pítol anterior per tal de definir de forma òptima el disseny del 
conjunt de patrons que conformaran el model, per tal d’obtenir 
la màxima precisió en la confecció de membranes tensades. 
Definir el contorn de cada peça de manera individual ens per-
metrà obtenir la forma d’aquestes sobre el teixit de la bobina i 
realitzar a continuació el seu tall.

Podem obtenir les peces per mitjà d’un plòter de tall tèxtil, que 
interpreta els arxius de patronatge i talla la membrana directa-
ment des de la bobina.

Un cop el conjunt de peces estan tallades en la tela plana, es 
procedeix a ajuntar les unes amb les altres per tal de generar la 
forma tridimensional del model.

El procés d’ensamblat s’anomena confecció, a través del qual 
s’armen i s’uneixen els patrons individuals a través de diversos 
procediments, per tal d’obtenir el model final amb la forma pro-
jectada.

És imprescindible un desenvolupament curós del patronatge i 
tall de les peces, per tal d’evitar errors en la confecció, on un 
mal despiece podria produir arrugues, desviació de les tensions, 
variacions en la forma que influirien directament en la  capaci-
tat estructural del sistema.

Fgura 5.2.3. Línees paralel·les al contorn (esquerra) i línees en la 

direcció de la curvatura principal del model adequades per al 

patronatge(esquerra). 

Figura 5.2.1. Distribució de les tensions en una superfície única (esquerra) 

i en una membrana després del patronatge i confecció (dreta) Font: 

Per tal d’evitar aquestes problemàtiques, cal tenir en compte 
una sèrie de punts que influeixen en el procés i per tant en el 
resultat del model final:  

 - L’orientació del teixit, la geometria de la trama-urdim-
bre, el gruix i distància entre les fibres i el nivell de deformació a 
tallant de la tela emprada (figura 2) són factors a tenir en comp-
te i que afectaran a la forma a l’aplicar tensions sobre el teixit.

 - La distribució de les tensions en una superfície única en 
equilibri és diferent de la distribució de les tensions i geometria 
en una estructura confeccionada i pretensada (figura 1). Cal un 
patronatge al detall i realitzar bé les unions per tal que el com-
portament estructural del model real respongui adequadament 
a les tensions aplicades.

 - El patronatge de la membrana s’ha d’obtenir del model 
3D en pretensió de l’estructura, i basant-se en la direcció de les 
tensions de la membrana, assimilades de forma geomètrica a 
les línies geodèsiques emprades com a guies per al patronat-
ge  i orientades en la direcció de la curvatura principal del mo-
del. Així, en una forma cònica, on la forma es genera amb una 
malla radial, els patrons s’han de traçar radialment (figura5.2.1). 
En canvi, en un paraboloide, que té les tensions principals en la 
direcció diagonal, la xarxa de línies geodèsiques auxiliars per a 
l’obtenció de la forma y patronatge hauran de seguir aquesta 
direcció 

 - El patró de tall ha d’optimitzar l’ús del material de la bo-
bina de teixit, tant a nivell d’estalvi econòmic, com per una mi-
nimització de metres d’unions, i ha de tenir en compte un marge 
per a les costures, de cara a la fase de confecció. És necessari  
comptar amb uns cm extres de tela en el contorn per confec-
cionar els detalls de reforç de la cantonada del teixit i no alterar 
les dimensions i forma de cadascuna de les peces i el conjunt. 
L’ample d’aquest marge s’estableix depenent del material, des 
d’un mínim de 40mm fins a 100mm, i cal tenir en compte que la 
materialització de l’encavalcament de teixit en les unions i en els 
reforços influirà en l’estètica del conjunt i s’ha de concebre com 
a part del disseny de projecte.

Figures 5.2.1. Patronatge de forma cònica
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El procés d’obtenció dels patrons de tall serà explicat a través d’un 
exemple pràctic utilitzant el programa SketchUp, per generar una 
superfície anticlàstica en tensió. Si bé és un programa no especia-
litzat per al càlcul estructural ens ajudarà per realitzar el procés de 
cerca de la forma i patronatge amb l’ajuda de l’extensió Soap 
Skin & Bubble, que ens permetrà generar la forma d’una superfí-
cie de membrana, i Unwrap and Flatten Faces, per transformar les 
diferents peces 3D obtingudes en patrons de tall 2D.  

Podem dividr el procés en 8 passos:

1. Partint d’una superfície 2D de10x10 m, fixem dos vèrtexs oposats 
al pla de base, i portem els altres dos vèrtexs a un pla superior per 
generar la forma anticlàstica d’una velaria.

2. A través de l’ordre Generate Soap Skin, obtenim el model tridi-
mensional en equilibri i pretensió.

3. Analitzem les línies geodèsiques en la membrana sorgides de 
la nova geometria, comprovant que vagin en la direcció de la 
curvatura principal del model i amb un especejament ajustat per 
tenir llibertat de realitzar subdivisions de la superfície.

4. Projectem les línees geodèsiques que subdivideixen el model 
en franjes de màxim 3m, amplitud màxima de la bobina de teixit. 

5. Dividim la superfície del model obtenint una sèrie de franjes amb 
doble curvatura i definides per un contorn basat en la trajectòria 
de les línees geodèsiques.

6. Aïllem les franges per tal d’obtenir els patrons de manera indivi-
dual de cada una de les peces que conformen el model 3D.

7. Mitjançant l’ordre Unwrap and flatten, aplanem les peces tridi-
mensionals sel·leccionades en el pla 2D obtenint la forma del pa-
trons de tall individuals, amb la possibilitat de ser exportats a CAD.

8. L’obtenció dels patrons en permet procedir al tall de les peces 
en el teixit que conformarà la membrana i passar a la seva con-
fecció. El model resultant real requerirà ajustar la seva estabilitat 
tenint en compte les caracterítiques de la tela, la distribució de 
les tensions a través de la superfície i les deformacions degudes 
a l’elongació de la tela, així com la influència de les costures en 
el comportament de l’estructura (Wagner, R, 2005), compensant 
i reajustant la tensió de la membrana per tal d’assolir el seu com-
portament òptim.

Figura 1

Figura 2

Figura 4

Figura 3

Figura 5

Figura 6

Figura 8

Figura 7
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pot soldar a través d’ondes d’alta freqüència, vora calenta o 
aire calent, i la fibra de vidre amb recobriment de PTFE només 
soldadura amb calor. Trobem tres tipologies de junta: de banda 
auxiliar simple, de banda auxiliar doble i d’encavlacament sim-
ple (figuraXXX).

Juntes amb Presilles entornillades

El sistema consisteix en dues plaques entornillades a pressió que 
subjecten l’encavalcament de la vora de les dues peces a unir. 
Aquesta vora està configurada de manera que la tela dóna una 
volta a un cordó per tal de fer de topall vers les plaques i no hi 
hagi un deslliçament de la membrana en tensió.

Juntes Acordonades

Unions practicables realitzades en obra. Consisteixen en la unió 
de les dues peces que conformen la junta mitjançant una cor-
da que passa per dins d’ullals en ambdues vores, amb diferents 
possibilitats de llaçada. Requereixen una banda auxiliar de pro-
tecció i l’inconvenient que presenta és una gran quantitat de 
punts de fregament en la corda que pot alterar la durabilitat de 
la junta si no es té en compte una corda de bona qualitat i ullals 
reforçats. És el mètode tradicional dels circs itinerants.

5.3. DETALLS CONSTRUCTIUS DE LA CONFECCIÓ DE LA MEMBRANA

Un cop s’obtenen les peces de tela a través del patronatge, cal 
unir-les entre sí per tal de configurar la superfície de la membra-
na desitjada. La confecció es pot dur a terme a taller, a través 
del cosit o bé amb juntes soldades, els procediments més co-
muns sempre que el material o permeti. La tela també permet 
realitzar les juntes en obra, amb procediments com l’acordonat, 
unió amb presilles entornillades, i encolat, aquest últim només 
emprat per a reparar la membrana.

Tal com explica Monjo [5], aquestes costures hauran de com-
portar-se com a part integrada del conjunt de la membrana i 
transmetre les càrregues que circulen a través de les fibres, res-
ponent a nivell físic (requeriments d’estanquitat, impermeabilitat 
i resistència al foc), mecànic (resolent les tensions segons la seva 
directriu, tensions perpendiculars i oferir una elasticitat igual a les 
teles adjacents) i químic (resistència a rajos ultraviolats dels ma-
terials aportats en la junta) igual que la resta de la tela.

Juntes cosides

La junta cosida és la unió de les vores de dues peces de tela 
mitjançant dues o més costures paralel·les amb fils sintètics mit-
jançant una màquina de cosir industrial i elaborada a taller. 

La resistència de la costura vindrà donada pel nombre de punta-
des per cm així com la tipologia, si és puntada recta o en zig-zag, 
la qual treballa millor a elasticitat i deformacions, i la qualitat i re-
sistència a la tensió que ofereix el fil emprat en la unió (Houtman, 
R & Werkman, 2004). A més, al ser un procediment que perfora 
la tela, s’haurà d’impermeabilitzar la costura i protegir el fil. El 
sistema d’unió cosida amb més capacitat d’impermeabilització 
és el doble encavalcament (figuraXX).

Juntes Soldades

Són les unions més comunes en l’actualitat i es realitzen també 
durant la confecció de la membrana al taller. Aprofiten la capa-
citat de fusió dels materials termoplàstics de la capa protectora 
de les teles, per tal d’unir les vores a través d’un escalfament, 
encavalcament i submissió a pressió fins que es solidaritzen amb-
dues peces. En teles de polièster amb recobriment de PVC es 

Figures 5.3.5 Juntes acordonades, dues opcions de llaçada.

Figura 5.3.3. Junta prensada Figura 5.3.4. Detall.

Figura 5.3.1. Junta cosida de doble solapament.

Figures 5.3.2. Juntes soldades. 

FiguraXX. Juntes en la membrana. Inland Revenue Centre. Font: 
www.hopkins.co.uk/
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Vores Exteriors

Podem classificar les solucions constructives en tres grups, segons 
si són flexibles, semiflexibles o rígides.

Flexibles
Podem trobar tres tipologies segons si el perímetre és de contorn 
lliure o bé amb ralingues interiors o exteriors.

- Contorn lliure: per llums inferiors a 3 o 4m, en les quals el períme-
tre de la membrana assoleix una forma lliure sense cap tipus de 
reforç.

- Ralingues perimetrals interiors: per llums entre 4 i 6m, el contorn 
de la membrana ha de ser reforçat a través de ralingues peri-
metrals que poden ser de diferents tipus, sigui un doblec, cinta 
soldada o cosida a l’interior i corda o cable interior.

- Ralingues perimetrals exteriors: per llums superiors a 6m, el cable 
ha de situar-se a l’exterior per tal de deformar-se independen-
tment de la ralinga perimetral i en aquest cas “les forces passen 
de la membrana al cordó perimetral, del cordó a la presilla, de 
la presilla als caragols, i dels caragols al cable exterior” (Llorens, 
2013).

Figura 5.3.7. Vora flexible, relinga 
perimetral de cable interior.

Figura 5.3.6. Detall cable 
.

Figura 5.3.9. Vora flexible, relinga 
perimetral amb cinta de reforç 
cosida o soldada.

Figura 5.3.8. Detall cinta.

Figura 5.3.11. Membrana amb ralinga perimetral interior de 
cable.

Figures 5.3.10. Relinga perimetral amb cable exterior i presilles 
membrana que careix de reforç, i detall de la unió.

Figura 5.3.12. Relinga perimetral amb cable exterior i presilles. 
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Figura 5.3.13. Relinga on la membrana està subjectada amb 
empresillat a un marc rígid de l’estructura. Font: Detail Euro-
pean capitol5

Figura 5.3.16. Vora empresillada a placa o perfil estructural. 

Figura 5.3.15. Vora  de la membrana amb cable interior i ullals 
acordonada al perfil de l’estructura.

Figura 5.3.17. Vora amb tub intern connectat a estructura. 

Vores Rígides

El contorn de la membrana es connecta a l’estructura per tal 
de mantenir rígid tot el perímetre. Segons l’element de transició 
podem trobar vores amb:

- Tub i perfil guia: Vora de perfil tubular i una guia rígida que 
recull la vora de la tela.

- Acordonat: Les vores de la membrana es connecten a 
l’estructura a través d’elements de transició com una corda.

- Empresillats: similar a les juntes amb presilles però només una 
capa de membrana.

Figura 5.3.14. Membrana amb vora empresillada unida a estructu-
ra . Skysong en el campus ASU, 2009.
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Per a la realització d’una projecte real necessitem dimensio-
nar i entrar en detall en cada una de les parts que componen 
l’esturctura: membrana, cables, suports rígids, punts alts i punts 
baixos, arestes, plaques d’ancoratge i fonamentacions.

Si més no, per aquest treball d’estudi hem fet un recull dels de-
talls constructius de les juntes i les vores, detalls que hem cregut 
essencials  d’investigar per a trevallar a continuació la confec-
ció de la membrana en el cas pràctic.



6. CAS PRÀCTIC



Per entendre la tecnologia de disseny de les estructures de 
membranes tensades es planteja una investigació pràctica amb 
l’objectiu de generar un model 3D i realitzar el procés de patro-
natge i confecció un model de maqueta a escala exposat al 
capítol anterior.

El cas d’estudi agafa el fil del model generat per explicar l’apartat 
5.2. Una superfície anticlàstica en 3D formada des d’una superfí-
ci quadrada 2D de 10 x10 m (fig.6.1.1). a la qual se li apliquen es-
forços en dos vèrtexs en direcció ascendent, mantenint els altres 
dos vèrtexs en el pla de base i generant la superfície anticlàstica 
de la membrana (fig.6.1.2).

La generació del model virtual es realitza a través del programa 
Sketchup, intal·lant prèviament extensions específiques de tre-
ball amb superfícies de membrana mitjançant el plug-in Soap 
Skin & Bubble.

A continuació es troben les línies geodèsiques del model i 
sel·leccionem la direcció en la curvatura principal del model (fi-
gura 6.1.3)

Realitzarem la subdivisió de la superfície de la membrana en 
franjes amb una amplada no més grans de 2.50 m (considerant 
l’ample de la bobina de tèxtil industrial sigui 3.00 m i que les plan-
tilles han d’optimitzar la superfície de la tela) seguint la trajec-
tòria de les línies geodèsiques.

Obtenim 8 patrons de tall.

6.1. GENERACIÓ DE LA FORMA I PATRONATGE DE LA MEMBRANA

P5 P6
P7

P8

P1

P2

P3
P4

Figura 6.1.1

Figura 6.1.2

Figura 6.1.3

Figura 6.1.4
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Un cop realitzat la subdivisió de la membrana en franjes, 
(fig. 6.2.1) realitzem el procediment per obtenir els patrons de tall 
en dues dimensons.

A través de l’ordre Unwrap and Flatten Faces, sel·leccionarem 
cada una de les peces en 3D i les aplanarem, transformant-le en 
les diferents en plantilles en 2D.  

Exportem a CAD els patrons obtinguts (fig.6.2.3).

6.2. OBTENCIÓ DELS PATRONS

P5 P6 P7 P8P1 P2 P3 P4

P5 P6
P7

P8

P1

P2

P3

P4

Figura 6.2.2

Figura 6.2.1Figura 6.2.3

P1
P2

P3

P4

P5 P6 P7 P8
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Des del programa AutoCAD, treballem les plantilles obtingudes 
en l’apartat anterior.

És necessari deixar un marge per a la confecció de les unions 
a través de les costures així com el detall de la vora perimetral 
sense alterar les dimensions de les peces.

En aquest model a escala, deixarem un marge equivalent a 20 
cm a escala real que permetin fer els encavalcaments de les 
costures.

Si fos un projecte real, creariem un arxiu especial per tal d’enviar 
les plantilles directament a un plòter de tall i obtenir les peces de 
tela que conformaran la membrana. Es simula en la figura 6.3.2.

En aquest cas pràctic, s’imprimeixen els patrons en paper per tal 
de plasmar el contorn sobre la tela com en un procés de patro-
natge i confecció de peces de vestir (figur

6.3. GENERACIÓ DELS PATRONS DE TALL

Figura 6.3.3. Patrons de tall de la maqueta. Escala 1/20 Figura 6.3.2Figura 6.3.1. Patrons de tall. Escala 1/100
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Per a la confecció de la maqueta s’ha sel·leccionat una tela 
de Polièster reciclat amb un acabat de PUL, per tal de simular 
algunes de les propietats de les teles que s’utilitzarien en un 
projecte real de membranes tensades.

Procedim a marcar el contorn dels patrons de tall (fig.6.4.1)
sobre el teixit (fig.6.4.2) per al seu tall (fig.6.4.3) i obtenció de les 
peces de tela (fig.6.4.1).

6.4. TALL DE LES PECES

Figura 6.4.1

Figura 6.4.2

Figura 6.4.3 Figura 6.4.4
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6.5. CONFECCIÓ DE LA MEMBRANA. UNIÓ DE LES PECES

Es procedeix a la confecció de la membrana mitjançant l’ús d’una 

màquina de cosir domèstica, on podem simular el treball que faria 

una màquina de cosir industrial per a resoldre les unions entre les 

peces.

Podem veure en detall la resolució de l’encavalcament de les peces 

(fig.6.5.1 i fig. 6.5.2) per tal de realitzar les unions a través d’una cos-

tura en zig-zag (fig. 6.5.3), un tipus de puntada que permet mantenir 

l’elasticitat  en la membrana confeccionada per tal de reproduir les 

tensions el més similar possible a una superfície d’una única peça.

Realitzem la unió de les diferents parts de la membrana (fig. 6.5.4)

Figura 6.5.1 Figura 6.5.2 Figura 6.5.3

Figura 6.5.4
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Un cop ajuntades totes les peces que conformen la membrana 
(fig.6.6.1 i fig. 6.6.2) podem procedir a cosir la vora perimetral.

L’objectiu és fer passar un cordill (fig. 6.6.3) simulant una ralinga 
perimetral per l’interior de la vora (fig. 6.6.4) i donar un acabat 
més resistent en el contorn. 

D’aquesta manera podrem obtenir més tensió en la membra-
na al estirar dels cordills i buscar la pretensió del conjunt.

En model final de la membrana confeccionada i en pretensió 
a través d’esforços a tracció mitjançant la força manual s’ha 
pogut entendre com una tensió insuficient genera arrugues en 
la membrana i deficiències estètiques.

En les figures 6.7.1 i 6.7.2 es pot obrservar la cerca del model 
en estabilitat i pretensió correcte generant una superfície de 
membrana a escala 1/20 del model tridimensional inicial.

En investigacions futures, es planteja l’objectiu d’investigar el 
suports rígids necessaris per mantenir l’equilibri del conjunt.

6.6. CONFECCIÓ DE LA MEMBRANA. LA VORA PERIMETRAL

Figura 6.6.4

Figura 6.6.3Figura 6.6.2Figura 6.6.1
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6.7. OBTENCIÓ DEL MODEL EN PRETENSIÓ

Figura 6.7.1
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Figura 6.7.2
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La realització del model a escala real m’ha servit per entendre 
de primera mà el comportament de la tela com a component 
principal d’un sistema estructural i els requeriments d’aquest ma-
terial per tal de realitzar aquest rol de forma òptima. 

L’elecció d’una velaria com a cas d’estudi per fer proves de dis-
seny del model ha sigut adequada ja que és una tipologia mor-
fològica senzilla però alhora complexa que m’ha permès treba-
llar i donar valor a cada una de les fases del procés de disseny, 
des de la idea conceptual a la confecció de la membrana.

L’experimentació al llarg del treball amb maquetes i la recerca 
de conceptes teòrics m’ha permès concebre el model físic amb 
certa facilitat. Si més no, el treball amb softwares informàtics per 
al treball d’obtenció dels patrons de tall, i l’objectiu de plasmar 
una confecció de la membrana a escala, s’ha plantejat com 
un repte.

El treball amb el programa Sketchup ha sigut una eina d’accés 
lliure que m’ha permès generar les formes tridimensionals en un 
model virtual i treballar el procés de patronatge de la membra-
na, gràcies a l’instal·lació d’extensions específiques per realitzar 
aquests procediments.

De l’experimentació amb aquest programa  he pogut observar 
que és una eina informàtica de treball bàsica que m’ha permès 
fer aquest treball a nivell acadèmic. 

Poder generar superfícies de membrana amb geometries bà-
siques, m’ha servit per entendre els conceptes de generació 
de models tridimensionals i la fragmentació d’aquest per tal 
d’obtenir patrons de tall en 2D a través de les línies geodèsiques 
i ordres d’aplanament de superfícies per realitzar la confecció 
del model.

Si més no, l’ús d’un software no especialitzat requereix una presa 
de desicions de caràcter manual per a la realització de cada 
una de les fases i el fet que el model es generia a través de la 
via geomètrica i no la tensional, fa que no reprodueixi de forma 
orgànica les deformacions i tensions de l’aplicació d’esforços  i 
no dona opció a un anàlisi i càlcul estructural, fet que podria 
portar a errors en el comportament estructural del sistema del 
model real.

Per futures investigacions i disseny de projectes reals serà impres-
cindible emprar un software de disseny específic per al càlcul de 
superfícies de membrana que permeti sistematitzar d’una forma 
computacional especialitzada  la generació de la forma i ob-
tenció mecànica dels patrons de tall. 

La confecció del model realitzada emprant els patrons de tall 
obtinguts i l’elecció d’un tipus de tèxtil tècnic de baix gramatge 
m’ha permès reproduir el procés d’unió de les a través de juntes 
cosides amb una màquina de cosir domèstica, estudiant la

repercussió del tipus de puntada en el comportament de la tela 
així com l’encavalcament de la tela en les costures per resoldre 
unions que en la realitat tindrien la capacitat d’impermeabilització 
del conjunt.

Per a un projecte real serà necessari emprar una màquina de 
cosir industrial o resoldre les juntes a trravés de soldadures si la 
tela ho permet ja que les lones seran d’alt gramatge. Si més no, 
realitzar el procés a petita escala m’ha permès observar com les 
costures, tot i estar resoltes de forma curosa, han suposat una al-
teració de la transmissió de les tensions a través de la membrana. 

A més s’ha pogut veure com una falta de tensió en el conjunt 
provoca arrugues que disminueixen el comportament estruc-
tural i alteren estèticament el resultat formal. Davant aquest in-
convenient, s’ha pogut donar solució a través de la simulació 
de ralingues perimetrals interiors en la vora de la membrana així 
com la cerca de la tensió màxima de la superfície a través de la 
tracció amb les pròpies mans per tal de regular els esforços apli-
cats i obtenir una membrana en la seva màxima expressió  per a 
l’observació del seu comportament estructural.
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L’elaboració del treball des d’una recerca d’informació exhaus-
tiva a través de la lectura de literatura sobre l’àmbit de treball 
i l’exploració de la tecnologia de disseny de les membranes 
tensades a través d’una fusió de l’artesania tradicional, noves 
tecnologies i eines digitals, ha sigut clau per entendre de forma 
pràctica i propera les implicacions i avantatges de l’ús de la tela 
en l’arquitectura i explorar les oportunitats de treball que ofereix 
aquest sistema constructiu.

D’una banda, la creació de maquetes conceptuals al llarg del 
treball m’ha permès experimentar la generació de la forma en 
una relació directa entre el material i el disseny, i m’han permès 
descobrir l’ampli ventall de possibilitats formals i disseny arquitec-
tònic que ofereix aquest sistema estructural.

D’altra banda, l’observació de la gran evolució que ha expe-
rimentat l’ús de la tela en la construcció al llarg de la història, 
i la implementació de noves tecnologies per al desenvolupa-
ment del sector de la indústria tèxtil en els darrers anys, perme-
ten preveure que les estructures de membrana és un àmbit de 
l’arquitectura en continu desenvolupament, innovació i recerca 
de materials.

Aquests factors, si van de la mà del coneixement de les bases de 
disseny i les diverses eines disponibles per al càlcul d’aquest tipus 
d’estructures permetrà als arquitectes familiaritzar-nos amb l’ús 
de la tela en la construcció i implementar de forma cada cop 
més normalitzada les possibilitats que ofereix aquest sistema a 
nivell formal, estructural.

Aquest treball d’estudi he pogut obtenir una visió general de les 
aplicacions d’aquest sistema estructural en l’actualitat, definir 
els conceptes clau que el caracteritzen i assolir els coneixements  
bàsics per tal d’assentar unes bases de disseny, eines de treball 
i procediments que serviran de referència per al desenvolupa-
ment de projectes d’arquitectura a través de membranes tèxtils 
tensades.

Amb el desenvolupament del treball i els resultats obtinguts, po-
dem concloure que l’arquitectura tèxtil ofereix una lleugeresa 
estructural i llibertat formal que resulten superiors als sistemes 
constructius tradicionals.

Les propietats del material i l’ampli ventall de formes que es po-
den obtenir, obre un camí  a la implementació d’estratègies de 
disseny bioclimàtic en noves construccions, per tal d’adaptar-se 
al medi, millorar la qualitat de l’ambient interior i aconseguir un 
estalvi energètic a través de l’aprofitament de les energies na-
turals que permet l’ús de la tela com a element de construcció.

Projectar a través d’estructures de membranes tensades ca-
minar cap a una arquitectura més flexible i funcional, respec-
tuosa amb el medi ambient i més saludable per a les persones 
que habiten aquests espais, requeriments imprescindibles per a 
l’arquitectura del s. XXI. 

Línies d’investigació futures

Amb aquests coneixements adquirits a nivell acadèmic, s’obren 
les portes al plantejament de línies futures per a continuar amb 
la recerca de les estructures de membrana tèxtil tensada i 
l’aplicació d’aquest sistema en el disseny de projectes en la vida 
professional. 

Per a la continuació d’aquest treball, es planteja i la necessitat 
d’explorar el càlcul d’estructures de membranes tensades a tra-
vés de softwares de disseny informàtic especialitzats en aquests 
tipus de sistemes. Emprar aquestes eines ens podran permetre 
verificar el comportament estructural del sistema, dimensionar 
de forma real els diferents elements que componen l’estructura 
i entrar en el detall de solucions constructives per als elements 
rígids del sistema.

A més, l’interès pel treball artesanal amb la tela ha generat una 
motivació per tal de seguir investigant en l’àmbit dels tèxtils tèc-
nics i els processos de fabricació de membranes.

Aprofundir en un futur en la recerca d’aquests coneixements, 
permetrà ser capaços de materialitzar un model real, estable i 
en equilibri, i aplicar una metodologia més completa i aproxima-
da a la realitat per a l’elaboració de projectes d’arquitectura i 
disseny d’estructures de membranes tèxtils tensades.
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