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Màquina per cremar les males herbes dels cultius 
 
Objectius inicials 
 
 
 El present projecte final de carrera pretén ser un prototip per tal de cremar les 

males herbes dels camps de conreu.  

Les tècniques que es fan servir avui en dia per eliminar l’herba dels camps són 

les de llaurar la terra o tirar-hi productes químics. Aquestes dues, comporten una gran 

inversió de temps i de diners, a més a més d’una gran contaminació del sòl. Per això, el 

que es pretén fer amb aquesta màquina és reduir les activitats en quan a temps i a costos 

i, alhora, millorar-ne la seva eficiència en l’eliminació de l’herba. 

La màquina per cremar les males herbes va dirigida al sector agrari en gran part i 

especialment a aquelles explotacions que utilitzin un sistema de sembra directa o 

estiguin declarades com a explotacions ecològiques. Tot i que gràcies al seu baix cost, 

aquesta pot ser adquirida per qualsevol particular. 

Actualment, en el mercat, no hi ha cap tipus de màquina que tingui les 

característiques que té la nostre. Així doncs, podem dir que serà la pionera en fer aquest 

tipus de feina.  

Aquest projecte, degut a la mancança que hi havia en el mercat fins ara, no té cap 

referent que es pugui seguir o comparar. Per tant, les condicions que li demanem són 

bastant bàsiques i concretes: 

 

• Alta eficiència en la crema de les herbes amb el menor cost econòmic. 

• Fàcil adaptabilitat en les diferents característiques del terreny. 

• Fàcil fabricació i manteniment. 

 

Solució adoptada 

 

 La màquina per cremar les males herbes dels conreus té una velocitat màxima 

aproximada ( ja que depèn de la quantitat d’herba a cremar i del tipus de la mateixa ), de 

10.000 m2 / h. Aquesta es podria disminuir col·locant més cremadors en sèrie per 

escombrar més superfície al mateix temps. 

 L’autonomia de la màquina per cremar les males herbes dels cultius,  s’ha de 

calcular tenint en compte si aquesta treballa a ple ritme o no. En el nostre cas, el 
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cremador de gas-oil funciona gairebé al 100 % de la seva capacitat. Així, amb un 

consum de 24 kg / h, podrem saber el temps que està funcionant. 

 La màquina que s’ha dissenyat en el present projecte no té autonomia pròpia. Per 

aquest motiu, ens hem hagut de fixar un medi de transport concret.  

Aquesta, com que està relacionada amb els camps de cultius, ha fet que 

escollíssim com a medi de transport els tractors. De tractors, tots els agricultors en 

tenen, així, no ens ha fet falta ni haver d’introduir autonomia pròpia a la màquina o 

inventar-nos un altre mitjà de transport concret. 

 

Resultats obtinguts 

 

 Avui en dia, gairebé el 100 % dels agricultors utilitzen els herbicides en els seus 

camps per eliminar l’existència de les males herbes. Això significa un seguit d’efectes 

contradictoris pel correcte desenvolupament dels éssers que es troben en el sòl i totes les 

altres espècies vegetals i animals que en pateixen el seu ús.  

 Per tant, amb la introducció de la nostra màquina reduirem aquesta alta 

contaminació i mortaldat d’espècies que ajuden a la conservació del sol i que tant 

necessàries són en el nostre medi 

 El que es pretén fer amb aquesta màquina no és arrasar els camps amb foc sense 

deixar-hi res, sinó socarrar les herbes per tal que aquestes no segueixin creixent. 

En aquest cas, com ja hem dit, aquesta màquina encara ens porta uns 

inconvenients tant a efectes de consum de carburant com el fet del medi ambient.  

 Per tant, una de les possibles accions a desenvolupar per tal de seguir amb la 

màxim eficàcia possible i ser respectius amb el medi ambient, podria ser una màquina 

d’aigua a pressió per tal de frenar la creixença de les herbes.  

Aquesta, a part de no contaminar i ser més barata, ens permetria regar els cultius 

per tot seguit sembrar-los amb la tècnica de sembra directa i aconseguir: 

 

 Obtenir agricultura sostenible. 

 Menor compactació i erosió. 

 Matèria orgànica. 
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