
· La construcció
El projecte dins de les seves possibilitats utilitza materials de baix cost i 
sostenibles com el BTC i el reciclatge d’altres.
El BTC és un material amb poc impacte ambiental degut a la reduïda 
transformació de l’ambient en la seva obtenció. Ja que la utilització de 
terra és local i provinent de les sobres d’excavació i la seva producció és in 
situ, sense necessitat de transport.
A nivell climàtic, afavoreix el condicionament tèrmic de l’edifici per la seva 
alta inèrcia, i la capacitat de regular la humitat gràcies a la seva porositat.
El bloc, té una llarga vida útil gràcies a l’estabilització de la terra i és fàcil de 
recuperar, reutilitzar i reciclar.

· Il·luminació
El sistema de pati i corredors permet que tot l’edifici gaudeixi de llum 
natural. Com hi ha tanta radiació, és necessari el control lumínic a través 
de gelosies i estors de vímet.

· Confort climàtic
Per aconseguir el confort climàtic durant l’any, l’edifici preveu espais de 
caràcter diferent climàticament – espais d’estiu/monsó i d’hivern.
- Espais d’estiu/monsó: Les galeries de l’edifici s’orienten a les parts amb 
menys radiació directa, per a què siguin frescos i ventilats gràcies als 
tancats de gelosies.
Els espais que reben més incidència solar (les unitats), es protegeixen amb 
vegetació de fulla caduca i es faciliten sistemes de ventilació creuada.
- Espais d’hivern: Les unitats, poden funcionar com a elements 
independents climàticament, dotant dels serveis mínims.
 
· Naturació
La vegetació ajuda a generar relacions entre usuaris.
- Arbres, generant ombra: espais de relació i oci
- Hort, treballant-lo: afavoreix l’intercanvi i la realització de teràpia en grup.

· Aigua
L’aigua que es fa servir en l’edifici prové del subsòl fins que no hi hagi una 
red d’aigua potable, i de la pluja, recollida a través del pati central.
- Sistema de filtrat: aigua del subsòl i pluja
- Punts d’aigua: concentrats en 4 punts de l’edifici

Typical linear organization 

 
Typical blockyard layout for an Auram Press 3000 

 
OPTIMIZATION OF INVESTMENT / OUTPUT / QUALITY RATIO 

 
 Light manual equipment presents the advantage of being cheap, but the disadvantage of a low durability, a low output and not very well compressed blocks. 
 Heavy manual equipment presents a more interesting ratio, with more output, more durability and more strength for a subsequent increase of costs. 
 Motorized equipment steps into another category of cost: it will produce better quality blocks with more output, but more expensive. 

 
Therefore, heavy manual presses are most of the time the best choice in terms of optimisation for the investment/output/quality ratio. Mobile-units are always coming far behind. Industrialization is not adapted to the 
production of CSEB.  Semi industrialization is the best: it offers the advantage to be more flexible and easily adapted to a local context. It increases the quality without increasing tremendously the cost of a block. 
Semi industrialization should be understood here as a centralized production, but rather with manual presses than motorized ones. 

 
 

DIVERSITY AND SELECTION OF THE EQUIPMENT 
 

Many attempts were tried to use concrete equipment to produce CSEB. All failed, as the requirements of the materials and the working conditions are different. Today, available on the market are a wide range of 
specialized equipment adapted to each need and scale of production. Today one can find manual presses, light or heavy, motorised ones where the compression energy is given by an engine. One can also find 
mobile units, which also integrates a crusher and a mixer in the same machine. 
 
A cheap manual press, thus light and attractive in price, will not be so long lasting. A motorized press will present the advantage of a high productivity, with a better and more regular quality. But it will require energy 
and a more complicated maintenance, and its cost will have no comparison with a manual press. Besides a press, one should not forget all the other equipment required: sieve, maybe a crusher, wheelbarrows, 
maybe a mixer, quality control devices, all small tools, PVC sheets, etc. 
 
Therefore, in a developing country where a lot of labour is available, manual and heavy presses are better adapted than motorised ones, as they would employ more people and would produce quality materials at 
cheaper rates. In India today despite 1.2 Billion people, there are nowadays difficulties to get labour for construction sites. This trend seems a worldwide pattern as people don’t like anymore to do the hard work of a 
construction site and they are reluctant to work with their hands. Thus it becomes necessary to mechanize the process and use motorised presses. 

 
 

Pes Propi de la bòveda:
BTC  1800 kg/m3
Maó maxecat 600 kg/m3
Morter  1500 kg/m3 
Paviment Ceràmic 110 kg/m3
Tarima de fusta 15 kg/m3

Sobre Càrrega d’ús:
Coberta accessible 150 kg/m2
Zona pública 300 kg/m2
Zona dormitoris 200 kg/m3

Vent:
Velocitat 12 km/h
Wdinàmica 1,89 kg/m2
Cp 0,7 Cs -0,3 

Vent de pressió 1,34 kg/m2
Vent de succió -0,58 kg/m2

3) Càlculs
A – Disseny i càlcul de la volta de BTC
S’aplica el mètode funicular, com si es tractés d’un arc, per a la comprobació de que la resultant d’esforços 
passa pel terç central de la bóveda.
Considerem la bòveda més desfavorable - bòveda llarga en planta tipus.

Conclusió: Necessitat de doble volta per guanyar canto.

B) Conèixer les forces verticals i horitzontals que fa la volta sobre l’estructura de formigó
Calcularem Ry amb la suma de les forces verticals i Rx amb la suma de moments a la clau de l’arc,  ΣM = 0.

C – Disseny i càlcul de l’estructura de formigó
 Estudi de l’estructura en les tres dimensions per comprovar: 
 ELU Tensió màx. < Tensió adm. Formigó HA-25
   = 25N/mm2 / 1.5 (coef seguretat) = 166,7kg/cm2

 ELS Fletxa act < L/1000

 DESPLAÇAMENT del nus < 15mm

· Pilars i bigues

· Tirants

Conclusió: Necessitat de posar tirants cada dos pòrtics com a mínim.

2) Evaluació de càrregues
El pes total que haurà de soportar la bòveda serà la suma del seu pes propi i les sobrecàrregues. Es calcula 
per un metre de la secció (m·l).

1) Requisits de l’estructura en zona sísmica
1 – Geometria clara
2 – Estructura de la fonamentació enriostada en les dues dimensions
3 - Separació entre geometries

Estructura
Pòrtics de formigó armat amb volta rebaixada de CSEB (compressed earth blocks),

Estratègia energètica i estructura

Esquema de tensions Esquema de flexions


