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- peçes de petit format, estàndar de refractaris: 230x115x63mm.

- composició densa, resistent a cops i a la compressió.

- apilats en murs amb una junta de morter refractari d’1-2mm. 

Treballar amb elements petits i amb junta permet que els grans movi-

ments diferencials deguts als enormes canvis de temperatura tinguin 

lloc sense originar tensions inadmissibles. La planta circular, a més, 

reparteix més uniformement les dilatacions, que les rectangulars.

La composició de l’argila és bàsicament silice i alúmina, que son 

compostos amb punts de fusió molt alts. El problema és que aques-

ta composició rarament es troba en un estat pur i Can Flo no és 

una excepció. La presència adicional d’òxid de ferro, que li otor-

ga el color vermellós característic, és molt freqüent. Un cop ex-

treta l’argila, filtrada d’impureses (pedres, matèria orgànica, etc) 

i moltorada es proposa aumentar-ne la propietat refractària amb  

silice i alúmina, elements a l’abast del públic especialitzat.
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Fe2O3 - òxid de ferro - 1565ºC

SiO2 - òxid de sílice - 1713ºC

Al2O3 - òxid d’al·lúmina - 2072ºC

Aquests maons es conformarien a la prensadora del taller i coïrien a 

l’actual forn de gas de 120cm de diàmetre a una temperatura superior 

a la que el futur forn funcionés. 

La versatilitat que se li demana al forn en l’ampli rang de tempera-

tures es veu compromesa per la presència de l’òxid de ferro. Coure 

porcellana a 1300ºC de temperatura no semblaria inicialment un 

problema però a la llarga el material del mur es decomposaria, ja que 

el Fe2O3 no nomès té un punt de fusió baix, sinò que tambè és més 

sensible a determinades atmòsferes àcides.

entre: 

1) prioritzar la versatilitat d’utilització i obtenir maons refractaris per 

la via comercial, i

2) renunciar a les coccions més extremes (porcellanes i determi-

nats gresos) per tal de construir el forn utilitzant l’argila del lloc.  

S’escull la segona opció: aquests materials més extrems es poden 

seguir coent al petit forn de gas, que restarà com a suport.

PROBLEMA

OPCIONS

PRIMERA CAPA: MAÓ ‘REFRACTARI’
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El buidatge del subsòl per ubicar-hi forns ja es va revelar a la pre-

història com un avenç que proporcionava unes condicions tèrmi-

ques i estructurals més ventatjoses que l’exterior. En el cas present 

s’aprofita aquesta energia que es va necessitar per construïr el forat, 

i col·loquem els tres components principals del forn (cambra de com-

bustió, de cocció i xemeneia) al seu interior, aprofitant el doble nivell 

i l’antiga boca d’alimentació de la cambra de combustió. 

L’aire transmet la calor i flueix per l’interior. La fàbrica refractària 

actúa com a amortiguadora de les condicions més extremes en una 

doble funció de pell i estructura. L’espai ‘negatiu’ darrere d’aques-

ta pell fins arribar als límits del forat, la carn, és l’emplecton. És la 

matèria que tot ho envolta i la seva propietat específica és la baixa 

conductivitat tèrmica.

Els aillaments, en general, tracten d’atrapar aire en partícules molt 

petites en el seu interior. L’aire quiet és molt poc conductor de la 

calor. Així funcionen des de les mantes de fibra de vidre als blocs de 

termoarcilla (ceràmica d’argila alleugerida) . Aquest emplecton aïllant 

consisteix en una combinació d’argila del lloc amb una alta proporció 

de matèria orgànica de diferents tamanys (palla, asserradures, paper, 

etc) . 

Es proposa utilitzar poca aigua en la barreja per tal de minimitzar 

les retraccions durant el període d’assecatge. Esperariem fins que el 

nivell d’humitat baixés tant com possible. Llavors portariem a terme 

una primera cocció molt lenta, tractant inicialment que l’aigua restant 

abandonani uniformement l’emplecton. Llavors la calor avançaria 

progressivament centímetre a centímetre. A mesura que arribés als 

310º-390ºC la matèria orgànica entraria en una fase d’autoignició en 

combinació amb l’aire atrapat amb ella i dins d’ella. La temperatura 

seguiria pujant i avançant pel gruix de l’emplecton, l’argila s’aniria 

coent a poc a poc, endurint-se. 

Petits volums d’aire i matèria carbonitzada apareixerien al llarg i am-

ple de la massa. El recorregut del calor s’ha complicat, eixamplat, 

enlentit. La conductivitat tèrmica ha baixat i els elements del forn son, 

estructuralment, solidaris entre sí.
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Es proposa aprofitar les quatre cantonades que resten entre la plan-

ta circular de la cambra de cocció i les parets del forn, i col·locar 

4 xemeneies petites enlloc d’una. Això permetria obtenir un control 

més acurat sobre cada quart de la circunferencia i corregir els defect-

es de tenir una disposició asimètrica de l’entrada de calor desde la 

cambra de combustió. 

Per tal de d’obtenir l’equivalent d’una xemeneia en quatre s’han fet 

una sèrie de càlculs que es poden veure a l’annex, comparant les 

pèrdues de càrrega per fregament i per accidents en cadascun dels 

dos recorreguts. Com era d’esperar l’alçada resultant no és pro-

porcional: una xemeneia d’11,40cm enfront de quatre de 5,18cm. 

Aquest canvi, però, resulta en diversos beneficis adicionals: la major 

part de la xemeneia es troba soterrada i envoltada de materia aillant, 

reduint-ne les pèrdues i per tant l’energia necessària pel tiratge. Per 

altra banda, el tram exterior de la xemeneia arriba fins a una alçada 

de 110cm fent possible el seu control (grau de tancament) a peu pla.  

La xemeneia no es veu compromesa per la seva esbeltessa ni per 

l’acció del vent. Aquests factors han possibilitat la proposta de que la 

xemeneia sigui en realitat una sèrie de trams de tub ceràmic de gran 

format apilats uns sobre els altres. 

Aquestes peçes es produïrien amb l’argila del taller seguint la tècnica 

de l’urdit, una pràctica tradicional per l’el·laboració de grans tinalles 

de la que en Daniel n’és el màxim expert a Catalunya. La superfície in-

terior d’aquestes peçes resultaria extraordinariament llisa. Aquestes 

peçes s’assecarien a temperatura ambient i es coïrien amb una prim-

era fornada especial.

SECCIÓ ‘B’
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EMPLECTON AÏLLANT / EL SUBSÒL COM A SUPORT

1. Cambra de cocció
2. Maó refractari
3. Emplecton aïllant
4. Forjat de peçes prefabricades de 
formigó refractari
5. Peça en arc de formigó refractari
6. Xemeneies
7. Maó massís estandard
8. Conducte d’entrada a la xemeneia
9. Formigó en massa
10. Làmina de plàstic impermeable
11. Rodons metàl·lics 40mm
12. Tram de xemeneia adicional
13. Murs de maó existents
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MATERIALITATS


