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Resum 

 

Els blocs de terra comprimida són un material constructiu que es caracteritza per tenir un baix 

impacte al medi ambient i per una producció que tendeix a fer-se de forma descentralitzada i 

en molts casos es presenta com un alternativa viable al maó cuit d’argila.  

En aquest present treball es realitza el disseny d’una màquina premsadora d’accionament 

manual per a la producció de blocs de terra comprimida. 

En primer lloc, es fa un estudi sobre les característiques de la producció de blocs de terra 

comprimida per a la construcció de vivendes. 

En segon lloc, es posa l’atenció sobre el mecanisme d’accionament manual i es realitza un 

anàlisi des del punt de vista mecànic de les forces relacionades amb la màquina, partint de 

versions ja existents d’aquesta. 

Finalment, s’obté un disseny de la màquina que introdueix millores respecte les versions 

antigues i que destaca per la seva senzillesa i fàcil fabricació. 

 

 

 

 

 

 

 

Paraules clau: bloc de terra comprimida, màquina premsadora, esforç de compressió, 

compactació de la terra, sistema pistó biela manovella 
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1. Prefaci 

 

Aquest treball s’emmarca dins un projecte més ampli que té l’objectiu de difondre i ampliar el 

coneixement de la construcció amb blocs de terra comprimida i que compta amb la 

col·laboració de Josep Soler Carreras, estudiant d’arquitectura, i d’Alejandro Sanjuán Gancedo, 

enginyer de l’edificació i estudiant d’arquitectura.  
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2. Introducció 
En els darrers anys, la construcció amb materials naturals i poc processats ha anat guanyat 

reconeixement per part de la comunitat científica. Dins el moviment de la “bioconstrucció” s’hi 

engloben diverses tècniques constructives que deriven de pràctiques ancestrals de la 

civilització humana i que es caracteritzen pels següents factors:  l’ús de materials propis de la 

terra, una alta interacció amb el medi i un baix impacte ambiental. 

Una d’aquestes és la dels blocs de terra comprimida, d’ara en endavant BTC. Essent 

descendent directa de la construcció amb tova,  aquesta tècnica consisteix, a grans trets, en 

compactar una mescla de terra humidificada donant-li forma de maó i deixar-lo assecar a l’aire 

lliure. El procés de fabricació d’aquests blocs fomenta l’ús de materials locals en la construcció 

i genera un impacte ambiental molt baix, ja que sovint els maons es fabriquen al mateix 

emplaçament de l’obra i amb la mateixa terra de l’entorn. A més a més, les propietats 

mecàniques dels blocs de terra comprimida són perfectament aptes per a construccions de 

baixa alçada. Per aquests motius, els BTC es posicionen, en molts tipus d’obres, com una 

alternativa viable als maons cuits d’argila. 

La compactació de la terra en els BTC es realitza amb una màquina premsadora que bé pot ser 

d’accionament manual o hidràulic. El primer model d’aquesta màquina, la CINVA-RAM, va ser 

desenvolupat l’any 1952 i es tracta d’un disseny senzill i efectiu que està pensat per a que es 

pugui fabricar a nivell domèstic o de taller a partir de perfils comercials d’acer. Per aquest 

motiu, i gràcies també a una bona difusió dels plànols, la màquina ha assolit un alt 

reconeixement a nivell mundial i encara avui és àmpliament utilitzada. 

Des de la invenció de la CINVA-RAM, s’han desenvolupat diferents sistemes de producció de 

BTC i en alguns casos el procés s’ha industrialitzat. Malgrat tot, la premsadora d’accionament 

manual segueix sent un dels mecanismes més utilitzats, especialment en països o zones amb 

poc accés a recursos tecnològics. 

Actualment, la distribució d’aquesta màquina corre a càrrec majoritàriament d’empreses 

privades i, tot i que a primera instància segueix sent un mecanisme senzill, és difícil trobar a la 

xarxa uns plànols detallats de la màquina que incloguin les seves últimes optimitzacions.   

Per aquest motiu, s’ha volgut realitzar un disseny de la màquina premsadora manual de BTC 

que incorpori dites optimitzacions i algunes millores pròpies per a donar-li accés lliure a 

internet i que hom qui ho desitgi i compti amb la infraestructura necessària pugui construir-la 

per a l’ús personal o local amb un baix cost. 
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Els objectius d’aquest treball són els següents: 

 Fer una descripció de les característiques de la construcció amb blocs de terra 

comprimida 

 Analitzar des de la perspectiva de teoria de màquines el mecanisme premsador 

d’accionament manual de blocs de terra comprimida 

 Realitzar un disseny de la màquina que compleixi amb els requeriments mecànics i 

funcionals i respectant el màxim possible els criteris de simplicitat i alta aplicabilitat en 

entorns diferents 
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3. La construcció amb blocs de terra comprimida 
Des de l’inici de la civilització humana, la terra ha jugat un paper molt important en la 

construcció de vivendes, temples i altres edificis. Depenent dels recursos disponibles, així com 

del clima o de la cultura, en l’antiguitat es feien servir diverses tècniques constructives que 

involucraven la terra (o el fang) com a element principal. Algunes d’aquestes tècniques han 

perdurat en els temps  i encara són utilitzades avui dia per diferents ètnies i cultures arreu del 

món. Aquest és el cas de la tova o bloc de terra crua, que és una barreja massa de fang amb 

palla, modelat amb forma de maó i deixada assecar al sol; o de la tàpia, que consisteix en 

construir els murs d’una obra directament a partir d’un encofrat de fang. Aquestes dues 

tècniques han sigut practicades en diferents civilitzacions del món des de l’època neolítica fins 

a l’actualitat. 

Els blocs de terra comprimida, d’ara endavant BTC, són una aparició moderna dins el camp de 

la construcció amb fang. Com la tova, es tracta d’un maó de terra modelat amb l’ajuda d’un 

motlle però el seu procés de fabricació modernitzat permet estudiar-ne les seves 

característiques amb més precisió i obtenir unes propietats mecàniques significativament més 

elevades. 

3.1. El procés de producció dels blocs 
Els blocs de terra comprimida es conformen de la següent forma: 

1) S’obté una mescla de terra que s’adapta a les especificacions per a la fabricació de BTC 

2) Es barreja la mescla uniformement amb aigua fins que s’arriba a un nivell de 

consistència òptim 

3) La terra humidificada es premsa amb la màquina, on se li dóna la forma del maó i 

assoleix una alta compactació. 

4) Es deixa curar el maó humit a l’aire lliure. Aquesta etapa sol durar vàries setmanes i un 

cop finalitzada, el maó està llest per ser utilitzat en la construcció 

En alguns casos, a la mescla de terra en sec s’hi afegeix un element estabilitzador com pot ser 

ciment, calç o palla per millorar alguna propietat específica del maó final.  

A continuació es detallen alguns punts del procés de producció dels blocs de terra comprimida: 

Tipus de terra adequats per a la conformació dels blocs 

La distribució granulomètrica de la terra utilitzada és essencial en la producció de BTC. La 

legislació espanyola en la construcció amb BTC contempla un determinat rang dins el qual 

distribucions granulomètriques són favorables (figura 1)[1]. 
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Figura 3.1: Norma UNE 41 410. Rang del diagrama de les terres aptes per conformació de BTC 

Es busca assolir una barreja heterogènia on la varietat de mides de les diferents partícules que 

conformen el sòl sigui la més completa possible. Un punt clau és  que la quantitat d’argila 

formi entre el 10 i 30% de la mescla. 

És important també que la terra no contingui matèria orgànica i que la barreja sigui del tot de 

caràcter mineral. [2] 

 

Quantitat d’aigua òptima 

Degut a la naturalesa dels sòls que s’emprin i els possibles estabilitzants que es decideixi afegir, 

la dosificació de l’aigua proporcionarà unes característiques o altres i afectarà en gran mesura 

a les propietats mecàniques del maó acabat. 

En la barreja abans de ser compactada,  la quantitat d’aigua ha de ser la suficient per a 

combinar-se amb el conglomerant i mantenir-se durant tot el procés d’enduriment però la 

mínima per a obtenir treballabilitat de la massa. 

Els límits d’Atterberg (límit plàstic i límit líquid) ens donen els valors màxim i mínim de 

quantitat d’aigua per els quals la mescla es trobarà dins l’estat plàstic, que és el desitjable per 

a la conformació dels BTC. La quantitat òptima dependrà de la granulometria i la naturalesa 

mineral de la terra utilitzada i la majoria de les vegades és determinada per un seguit d’assajos 

qualitatius de consistència i tenacitat de la terra. [3] 
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Estabilitzants 

Antigament els estabilitzants eren derivats de productes vegetals (purins, orina, sang, fibres 

vegetals, etc.) barrejats amb estabilitzants minerals, calç majoritàriament. Avui en dia, l’ús 

d’estabilitzants vegetals i/o animals, ha quedat en segon pla degut als inconvenients que 

comporta la seva descomposició orgànica.  

Els estabilitzants més utilitzats en la producció de BTC actualment, els coneguts com a 

estabilitzants físics i químics, són els següents:  

 La Calç:  

Probablement l’estabilitzant mineral amb més trajectòria històrica i més universal datant-se 

els seus orígens fa més de tres mil anys al voltant del mar mediterrani.  

L’estabilitat s’aconsegueix mitjançant enllaços iònics entre l’òxid de calç i l’argila de la terra a 

compactar. Aquests enllaços modifiquen la càrrega superficial del sòl argilós reduint la seva 

plasticitat, millorant la seva treballabilitat  i les característiques per a la compactació. Com a 

resultat final, té lloc un augment substancial de la resistència a la compressió del bloc final. 

 El Ciment: 

Actua com a bon estabilitzador en sòls amb un baix contingut en argiles. És un component que 

es comporta com a element cohesiu de la barreja causant un augment de la resistència a la 

compressió considerable del maó final. 

 

 Silicat de Sodi: 

Es presenta com un bon estabilitzador en sorres fangoses pel seu caràcter absorbent. És 

important donar-li un tractament humidificant abans de la seva posada en obra per evitar 

fortes retraccions volumètriques que es manifestarien en forma d’esquerdes i fissures. 

 

 Cendres Volants:  

Són el subproducte de la combustió del carbó i tenen grans quantitats de Silicat i Alúmina que 

milloren molt la resistència a la compressió del blocs resultants.  

L’obtenció d’aquest material estabilitzador és senzilla al poder-se obtenir com a subproducte 

de qualsevol combustió tot i que produir-ho a grans escales pot ser complicat i costós. 

 

 Clorur de Calci: 

Amb un efecte accelerador sobre la hidratació de la barreja, proporciona també una petita 

millora en la resistència mecànica del producte final. 
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 Resines: 

Encara que poc estès, l’ús de resines (sintètiques, parafines, ceres, làtex sintètic...) pot 

proporcionar una bona estabilitat a la mescla de terra degut al caràcter aglutinador que tenen 

aquestes. [4] 

 

3.2. Classificació dels blocs de terra comprimida 
Els BTC es poden classificar segons la seva forma i segons la tensió de ruptura a compressió. 

 Segons la forma: 

Per una banda es troben els maons llisos, amb una geometria de paral·lelepípede rectangular i 

massís, i per altra banda es troben els blocs de terra comprimida entrellaçats (en anglès 

Interlocking), que presenten una geometria peculiar que permet un encaix mitjançant un 

sistema Mascle – Femella. Els avantatges d’utilitzar el segon tipus de maó són una major 

estabilitat de la construcció i una reducció en la quantitat de morter necessària per la 

col·locació dels maons. 

 

 Segons la tensió de ruptura a compressió: 

El CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) estableix tres grups de BTC segons la resistència a 

compressió que presenten.  Aquests són: BTC  1, amb         ≥ 1,3 N/mm2; BTC 2 amb         ≥ 

3 N/mm2; BTC 3 amb         ≥ 5 N/mm2. Cal dir que en el últims anys, la resistència a la 

compressió de  majoria dels blocs de terra comprimida supera àmpliament els 5 N/mm2 [4]. 

 

Figura 3.2: Tipus de maons 

3.3. Màquines premsadores de terra 
La construcció amb blocs de terra comprimida va aparèixer amb la invenció de la CINVA-RAM 

l’any 1952. La màquina va ser desenvolupada per l’enginyer Xilè Raúl Ramírez al “Centro 
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Interamericano de Vivienda y planeamiento” (CINVA) a Bogotà, Colòmbia,  i té un disseny 

senzill que en permet la seva fabricació a partir de làmines i barres d’acer i amb infraestructura 

bàsica de taller. 

 

Figura 3.3: Màquina CINVA-RAM 

Els maons que permet produir la CINVA-RAM són de tipus llis. Actualment, es poden produir 

maons de formes diferents (corbats, entrellaçats...) i existeix un ampli ventall de maquinària 

disponible per a la producció de BTC: des de versions optimitzades del model original fins a 

sistemes integrals mòbils que inclouen pulveritzador de terra, tamís, mesclador, dosificador, 

premsa i altres elements. A continuació es mostren imatges d’algunes màquines per a la 

producció de blocs de terra comprimida: 

 

CERAMAN. Ceratec (Bèlgica) 

Aquesta premsa permet un complet funcionament 

mecànic: la taula rotatoria consta de tres motlles 

respectivament omplerts, compactats i desallotjats 

al mateix temps en les diferents posicions de la 

màquina. 

       

 

 

Figura 3.4: Màquina CERAMAN. Ceratec 
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Elson Block Master (India) 

Aquesta premsa presenta la peculiaritat de 

tenir un mecanisme de palanca inversa. En 

aquest cas, el treball és realitzat per una sola 

persona.  

 

 

Liberator. Open Source Ecology 

Es tracta d’un sistema semi-complet 

de producció de BTC. Consta d’un 

dipòsit de càrrega de la terra, un 

pistó hidràulic per a la compactació i 

una cinta transportadora dels maons. 

La màquina està dissenyada per a 

que el mateix usuari la pugui 

construir i tots els plànols estan 

penjats a la xarxa amb accés lliure. 

 

 

AECT Impact 5000 (USA, Texas) 

Aquesta unitat mòbil de BTC realitza 

tot el procés de producció des del 

tamisat de la terra fins dipòsit dels 

maons. Es tracta d’un sistema 

alimentat per un motor dièsel que 

ofereix una gran potència i una alta 

compactació dels maons.  

Figura 3.5: Màquina Elson Block Master 

Figura 3.6: Màquina Liberator. Open Source Ecology [5] 

Figura 3.7: Màquina AECT Impact 5000 
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4. Estudi mecànic de la premsadora manual de BTC 

De tots els tipus de màquines existents que serveixen per a la producció de BTC, la unitat mòbil 

d’accionament manual (com la CINVA-RAM) és la més utilitzada i replicada arreu del món. Això 

és degut a factors com la simplicitat del disseny, el baix cost econòmic de la seva fabricació o la 

transportabilitat de la màquina.  Degut a aquestes característiques, i donada també la manca 

d’accessibilitat a uns plànols ben detallats d’una versió actualitzada, es va decidir triar aquest 

mecanisme per a la realització del projecte. 

La premsadora manual de BTC està formada, des del punt de vista mecànic, per dos grups 

d’elements: un sistema pistó-biela-manovella i una palanca solidària a la manovella per la qual 

s’acciona la màquina amb força humana. 

 

Figura 4.1: Mecanisme de producció de BTC d’accionament manual 

L’objectiu d’aquesta part del projecte és estudiar la força d’accionament necessària de la 

màquina en una operació de compactació de terra. Fer aquest anàlisi permetrà obtenir una 

millor coneixença de la dinàmica del mecanisme que serà d’ajuda a l’hora de realitzar-ne un 

redisseny. 

4.1. Anàlisi teòric sense fregament 

En primera instància, es considera el cas ideal sense fregament. L’esquema de forces i 

velocitats de la màquina es mostra a la figura 4.2 
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R és la força que oposa el sòl en aplicar-hi l’esforç de compressió, 

que variarà segons el desplaçament del pistó. Γ és el parell aplicat 

per l’accionament del mecanisme, on: 

                    

Aplicant el teorema de les potències virtuals al mecanisme: 

        

Per tant, 

         
 

 
 

 

        
   

 

4.2. Anàlisi teòric amb fregament 

Per a estudiar com es comporta el mecanisme tenint en compte el fregament, cal fer un anàlisi 

de les forces en el pistó. S’ha considerat que el coeficient de fricció a les articulacions de la 

palanca i entre la biela i la manovella és nul. 

Es plantegen dues hipòtesis pel que fa a l’estàtica del pistó: 

Cas A: el pistó té dos punts de contacte amb la guia en costats oposats 

 

Figura 4.3: Esquema pistó cas A 

 

Figura 4.2: Diagrama de forces i 
velocitats del mecanisme 
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Considerant una situació estàtica, s’obtenen les equacions: 

                     

               

Igualant la suma de moments del punt O a 0: 

                              

Desenvolupant les equacions s’arriba a: 

  
     

                      
   

   
    

                 
   

        

amb 

  
     

       
 

Cas B: El pistó té contacte amb la guia només en un costat 

Per simplificació, en aquest cas s’ha considerat que el contacte es dóna únicament en dos 

punts, que són les cantonades del pistó. 

 

Figura 4.4: Esquema pistó cas B 
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Com abans, es plantegen les dues equacions corresponents al sumatori de forces en situació 

estàtica: 

                     

               

Aplicant la suma de moments al punt O: 

                             

Resolent el sistema s’obté: 

  
 

           
 

   
    

                
   

         

En ambdues hipòtesis, la força   no correspon a la força d’accionament de la màquina sinó a la 

força que es dóna a la biela, que fa desplaçar el pistó verticalment. Per a trobar la força 

d’accionament cal aplicar, un altre cop, el teorema de les potències virtuals: 

                                                
 

 
 

 

        
                

A banda, es desitja saber de quina manera influeix la geometria del pistó a la força 

d’accionament de la màquina. Per això es fa un anàlisi mitjançant un full de càlcul de com 

afecten les variables     i   al sumatori de les forces       . Els resultats s’exposen a la taula 

4.1. 

       

Cas A       ∑       ,       ∑         ∑   

Cas B No afecta ∑   No afecta ∑   No afecta ∑   

Taula 4.1: Paràmetres geomètrics del pistó 

S’observa doncs, que amb el sistema pistó-guia en el cas A, un augment de qualsevol de les 

tres variables geomètriques comporta una disminució en la suma de les forces normals; 

mentre que en el cas B, succeeix que les variacions de les variables afecten a cadascuna de les 

forces normals independentment però el sumatori final resta sempre igual. 
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4.3. Metodologia 

Versions de la màquina estudiades 

L’estudi s’ha realitzat sobre tres models diferents de màquines premsadores manuals de BTC. 

Per a la tria de les màquines, un dels criteris que s’ha tingut en compte és el nivell de difusió 

assolit per cadascuna però també l’accessibilitat que es pot tenir als plànols o a la màquina en 

sí. Els models escollits són els següents: 

CETA-RAM 

Fent referència en el seu nom a l’inventor original de la màquina, la CETA-RAM és una 

adaptació de la CINVA-RAM realitzada per l’enginyer Roberto Lou Ma a la Universidad 

de San Carlos de Guatemala l’any 1981. Una diferència introduïda per aquest model és 

el maó amb dos perfils cilíndrics buits que permet construir estructures amb armats. 

Els plànols de la CETA-RAM poden ser descarregats gratuïtament de la xarxa i inclouen 

un manual de fabricació de la màquina. 

 

Figura 4.5: Màquina CETA-RAM 

Makiga ISSB machine 

L’empresa keniata situada a Nairobi comercialitza una màquina productora de BTC 

d’un disseny robust que ha assolit molt bona difusió a nivell internacional. 

Característiques a destacar de la màquina són l’alta compactació que ofereix de la 

terra i la forma del maó que s’utilitza per a una construcció el que els blocs 

s’entrellacen. L’ús de morter al construir amb blocs entrellaçats disminueix en un 70% 

respecte als blocs llisos. 
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Màquina del taller la Bleda 

Aquesta màquina va ser escollida per la seva accessibilitat ja que es trobava dins el 

laboratori de materials de la facultat d’enginyeria de l’edificació de la UPC. No es tenen 

precedents del seu ús però va ser molt d’ajuda poder fer-la servir per a fer-se una idea 

del funcionament d’aquest mecanisme durant la fase inicial del projecte. La facilitat 

per a obtenir-ne cotes va ser el motiu principal pel qual es va afegir aquest model a 

l’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 4.6 i 4.7: Màquina Makiga ISSB 

Figura 4.8: Màquina la Bleda 
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Distribució de la força R 

La força que oposa la terra al ser compactada (R) dependrà de la relació tensió-deformació que 

dóna aquesta terra en aplicar-hi un esforç de compressió i de l’àrea de les cares horitzontals 

del maó. 

La publicació “Design of a manual press for the production of compacted stabilized soil blocks” 

[3] presenta un assaig de compactació d’una terra la granulometria de la qual és adequada per 

a la producció de BTC (soil 1, amb un percentatge de 10% d’argila). Amb aquesta terra es 

realitzen tres assajos de compressió dins una matriu rectangular de dimensions 305x144mm 

on la densitat inicial de la terra és diferent a cadascun. El diagrama força desplaçament 

d’aquests assajos es mostra a la figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Diagrama força - desplaçament de la compressió de terra [6] 

De les tres distribucions s’ha escollit la que presenta una densitat més baixa degut a que totes 

les recomanacions de les màquines de BTC especifiquen que cal introduir la terra a la caixa 

sense aplicar-hi cap pressió inicial.  

Fent les corresponents transformacions, a la figura 4.10 es mostra la relació tensió-deformació 

d’aquesta terra, que com es veu s’aproxima a una distribució exponencial. 

Aquesta informació serà, doncs, utilitzada per a modelar en cada màquina la força R que 

realitza la terra en oposar-se a la compactació. 
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Figura 4.10: Diagrama Tensió - Deformació de la compressió de la terra 

 

Valor del coeficient de fregament 

En les tres màquines, el fregament es dóna en zones de contacte d’acer amb acer. El valor del 

coeficient de fregament pres és de μ=0,74 [7]. 

Eines informàtiques 

Com a recolzament en l’estudi de les màquines, s’ha utilitzat el programa d’anàlisi de 

mecanismes (PAM) del departament d’Enginyeria Mecànica de l’ETSEIB. En aquest 

s’han representat els esquemàtics de cada màquina i s’han obtingut les relacions 

cinemàtiques i de posició entre els elements en diferents instants de temps. 

Finalment, s’ha utilitzat un full de càlcul per al tractament de dades i la mostra de 

resultats de forma gràfica. 

4.4. Resultats 

CETA-RAM 

La taula 4.2 mostra algunes característiques principals de la màquina CETA-RAM. 
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Tipus de maó Parelepípede 

rectangular amb dos 

forats cilíndrics. 

(veure figura 4.11) 

Longitud biela 490mm 

Dimensions maó 323 x 157 x 115mm Longitud manovella 74mm 

Nivell de 

compactació 

38,5% Longitud palanca 1,5m 

Taula 4.2: Característiques CETA-RAM 

 

 

Figura 4.11: Esquema del maó de la CETA-RAM [8] 

 

 A partir de la relació tensió-deformació de la terra esmentada anteriorment, s’ha obtingut una 

distribució de la força R en funció de la deformació (figura 4.12). Amb aquesta informació, i 

juntament amb altres paràmetres s’ha calculat la força d’accionament de la màquina 

necessària en un ampli conjunt d’instants. Per la geometria del pistó, les magnituds c, d i l són 

constants; i per tant, el paràmetre a és també constant. A més a més, s’ha comprovat que la 

hipòtesi B és vàlida en tot el procés de compactació, ja que fent els càlculs amb la hipòtesi A 

s’obtenen valors de forces normals negatius.  
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Figura 4.12: Distribució de la força R en funció de la compactació de la terra 

 

A la figura 4.13, es mostren els valors de la força ideal (sense frec) i real (amb frec) en funció 

del nivell de compactació de la terra per al mecanisme CETA-RAM. El valor màxim de la força 

d’accionament és de 301N per al cas ideal i 312N en el cas real. 

 

Figura 4.13: Força d'accionament en funció de la compactació de la terra amb la CETA-RAM 
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Makiga ISSB 

Taula de característiques: 

Tipus de maó Encaixable Longitud biela 558mm 

Dimensions maó 290 x 140 x 115mm Longitud manovella 107,5mm 

Nivell de 

compactació 

49,5% Longitud palanca 1,7m 

Taula 4.3: Característiques Makiga ISSB 

Cal destacar els valors alts de compactació d’aquesta màquina respecte la CETA-RAM. Aquest 

fet és positiu per a la qualitat del maó ja que en principi tindrà millors propietats mecàniques. 

No obstant, per a fer-ne l’estudi, no es disposa de dades sobre el comportament del sòl per a 

tan alts valors de compactació. 

Si s’extrapola la distribució exponencial del comportament mecànic de la terra per a valors de 

ε   0.5, s’arriba a uns valors de R que tendeixen a l’infinit i que donen lloc a una força 

d’accionament inversemblantment alta. Per aquest motiu s’ha decidit validar la distribució 

exponencial fins a una compactació del 37,5% (fins on es tenen dades) i ajustar el 

comportament per a compactacions més altes per tal que la força d’accionament màxima es 

situï al voltant dels 800N, que es correspondria amb la força real que es realitza amb aquesta 

màquina. 

A la figura 4.14 es mostra la nova distribució tensió-deformació, que arriba a una compactació 

del voltant del 50%, en comparació a la distribució inicial. 

1 

Figura 4.14: Relació Tensió – Deformació de la terra corregida 
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Els resultats de les forces d’accionament ideal i real es mostren a la figura 4.15. En tot el procés 

de compactació, el pistó es troba en el cas A (punts de contacte amb la guia als costats 

oposats). S’observa que la força d’accionament màxima és de 870N en el cas ideal i de 941N en 

el cas real. 

 

Figura 4.15: Força d'accionament en funció de la compactació de la terra amb la màquina Makiga 

 

La Bleda 

Taula de característiques: 

Tipus de maó Parelepípede 

rectangular llis 

Longitud biela 840mm 

Dimensions maó 310 x 145 x 110mm Longitud manovella 125mm 

Nivell de 

compactació 

53,19% Longitud palanca 1,95m 

Taula 4.4: Característiques de la màquina La Bleda 

La màquina premsadora manual dels tallers “la Bleda”, de la qual no se’n té cap referència del 

seu funcionament, també té un alt nivell de compactació de la terra; el més alt de les tres 

màquines estudiades. Per a fer-ne l’anàlisi, s’ha près la mateixa distribució de la relació tensió-

deformació de la terra que per a la “Makiga ISSB”. Com en el cas anterior, durant tot el procés 

de compactació, el pistó es manté en el cas A. La figura 4.16 mostra el sistema pistó-guia de la 

màquina “La Bleda”. 
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Figura 4.16: Sistema pistó - guia de la màquina La Bleda 

Els resultats de la força d’accionament de la màquina es mostren a la figura 4.17. La força 

màxima que cal fer és de 1189N en situació ideal i de 1243N tenint en compte el fregament. 

Aquestes forces són impossibles de realitzar manualment per la majoria de les persones. 

Valors tan alts es deuen a dos factors principals: una elevada superfície del maó i una alta 

compactació de la terra. Com s’ha dit anteriorment, no es té coneixença de quina és la forma 

de treballar amb aquesta màquina i, per tant, és possible que alguna acció es realitzi d’una 

manera diferent a la convencional; com per exemple que a l’hora d’omplir la caixa amb la 

terra, no s’enrasi fins al nivell màxim sinó una mica per sota. Això donaria lloc a una menor 

compactació de la terra i, per tant, caldria menys força d’accionament.  

 

Figura 4.17: Força d'accionament en funció de la compactació de la terra amb La Bleda 
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4.5. Conclusions de l’estudi de les tres màquines 

Per a finalitzar l’estudi de les premsadores manuals de terra, s’ha fet una avaluació de 

diferents característiques de cada màquina i s’han comparat entre elles en diversos aspectes. 

CETA-RAM 

La “CETA-RAM” és una versió de la màquina el disseny de la qual coincideix en molts punts 

amb els principis d’aquest projecte i és font d’inspiració: la senzillesa en les formes, l’ús d’un 

nombre limitat de perfils comercials d’acer i un procés constructiu que requereix poca 

infraestructura són trets que es volen adoptar en el disseny propi de la màquina. 

El sistema guia-pistó de la “CETA-RAM” està ben resolt ja que per qüestions de la geometria 

del pistó i per la unió cilíndrica dels components, es minimitza la fricció. A més a més, 

s’aconsegueix una optimització de la mida de la màquina degut a que les guies del pistó van 

per dins de la bancada i això comporta una reducció en pes i volum, i conseqüentment en el 

cost de fabricació, notable. Tanmateix, aquest sistema guia-pistó va molt lligat al perfil del maó 

amb dos forats cilíndrics i no es aplicable a altres tipus de maó, fet que es considera una 

limitació important. 

Un altre inconvenient d’aquesta màquina és el baix nivell de compactació de la terra que 

ofereix. Amb una compactació del 38,5% caldrà afegir, en la gran majoria dels casos, un 

element estabilitzador per tal que el maó final tingui bones propietats mecàniques. No 

obstant, aquest nivell de compactació és una causa per la qual la força d’accionament que cal 

realitzar es situa al voltant de 30Kg, que es considera assolible per la gran majoria de la 

població.  

Com s’especificarà posteriorment, es desitja que el disseny propi pugui produir maons que no 

necessitin d’un element estabilitzador, sempre i quan les característiques del sòl ho permetin. 

En aquest sentit, es presenta un dilema entre alta compactació i baixa força d’accionament, 

que cal resoldre en la fase de disseny. 

Makiga ISSB 

La versió de la màquina fabricada per l’empresa “Makiga” té un disseny de més complexitat 

que la “CETA-RAM”: requereix més perfils diferents d’acer i la unió de les peces necessita més 

labor. El disseny és molt robust  però alhora pesat, del  voltant de 130kg, cosa que en dificulta 

el seu transport.  
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Pel que fa al seu conjunt guia-pistó, es pot dir que la geometria no disminueix la fricció de 

forma òptima, ja que trobant-se el pistó en el cas A, les variables   i   són bastant petites. 

D’altra banda, la compactació que realitza la màquina, d’un 49,5%, és alta i en molts casos 

suficient per a fabricar maons amb poc o gens d’estabilitzant. Tanmateix, com s’ha esmentat 

anteriorment, això provoca que la força d’accionament màxima sigui molt alta (d’uns 90Kg) i 

que el treball amb aquesta màquina sigui molt exigent físicament. Aquest fet limita el nombre 

de gent que pot accionar la màquina i exclou molts cops a les dones. 

La Bleda 

Els resultats obtinguts de l’estudi de la màquina dels tallers “La Bleda”, amb una força 

d’accionament tan elevada, no són fiables ja que tampoc es tenen unes pautes d’ús de la 

màquina. No obstant, es verifica un altre cop que una alta compactació més una gran 

superfície de terra a compactar comporta normalment realitzar una força d’accionament molt 

elevada. 

En relació al conjunt guia-pistó de “La Bleda”, es pot dir que la seva geometria no és gaire bona 

per a minimitzar el fregament, ja que el paràmetre   té un valor molt baix. D’altra banda, 

l’encaix entre el pistó i la guia és cilíndric, com en el cas de la “CETA-RAM”, i el contacte es fa 

de forma més distribuïda per la superfície, fet que pot contribuir a disminuir la fricció entre els 

dos elements. 

La taula 4.5 mostra una comparació que serveix com a resum d’algunes característiques de les 

màquines estudiades. Amb això, es dóna per finalitzat l’estudi del mecanisme d’accionament 

manual per a la producció de BTC i es pot procedir a la fase de disseny de la versió pròpia de la 

màquina. 
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 CETA-RAM Makiga ISSB La Bleda 

Nivell de 

compactació de la 

terra 

38,5% → Baix. Cal 

afegir element 

estabilitzador 

49,5% → Suficient 

per a produir maons 

sense estabilitzant 

53% → Suficient per 

a produir maons 

sense estabilitzant 

Força màxima 

necessària per 

accionar la màquina 

312N → Fàcilment 

realitzable 

941N → Molt 

elevada. Cal una 

bona forma física i el 

treball és dur 

1243N → 

Inversemblantment 

alta. Dades no fiables 

Conjunt guia-pistó en 

relació amb el 

fregament 

Ben resolt. Minimitza 

el fregament. Lligat al 

tipus de maó que 

produeix 

Paràmetres 

geomètrics   i   amb 

valors baixos. No es 

minimitza el 

fregament 

Paràmetre   molt 

baix. D’altra banda, 

unió cilíndrica. 

Grau de complexitat 

del disseny 

Molt baixa + filosofia 

open-source. 

Inspiració per al 

disseny propi 

Força elevada. No és 

fàcilment replicable 
Complexitat mitjana 

Taula 4.5: Comparativa de les màquines estudiades 

  



Memòria                                                                                                                                                                 Pàg. 28 

5. Procés de disseny 
Després de fer un estudi del mecanisme, s’ha elaborat un llistat de trets que idealment hauria 

de reunir un nou disseny de la màquina: 

 Que fos capaç de realitzar una alta compactació de la terra 

 Que es pogués regular el nivell de compactació desitjat i per tant, que l’usuari fos 

capaç de triar quina compactació de la terra vol realitzar 

 Que la mateixa màquina servís tant per a fer maons llisos com entrellaçats 

 Que l’angle escombrat per la palanca sigui menor de 90° 

 Que en permeti el seu transport, muntatge i desmuntatge amb facilitat 

 Que la força màxima d’accionament sigui una realitzable tant per homes com per 

dones per tal de que la màquina no doni peu a discriminacions de gènere. 

 Que sigui senzill i fàcil de replicar, fet que comporta que el material i la infraestructura 

utilitzada sigui el més comú i bàsic possible. 

Dit això, el següent pas ha sigut determinar les característiques principals i l’estructura del 

mecanisme. Aquestes estan especificades a la taula X 

Tipus de maó 

Parelepípede 

rectangular llis / 

Entrellaçat 

Longitud biela 608mm 

Dimensions maó 290x140x115mm Longitud manovella 150mm 

Nivell de 

compactació 

Variable. Màxima de 

50% 
Longitud palanca 1,70m 

Taula 5.1: Característiques del prototip 

Amb aquestes dimensions de la biela i la manovella, s’obté un angle d’escombrat de la palanca 

de 74°, fet que donarà més confort durant l’accionament de la màquina. D’altra banda, tenint 

en compte la compactació més alta, s’ha simulat el mecanisme i a la figura 5.1 es mostra la 

força d’accionament necessària. S’ha obtingut una força màxima d’accionament real de 1283N. 

Aquesta força és considerablement més alta del que pot realitzar un usuari estàndard. Per 

aquest motiu, s’ha decidit dissenyar una palanca amb un mànec allargat per a que la 

compactació pugui ser realitzada per dues persones alhora. A més a més, hi haurà la 

possibilitat de realitzar una compactació més baixa, fet que provocarà una disminució en la 

força d’accionament. 
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Figura 5.1: Força d’accionament en funció de la compactació de la terra del prototip 

El resultat final del procés de disseny de la màquina és mostrat a les figures 5.2 i 5.3. L’annex 1 

conté els plànols acotats de cada element i un especejament del material necessari per a la 

fabricació. El disseny està en gran part inspirat per la versió CETA-RAM i molts elements propis 

són una modificació directa d’elements d’aquesta. D’aquesta forma s’ha obtingut una alta 

simplicitat i s’ha assegurat que la majoria d’elements i maquinària necessària són accessibles 

des de la majoria de tallers on es treballa l’acer.  

 

Figura 5.2: Vista de l'ensamblatge del prototip (1) 
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Per la geometria del pistó, aquest es troba en el cas B (contacte amb la guia per només un 

costat). Tenint en compte això, s’ha reduït material del pistó pel costat que no té contacte per 

tal de reduir el pes final de la màquina. 

 

Figura 5.3: Vista de l'ensamblatge del prototip (2) 

Totes les peces que conformen la màquina són processaments de perfils comercials d’acer 

comuns arreu del món i s’ha intentat reduir al màxim la varietat d’elements diferents per tal 

d’estalviar recursos i augmentar la simplicitat. Per exemple, amb una mateixa barra d’acer es 

pot conformar la biela i el suport de la manovella sobre la tapa alhora, i el mateix passa amb la 

base de suport de la màquina i les làmines que fan de superfície de la caixa.  

Un punt fort del disseny proposat és el fet que permet passar de produir maons llisos a maons 

entrellaçats canviant només la tapa, la placa situada sobre el pistó i afegint tres prismes que 

actuen com a guies. A més a més, el nivell de compactació de la terra és regulable en tres 

valors (50% ; 45,3% i 39,5%) i això permet adaptar la consistència i les propietats del maó al 

tipus de construcció que s’estigui realitzant. Per exemple, per a construir un mur de càrrega 

s’utilitzarà una compactació del 50% per tal que aquest resisteixi el pes de la vivenda mentre 

que per a fer un mur divisori entre dues habitacions és possible que una compactació del 40% 

doni al maó unes propietats mecàniques suficients i unes millors propietats d’aïllament tèrmic 

i acústic. 

Un altre aspecte positiu de la màquina és que els encaixaments entre les diferents parts es fa o 

bé amb unions soldades o mitjançant passadors sense rosca amb un clip metàl·lic a mode de 

topall als extrems. Per aquest motiu es pot desmuntar fàcilment en un conjunt de peces  i és 
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fàcilment transportable. Això permet que l’ús de la màquina es faci de forma més eficient i que 

es pugui plantejar el fet de compartir la màquina entre diferents usuaris a nivell local. 

El punt de suport de la biela per a l’extracció del maó ha estat dissenyat de tal forma que la 

força que cal fer per a pujar el pistó sigui petita (no més de 200N) i que es pugui realitzar 

còmodament.  
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6. Vies de continuació del projecte 
Com s’ha esmentat en el prefaci, el disseny de la màquina és part d’un projecte de 

sensibilització i difusió d’aquesta tecnologia que té com a objectiu fomentar la construcció 

amb blocs de terra comprimida arreu del món i sobretot en aquelles zones amb poc accés a 

recursos com l’electricitat o el gas. 

La feina realitzada en aquest treball és un punt important en el desenvolupament del projecte 

però les etapes que venen a posteriori determinaran l’assoliment de l’objectiu principal i per 

tant el seu èxit.  

Un cop obtinguda la primera concepció del disseny de la màquina, els passos a seguir seran els 

següents: 

 Creació d’un model a escala mitjançant la impressió 3D per verificar el funcionament i 

veure l’ergonomia del mecanisme. Aquest es realitzarà a l’aula d’impressió RepRap de 

l’ETSEIB donada l’accessibilitat, el bon funcionament de les impressores instal·lades 

per la Fundació CIM i el baix cost econòmic per als estudiants. 

 Construcció d’un prototip. Després d’haver comprovat el funcionament de la màquina 

amb el model a escala i d’haver afegit millores si escauen, es procedirà a la construcció 

del primer prototip. Aquesta es farà amb la col·laboració de Jaume Densalat al taller de 

ferro de Cabanes, Girona. 

 Fase de detecció d’errors i d’optimització del mecanisme 

 Concepció de la versió definitiva de la màquina i construcció del nou prototip 

 Confecció d’un manual de fabricació de la màquina i d’un manual d’ús i de construcció 

amb BTC.  

 Fase de prova de la màquina en terreny. El col·laborador Jaume Densalat realitzarà un 

viatge de cooperació al Nepal amb l’objectiu d’ajudar a la reconstrucció de poblats 

després del terratrèmol de l’Abril de 2015. En aquest viatge, es portaran els manuals 

de fabricació de la màquina i de construcció amb BTC i s’observarà quina rebuda tenen 

i es detectaran i corregiran errors. 

 Fase de difusió del projecte. Amb els manuals enllestits, s’engegarà un procés de 

difusió i es contactarà amb xarxes de bio-construcció, instituts d’arquitectura, ONG’s, 

universitats i escoles, etc. Aquesta etapa és clau per a que el projecte assoleixi l’èxit i 

pot durar varis mesos. 
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7. Costos 
En aquest apartat es detallen els costos econòmics relacionats amb la realització del projecte. 

Aquests són: costos resultants de la confecció del treball, cost de la impressió 3D del model de 

la màquina i cost de la fabricació d’un exemplar real. 

7.1. Costos resultants de la realització del treball 
En aquesta categoria es té en compte, d’una banda, les hores dedicades per l’autor i, d’altra 

banda, l’amortització de les llicències dels programes informàtics utilitzats. 

El salari considerat per una persona graduada en Enginyeria en Tecnologies Industrials és de 

15€/hora; el valor és merament indicatiu. A la taula7.1 es desglossa el cost salarial de l’autor 

del treball. 

Cost salarial de l’autor del treball 

Tasca Dedicació [h] 

Definició del problema 10 

Documentació en el camp de la construcció amb BTC 30 

Documentació en les màquines premsadores manuals 30 

Estudi mecànic de la màquina 60 

Procés de disseny 120 

Redacció de memòria i plànols de la màquina 90 

    

Total hores 340h 

Cost total de l'executor 5100€ 
Taula 7.1: Cost salarial de l’autor del treball 

Els programes amb llicència utilitzats durant el procés del treball han sigut: Microsoft Word 

2007, Microsoft Office, Minitab Statistical Software i Solidworks. Encara que tots els programes 

s’han fet servir amb llicència educativa gratuïta, la taula 7.2 mostra un càlcul del cost que 

suposaria utilitzar-los amb llicència de pagament. 

Com a temps d’ús dels programes, s’ha comptabilitzat el temps total de dedicació al projecte, 

42,5 dies, ja que es suposa que és temps que l’executor no pot dedicar a altres activitats. Per a 

calcular el cost diari de la llicència,  s’ha pres el preu d’aquesta dividit entre els dies hàbils de 

feina que té validesa. 

Costos de les amortitzacions de llicències de programes informàtics 

Programa Cost de la llicència per dia [€/dia] Cost [€] 

Microsoft office 0,188 7,99 

Minitab Statistical Software 3,34 141,95 

Solidworks 6,36 270,3 

 Cost total de les llicències informàtiques 420,24€ 
Taula 7.2: Costos de les amortitzacions de llicències de programes informàtics 

Sumant els costos de les dues categories anteriors, s’obté el cost total de la realització del 

treball. Taula (7.3) 
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Cost total de la realització del treball 

Cost salarial de l'autor  5100€ 

Cost de les llicències informàtiques  420,24€ 

Cost total realització del treball  5520,24€ 

Taula 7.3: Cost total de la realització del treball 

 

7.2. Costos de la impressió 3D del model 
Les taules 7.4 i 7.5 desglossen el cost de impressió 3D d’un model a escala 1:4 a l’aula RepRap 

de l’ETSEIB-UPC. 

Preu per unitat de volum 0,15 €/cm3 

Volum Impressió 192,42cm3 

Preu variable  28,86€ 
Taula 7.4: Costos impression 3D. Preu variable 

Costos de la impressió 3D del model 

Categoria Cost [€] 

Entrada  2,00 

Preu variable  28,86 

  Cost total de la impressió 3D  30,86€ 
Taula 7.5: Costos de la impressió 3D del model 

 

7.3. Costos de la fabricació de la màquina 
El cost de fabricació de la màquina variarà significativament segons el lloc on es dugui a terme, 

el tipus de maquinària, etc. S’ha realitzat una estimació del cost que pot tenir la producció al 

taller Agustí Empordà S.L a Cabanes, Girona. 

Hores dedicades 25h 

Preu hora 20 €/h 

Cost mà d'obra 500 € 
Taula 7.6: Costos de fabricació de la màquina. Cost mà d’obra 

Costos de la fabricació de la màquina 

Categoria Cost [€] 

Cost de les peces 150 

Cost mà d'obra 500 

  Cost total de la fabricació de la màquina 550 € 
Taula 7.7: Costos de la fabricació de la màquina 
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8. Conclusions 
El resultat d’aquest projecte és la concepció d’una versió de la màquina premsadora manual 

de blocs de terra comprimida que té un disseny senzill i que aspira a tenir unes altes 

prestacions. 

En comparació a altres models ja existents del mecanisme, el disseny proposat introdueix tres 

clares millores: 

 La possibilitat de produir dos tipus de maons diferents (llisos i entrellaçats) tan sols 

canviant unes poques peces de la màquina, 

 Una compactació de la terra ajustable a tres nivells diferents per a poder produir 

maons que s’adapten als requeriments de cada situació de la construcció, 

 Una alta simplicitat de la màquina, que és construïda a partir de perfils comercials 

comuns d’acer i utilitzant maquinària convencional de taller. 

Prèviament al disseny, s’ha realitzat un anàlisi mecànic de la màquina basant-se en tres models 

ja existents que ha servit per entendre com influeixen els seus paràmetres geomètrics al 

funcionament. Les conclusions extretes en aquest anàlisi han sigut de gran ajuda durant el 

procés creatiu. 

Els passos a seguir a partir de la finalització d’aquest treball inclouen la construcció d’un 

prototip, la detecció d’errors i optimització del mecanisme i l’elaboració d’un manual de 

construcció i un manual d’ús de la màquina. Posteriorment, s’engegarà un procés de difusió 

amb accés lliure a aquests documents. 

L’existència d’una màquina BTC “open source” dóna a l’usuari la possibilitat de construir una 

vivenda a un cost considerablement més baix que en el cas d’haver d’adquirir la màquina a 

través d’una empresa privada. A més a més, fomenta un model productiu més descentralitzat 

amb baixes despeses transport, fet que ressona amb la filosofia pròpia de la construcció amb 

BTC. 

En resum, s’han assolit satisfactòriament els objectius marcats a l’inici d’aquest treball. No 

obstant, el disseny actual de la màquina és susceptible a millores i com s’ha descrit a l’apartat 

de vies de continuació, el projecte té encara un llarg camí a recórrer. 
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