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1. CAMBRA DE  COMBUSTIÓ

0. GENERAL

L’evolució dels forns és 

l’evolució de la tècnina en:

CONTROL

EFICIÈNCIA

DURABILITAT

El forn de flama invertida representa l’últim estadi de desenvo-

lupament dels forns que combustionen amb biomassa. Permet 

ajustar-se tant als recursos materials i espaials de l’activitat, 

com a les seves necessitats de petita escala.

Recuperar la tipologia de forn de flama ascendent com la pro-

tecció històrica desitja  esdevindria únicament un gest romàn-

tic i col·locaria a l’activitat en desavantatge de sortida amb 

capacitats d’eficiència i control inferiors a les possibles, en 

un panorama aparentment guanyador els combustibles fòssils.

Es celebra la no-automatització dels processos del forn escol-

lit com una oportunitat d’acostar-se i entendre la tècnica i els 

fenòmes naturals que hi ha darrere.

“Actualment el 99%, dels materials emprats els portem de ‘fora’. En el passat la situació 

era completament inversa: el 90% dels materials provenien de la regió i nomès una petita 

part era allò especial, preciós, que s’havia d’anar a buscar lluny. Jo intento tornar a aquest 

paradigma previ, pels beneficis locals que comporta. No està prohibit comprar coses de 

fora, però nomès les estrictament necessàries”  

Gion Caminada; Conferencia inagural del curs 2015-2016 Etsav

recursos
propietats

específiques

CAN FLO

+

Foc obert

- calor per combustió

- cocció per radiació

Forn en terraplé

- radiació i convecció

- construcció per substracció

- suport d’argila cuita

Forn cilíndric de flama ascendent

- separació llar + cambra cocció

- construcció per apilament

- Inducció del tiratge

Forn asiàtic 

- cambra-xemeneia

- tiratge horitzontal

- estructura tancada

- extracció controlada

Forn de flama invertida

- la xemeneia: motor del tiratge

- circulació d’aire descendent: 

major transmissió de calor

Forn continu

- funcionament ininterromput

- canalització de les pèrdues 

cap a cambres més fredes

Forn elèctric

- calor per resistència elèctrica

- cocció automatitzada

- tamany reduït i preu assequible

COMBUSTIBLES

FÒSSILS

COMBUSTIBLES 

BIOSFÈRICS

Producció

Massiva

Producció

Individualitzada

Entrada de fluxes i generació de calor

Elevat punt de fusió

Resistència a l’abrasió

Baixa conductivitat tèrmica

Estanqueïtat a l’aigua

Alta resistència mecànica en calent

Estabilitat volumètrica a altes temperatures

Funció

Requeriments

Requeriments

2. CAMBRA DE  COCCIÓ

Acumulació i transmissió de calor a les peçes ceràmiques

Elevat punt de fusió

Inèrcia tèrmica

 - Suavitzar les corbes de temperatures dels punts crítics 

 - Radiació per uniformitzar temperatures

Funció

Requeriments

3. XEMENEIA

Inducció del descens de l’aire i evacuació dels gasos

Acabat interior llis / mínima fricció

Funció

Requeriments

4. L’AIRE

Transportar i transmetre la temperatura

Fluïdessa geomètrica 

Distribució uniforme

Funció

Requeriments
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ARGILA

Geometria

Procès químic

de cocció

Additius

Fluïdesa geomètrica

Estabilitat estructural

Estabilitat volumètrica a altes temp.

Baixa conductivitat tèrmica

Estanqueïtat a l’aigua

Resistència a l’abrasió

Elevat punt de fusió

Inèrcia tèrmica

Acabat interior llis

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS FORNS CERÀMICS

TIPOLOGÍA ESCOLLIDA

EL FORN DE FLAMA INVERTIDA

ESTRATÈGIA DELS RECURSOS


