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Introducció | Motivació

L’elecció de l’estudi dels procediments de disseny i
tecnologia de les estructures de Membranes Tèxtils
Tensades com a treball de recerca neix de la fusió
de tres premisses: 

● L’interès per les estructures lleugeres, capaces
de generar espais multifuncionals, flexibles i
transportables.

● L’afició per la costura i el plaer d'explorar i
treball amb tèxtils.

● 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.

“Treballar amb les mans
és treballar amb les estructures

més profundes del cervell”

Juan Carlos Santos



  

Introducció | Àmbit de recerca

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.

Aquest treball d’estudi planteja una recerca
concreta, sobre l’ús de la tela enuna arquitectura en
el qual els tèxtils assumeixen un rol estructural en el
sistema, i esdevenen el component principal d'un
conjunt on el seu equilibri estàtic es basa en la
membrana en tensió.

● Estructures de Membranes Tèxtils Tensades

Aquestes estructures estan inspirades en un
concepte present a la natura, tan bàsic i alhora
complex, com és la teranyina. El comportament
estructural d’aquests sistemes i la resistència és
assimilable a l’entramat de fils de seda en tensió que
conformen  les aranyes.

Figura 1. Teranyina, estructura de fils tensats de
seda  creada per les aranyes.

Figura 2. Millenium Dome, Richard Rogers.
Estructura tensada inspirada en les  les teranyines.



  

Introducció | Objectius i Hipòtesi

Objectius Generals

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

Hipòtesi

La recerca es planteja des de  la següent hipòtesi:

Si definim i analitzem el comportament dels materials
tèxtils emprats en l’arquitectura de les estructures
tensades, i entenem els procediments de generació
de la forma i patronatge de les superfícies, podrem
establir unes bases per al disseny de les membranes
estructurals tensades per tal d’implementar i
potenciar les possibilitats formals i estructurals que
ofereixen aquests materials i la tecnologia del
sistema constructiu objetcte d’estudi.

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 estructures de membrana i definir els
components que conformen el sistema.

3. Explorar els principis estructurals i formals del sistema.

4. Estudiar les propietats del teixit de les membranes.

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

6. Sistematitzar el procés de construcció establint unes bases
per al disseny de les membranes, 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 informàtics i l’experimentació amb la tela a través
de la costura i l’artesania.



  

Introducció | Metodologia de treball

Per al desenvolupament del cos del treball d’estudi
es planteja:

● Una cerca d’informació exhaustiva i de forma
holística i de l’àmbit de recerca: lectura de
literatura relacionada amb el tema a través de
llibres, articles acadèmics i publicacions en
l’àmbit de la invest igació cient í f ica i
tecnològica. També es realitzaran consultes a
revistes d’arquitectura i webs de fabricants de
tèxtils tècnics.

● La definició d'unes bases de disseny de la
membrana, recollint diferents procediments de 
generació de la forma, patronatge i confecció
de forma acadèmica i experimental.

● Elaborar petites maquetes de treball per tal
d’entendre la tela com a material de
construcció, així com un model d’experi-
mentació del comportament estructural de la
membrana tensada. 

● Fer ús d'eines informàtiques per a la realització
de models v i r tuals t r id imensionals per
generació de superfícies i els patrons de tall.



  

Estat de l'Art | Evolució

Origen

L’arquitectura de les estructures tèxtils tensades que
trobem a dia d’avui es remonta a un passat en que
la forma primitiva de vida a la cova es transforma en
la cultura de la vida nòmada, moment qe sorgeix la
necessitat d’hàbitat, refugi de la intempèrie i
adaptació al medi al llarg del camí.

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.

Figura 3. Jaima dels beduïns, poblat nòmada del desert.

El Circ, nomadisme modern

El concepte de grans estructures tèxtils té el seu
origen a principis del s. XIX en el món de
l’espectacle. Els circs ambulants,  requerien
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.

Figura 4. Circ Palisse.



  

Estat de l'Art| Frei Otto

La indústria tèxtil

Durant el segle XX, els avenços en la indústria tèxtil
amb la fabricació 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.

La figura de Frei Otto

Frei Paul Otto (1925-2015), d’origen alemany, 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 estructuralment eficient.

Va realitzar estudis de les formes de la naturalesa i el
procés de formació i propietats de les bombolles de
sabó  per tal d’explicar de manera pedagògica la
tensió estructural de la superfície mínima de les
membranes, i es van basar en la construcció de
models físics per determinar la forma òptima i el
comportament de l’estructura.

Els seus dissenys van ser el punt de partida d’una
arquitectura d’estructures de membranes tensades
més lleurgers versàtils, transparents, flexibles,
adaptables i econòmicament rendibles, obrint les
portes a noves formes innovadores i inspiradores. Figura X. Pabelló d’Alemania Occidental a la Expo’67 de

Montreal, 1967, de Rolf Gutbrod i Frei Otto

Figura X. Maqueta de l’Estadi Olímpic de Munich



  

Estructures tensades | Tipologies

Estructures Tensostàtiques

L’estructura basa el seu equilibri en la tensió a través
d’esforços a tracció dels components. 

● Membranes tensades 

● Malla de cables

● Tensegrity

Estructures Pressostàtiques

L'estructuar es manté estable gràcies a la
pressurització constant de gasos en la membrana.

● Estructures Pneumàtiques 

● Tensairitis. 

* Explicacions amb més detall en el treball d'estudi.



  

Estructures tensades | Propietats

Formals i Estructurals

● Eficiència estructural

● Flexibilitat formal

● Resiliència

● Prefabricació i muntatge

Medi ambient i Sostenibilitat

● Oportunitat de disseny bioclimàtic

● Adaptació al medi i estalvi energètic 

● Materials reciclats i reciclables

● Reducció de l'impacte ambiental



  

Estructures tensades | Components de l'estructura

Elements flexibles

● Membrana

● Cables

●

Elements rígids

● Màstils

● Punsts d'ancoratge

Elements de vora i reforç

● Ralingues



  

Estructures tensades | Principis estructurals

L’estabilitat del sistema es basa en l’equilibri a través de
la forma i la tensió,  i el  comportament estructural es
depèn de diversos factors:

- La flexibilitat dels diferents components de l’estructura.

- L’increment de tensió degut a càrregues externes.

- La curvatura de la superfície.

- Orientació dels cables/fibres en relació a  la curvatura.

- El comportament del material a tracció. 

La cerca d’una geometria  específica es basa en la
forma i  les pròpies forces de pretensat intern per obtenir
un sistema en equilibri estàtic, autocompensat i estable,
per tal d’assolir un comportament estructural òptim,
capaç de resistir la recepció de càrregues 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.

* Explicacions amb més detall en el treball d'estudi.

Per entendre els principis fonamentals de
comportament del sistema estructural de
membranes tensades, analitzarem els  conceptes
de  superfície mínima en tensió  de Frei Otto, i
l’estabilitat de cables de Joan Monjo.



  

Estructures tensades | Principis estructurals

Superfície mínima en tensió - Frei Otto

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.

Mitjançant un marc submergit en aigua i sabó, o les
pròpies mans, i bufar sobre la làmina sabonosa, es
pot experimentar la generació d'infinites formes de
bombolles amb diferents curvatures i superfícies de
secció mínima  i una tensió superficial que es dispersa
a través de tota la membrana uniformement. També
entendre les toleràncies de la membrana al buscar el
límit de trencament

Els líquids sabonosos tenen la capacitat de resistir una
gran tensió, però no de suportar pesos puntuals,
característiques que reflecteixen les mateixes
propietats que les membranes tensades.

Figura X. Exploració de les tensions superficials i secció
mínima obtingudes en les bombolles de sabó.  

Figura X. Experimentació de la generació de formes, 
límits i toleràncies.



  

Tensió superficial uniforme i dispersa en la
membrana de la bombolla de sabó.



  

Estructures tensades | Principis estructurals

Estabilitat de cables – Joan Monjo

Podem considerar que una tela és en si mateixa una
malla tupida de fils o cables que treballa en dues
direccions, i podrem entendre també la seva necessitat
d’estar sotmesa a doble tensió per tan 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.

* Explicacions amb més detall en el treball d'estudi.

Concepte de sistema de cables estable a través de dues
direccions creuades



  
Sistema estable de malla de cables amb tensions
en direccions contràries.



  

Estructures tensades | Principis formals

En el disseny i obtenció de la forma, és fonamental
considerar la relació entre la curvatura, el pretensat i
l’estabilitat del sistema. Trobem dos tipus de
superfícies segons el principi geomètric de la forma:

Superfícies Anticlàstiques

Tant la seva geometria, com la resistència, ve
donada per una  doble curvatura negativa,  que
consisteix en un sistema conformat per una curva
negativa i una curva positiva en direccions
oposades. Les estructures tensostàtiques són un
exemple d'aquest sistema.

Superfícies Sinclàstiques

Son estructures flexibles i lleugeres, Adopten una
forma sinclàstica, formades per una doble curvatura
positiva, dues corbes en el mateix sentit. Les
estructures pressostàtiques tenen aquesta geometria.

Superfície Anticlàstica

Superfície Sinclàstica



  

Estructures tensades | Geometries bàsiques

Paraboloide Hiperbòlic Paraboloide Cònic Arc



  

Estructures tensades | Geometries bàsiques

Cadira de montar Valls i Crestes Cúpula



  

Membranes | La tela

Per entendre el comportament i les propietats dels
tèxtils cal entendre 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

● Fibres d’origen Natural: animal, vegetal, mineral

● Fibres Manufacturades

● Fibres Sintètiques o Polímers

● Fibres Ecològiques  

Filatura

El fil o filament està format per un conjunt de fibres,
contínues o discontínues que disposades d’una
manera concreta conformen 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

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. Dos
exemples de teixits: Pla (esquerra), Panamà (dreta).



  

Membranes | La tela

Els tèxtils emprats per a la confecció de membranes
consisteixen 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 primera 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.

* Explicacions amb més detall en el treball d'estudi.



  

Membranes | Tèxtils de membrana

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: 

● Teixits de Fibra de vidre: 

● Làmina d’EFTE - Etilè tetrafluoretilè

● Làmina PTFE - Politetrafluoretilè o Teflón

● ** Teixits de Poliéster reciclat de tèxtils de peces
de vestir

● **Teixits de PET - Poliéster reciclat de botelles de
plàstic. 

Revestiments

Es revesteix el teixit base amb una capa de polímers
sintètics amb la funció de protecció del teixit base. 

● PVC - Policlorur de Vinil

● PTFE - Politetrafluoretilè o Teflón

* Explicacions amb més detall en el treball d'estudi.

Acabats

● FEP: Fluoroetilè y propilè

●  PVF: Fluorur de polivinil o Tedlar

● Silicona

Tèxtils tècnics

Amb aquests materials es conformen diferents
tipologies de teixits. El més utilitzats són:

● Poliéster recobert de PVC

● Fibra de vidre recoberta amb PTFE

● Làmines d’EFTE

● Làmines de PTFE



  

Membranes | Anàlisi segons requeriments CTE

En base a la lectura del Codi Tècnic de l’Edificació
es fa a continuació una anàlisi del comportament de
les membranes dabant els requeriments dels
materials per al seu ús en la contrucció dels següents
punts:

● Seguretat Estructural: resistència a la tracció  i
resistència a la propagació del rasgat.

● Resistència al foc en cas d’incendi

● Control lumínic

● Control tèrmic i qualitat de l’aire interior

● Vent

● Acústica

● Salubritat

● Durabilitat, manteniment i vida útil

● Ecologia i reciclatge

* Explicacions amb més detall en el treball d'estudi.



  

Membranes | Estratègies de disseny bioclimàtic

La llibertat formal que ofereix el sistema estructural i
les propietats intrínseques dels materials que
componenles membranes, permeten configurar
espais que per si mateixos són font de llum i calor. 

És un sistema que permet obtenir beneficis d’estalvi
energètic pensant l’arquitectura des d’una visió del
disseny bioclimàtic, buscant estratègies de millora
dels paràmetres físics i qualitat de l’ambient dels
espais a través de la configuració de les membranes
tensades. 

● Confort lumínic:  La transmissió lluminosa de la
tela permet reduir al màxim el consum
d’iluminació artificial.

● Confort tèrmic:  la transmitància tèrmica de les
superíficies permeten regular la temperatura
de l’espai a través d’estratègies de disseny.

– Efecte sombrilla

– Efecte hivernacle

– Efecte Venturi

* Explicacions amb més detall en el treball d'estudi.

Efecte Venturi

Efecte sombrilla

Efecte hivernacle



  

Tecnologia de Disseny | Form Finding

La doble curvatura que presenten les estructures de
membrana fa que el seu disseny requereixi anar de
la mà de models tridimensionals per tal determinar la
forma i comportament del sistema. Frei Otto
anomena “Form Finding” al procés d’exploració i
generació de la forma.

El procediment de cerca de la forma de les
superfícies de membrana pot generar-se a través de
dues vies (Tejera, 2010).

Tensional

Experimentant físicament la búsqueda de la forma per
mitjà del mètode de pinçaments en un procés anomenat 
dynamic relaxation method.

Geomètrica

A través de revolucions de corbes en l’espai i eines
paramètriques, només aplicable en softwares
informàtics de disseny d’estructures de membrana.

FiguraX. dynamic relaxation method.



  

Tecnologia de Disseny | Eines d'obtenció del model

Modelatge en maqueta

Experimentació a través de l’ús de superfícies mínimes i
models reduïts per tal de descobrir la forma a través de la
via tensional,  emprant materials deformables per tal
d'obtenir models sobre els quals es pot dibuixar ir ealitzar
el patronatge de la superfície de la membrana.



  

Tecnologia de Disseny | Eines d'obtenció del model



  

Tecnologia de Disseny | Eines d'obtenció del model

Softwares de disseny informàtic

Podem generar la forma des de la via geomètrica,
introduint 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.

S'obté un model digital tridimensional a través del
qual podem dimensionar amb exactitud els diferents
components de l’estructura, analitzar el compor-
tament dels materials sota condicions de càrregues i
deformacions idissenyar un patronatge per tal
d’optimitzar els materials.

Poden ser softwares de disseny espcialitzat
(Formfinding, Easy, WiTess, Dlubal) o no especialitzat
(Rhinoceros, 3Dmax, CAD i Sketchup), els quals no
ofereixen la possibilitat de càlcul estructural.

FiguraX. dynamic relaxation method.



  

Tecnologia de Disseny | Patronatge de la membrana

La tela que conforma la membrana és un material
de la indústria tèxtil que ve de fàbrica en bobines
d’entre 1,40 i 3,00m. 

El patronatge és el procés de transformació i
despiece del model 3D en peces més petites en
format 2D anomenades patrons de tall. una sèrie de
plantilles de les diferents peces aïllades en format
bidimensional que configuren el model real.

Definir el contorn de cada peça de manera
individual ens permetrà 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 ploter de tall
textil, que interpreta els arxius de patronatge i talla la
membrana directament 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 projectada.

Cal evitar errors en la confecció: un mal despiece
podria produir arrugues, desviació de les tensions i
variacions en la forma que influirien directament en
la capacitat estructural del sistema.

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  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

● 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.

● El patró de tall  ha d’optimitzar l’ús del material
de la bobina de teixit, tant a nivell d’estalvi
econòmic, com per una minimització de
metres d’unions, i ha de tenir en compte un
marge per a les costures, de cara a la fase de
confecció.



  

Tecnologia de Disseny | Patronatge de la membrana

Podem dividr el procés de patronatge en 8 pasos,
detallats en el treball d'estudi.



  

Tecnologia de Disseny | Detalls per a la confecció

En aquest apartat es fa una aproximació al detall de 
les juntes i les vores de la membrana, elements que
estreballen en la construcció del model del cas
pràctic.



  

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 patronatge i
confecció un model de maqueta a escala exposat
al capítol anterior.

El procés, explicacions i els resultats obtinguts
queden recolits en el treball d'estudi.



  



  

Moltes gràcies per la vostra atenció.



  

Conclusions

L’elaboració del treball des d’una recerca
d’informació exhaustiva 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.

Les propietats del material i l’ampli ventall de formes
que es poden 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 naturals que permet l’ús de la tela com a
element de construcció.

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

* Conclusió completas en el treball d'estudi.
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