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■■■ Es presenta l’estudi d’un prototip 
de sistema de construcció lleugera mit-
jançant la configuració de mòduls auto-
portants de dimensions aproximades 
de 3 x 3 m de planta i 2,4 m d’altura. Un 
sistema elemental, bàsic, que resol els 
requeriments essencials de sustentació 
estructural i de sistema envoltant. 

Es tracta d’una construcció en sec 
feta amb elements industrialitzats, amb 
una perfileria que defineix un esquelet 
de barres que s’acoblen i es munten in 
situ, i que acaba conformant una mena 
de cubicles que després s’embolcallen 
per constituir un recinte tancat. Tot són 
peces fàcilment manejables que s’encai-
xen i s’instal·len manualment, i que en 
definitiva configuren un sistema, que 
com a tal s’ha d’entendre i valoritzar per 
als usos en els quals pot ser adient.

Característiques
L’estructura del mòdul esta constituïda 
per perfils tubulars d’alumini extrudit, 
amb un disseny de nusos i dimensions 
que li proporcionen l’estabilitat davant 
les accions. L’engabiat estructural des-
cansa sobre unes bases regulables per 
permetre’n l’anivellament.

Els tancaments laterals estan cons-
tituïts per una superposició de capes 
formades per: 

Enginyar un sistema 
industrialitzat 
de construcció 
modular
mecano: un sistema racional i elemental

■	 un emplafonat de parament exterior 
amb panells de composite constituïts 
de partícules de fusta i ciment pòrt-
land, 

■	 una cambra d’aire on queda allotjada 
la perfileria estructural, i 

■	 un emplafonat interior format per 
superposició de placa hidròfuga, 
aïllament tèrmic, i placa de guix 
laminat d’acabat. 

La cambra d’aire es pot obrir per 
crear fluxos d’aire que la ventilin, o 
tancar-la perquè s’escalfi. L’aïllament 
sempre a la banda interior amb relació 
a la cambra. Es poden conformar para-
ments translúcids mitjançant la disposi-
ció de plaques de policarbonat cel·lular 
en substitució d’ambdues capes del 
tancament, a banda i banda de la cam-
bra. Amb la mateixa composició con-
ceptual de doble emplafonat i cambra 
intermèdia ventilada es resol la coberta 
i el terra. A la coberta s’hi afegeix per 
la cara exterior una xapa metàl·lica de 
protecció i escorrentia d’aigües, fixada 
sobre uns perfils omega que l’aixequen 
lleument. En el terra, l’emplafonat inte-
rior que empaqueta l’aïllament es cons-
titueix amb panells composite de major 
espessor i resistència per transitar-hi. 
De fet, el terra és com un tancament que 
queda elevat i sense contacte amb el sol, 
fent que el mòdul esdevingui com una 
bombolla amb possibilitat d’emplaçar-
la allí on convingui. ■
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■■■  Característiques
El sistema Mecano resulta útil, sobretot, 
per a atendre situacions de catàstrofes, on 
no hi hagi mitjans elèctrics o mecànics, 
on es vulgui construir de forma ràpida i 
segura, o bé que es tracti de construcci-
ons temporals. Tanmateix, també es pot 
utilitzar en condicions normals i perma-
nents.

El sistema compta principalment amb 
els següents avantatges:
■  Lleugeresa. Utilitza elements lleugers 

de producció industrial.
■  Fàcil adaptació al terreny. Té unes 

bases extensibles que s’acomoden als 
desnivells del terreny; per tant, no 
requereix anivellaments ni moviment 
de terres.

■  Poca o cap fonamentació. Pel fet de ser 
lleuger no requereix grans fonamen-
tacions. Uns simples daus de formigó, 
fins i tot una superfície flotant, poden 
servir per a donar suport als mòduls.

■  Fàcil d’encaixar. No cal transport, 
equips o maquinària pesats. Un parell 
d’operaris no especialitzats, amb un 
manual d’instruccions i eines senzi-
lles, pot aixecar un mòdul (30m3) en un 
dia.

■  Versatilitat. Es pot muntar, desmun-
tar, traslladar, ampliar, reduir o modi-
ficar fàcilment. També pot adoptar 
múltiples formes.

■  Sostenibilitat. Presenta un sistema de 
tancaments variable que s’adapta a les 
condicions climàtiques.

■  Economia. A causa de la utilització de 
peces normalitzades d’indústria, no 
requereix moviments de terres i molt 
poca fonamentació.

Estructura
El sistema, pel seu mecanisme d’acobla-
ment i les característiques de les seves 
parts, permet el transport i l’armat in situ 
de manera manual. Les peces s’embalen 
en contenidors petits o mitjans i es trans-
porten per mitjans mecànics o animals i 

Mecano

Patent d’invenció P200700964
Autor: Jaime sarmiento, arquitect

es munten manualment mitjançant unes 
eines bàsiques i una guia d’instruccions. 
Totes les peces s’encaixen mitjançant 
rosques i cargols,ja que no requereixen 
soldadures, fet que representa una gran 
versatilitat en l’armat i la possibilitat de 
reposar o intercanviar les peces.

El sistema compta amb dos tipus d’es-
tructures metàl·liques, una estructura 
principal que s’encarrega de suportar el 
conjunt de la construcció i una estructura 
secundària que sosté els tancaments.

L’estructura principal està constituï-
da per barres compostes que fan les fun-
cions de bigues i pilars. Les barres estan 
armades amb perfils angulars que s’unei-
xen mitjançant nusos (fig. 1). Les barres 
compostes s’uneixen unes amb les altres 
mitjançant nusos en els extrems, formant 
primer marcs i després volums (figs. 2 i 3)

L’estructura secundària es realitza 
mitjançant barres simples que fan de 
biguetes i muntants, i que s’uneixen a les 
barres compostes mitjançant els nusos 
(fig.4).

Sistema industrialitzat per a autoconstrucció bioclimàtica

Tancaments
Aquesta proposta empra un sistema de 
tancaments variables que s’adapta, utilit-
zant mitjans naturals, a les temperatures 
externes, sense necessitat de recórrer, 
llevat de casos en condicions extremes, 
a climatitzadors elèctrics, per la qual 
cosa representa una gran aportació a la 
sostenibilitat i a l’estalvi energètic. El sis-
tema consisteix en un doble tancament, 
un d’interior (10) i un altre d’exterior 
(11), allotjant enmig una càmera d’aire 
(12) que pot ser ventilada o estanca mit-
jançant unes petites portes situades a 
les cantoneres dels mòduls (13). Quan fa 
calor, les portes s’obren permetent que 
l’aire circuli per les cambres i l’interior 
dels mòduls, refrigerant així la cons-
trucció i el seu interior. Quan fa fred, les 
portes es tanquen tallant el circuit eòlic 
i aïllant doblement l’interior (figures 5, 
6 i 7).

Mitjançant aquest sistema de doble 
tancament i portelles, la façana presenta 
diverses alternatives: pot ser doblement 

FiG. 1. bArrA CoMPosTA A PArTir d’AnGUlArs i TUbs FiG. 3. ArMAT d’EsTrUCTUrA PrinCiPAl

FiG. 2. ArMAT dE MArC FiG. 4. EsTrUCTUrA PrinCiPAl i sECUndàriA
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FiG. 5. MòdUl sECCionAT

FiGs. 6 i 7. EsPECEJAMEnT i EnCAix dEl sisTEMA 

dE TAnCAMEnTs

aïllant quan les portelles interiors i exte-
riors estan tancades; pot funcionar com 
una façana ventilada quan les portelles 
exteriors estan obertes i les interiors tan-
cades, o es pot trobar totalment ventilada 
quan tant les portelles exteriors com 
les interiors estan obertes. Els buits de 
portes i finestres funcionen com orificis 
amb marcs. El sistema de ventilació, que 
s’aconsegueix gràcies a l’obertura de les 
portelles, pot ser el de l’efecte xemeneia 
que es genera ateses les diferències de 
pressió entre les portelles inferiors i 
superiors dels mòduls (figures 6 i 7). Mit-
jançant l’obertura de les portelles també 
pot donar‐se l’efecte de ventilació creua-
da, que succeeix quan les portelles d’un 
costat i altre de la construcció estan una 
enfront de l’altra i l’aire travessa l’interi-
or dels mòduls (figures 8 i 9).
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El tancament pot ser de diversos 
materials: plàstics, fustes, vidre, xapes 
metàl·liques, plaques de guix, etc., depe-
nent dels requeriments i gustos dels 
usuaris.

Exemples d’aplicació
Mitjançant la combinació de les peces 
s’obtenen una gran varietat de formes 
amb una gran versatilitat per a agregar, 
desmuntar o modificar mòduls. Aquests 
es poden adherir per qualsevol de les 
seves cares i els tancaments es poden 
substituir o intercanviar sense afectar 
l’estructura principal. El sistema es con-
verteix en un joc, tipus “Lego” o “Meca-
no”. ■

FiGUrEs 6 i 7. EsqUEMA i dETAll dE VEnTilACiÓ 

PEr EFECTE xEMEnEiA, sECCiÓ

FiGUrEs 8 i 9. EsqUEMA i dETAll dE VEnTilACiÓ 

CrEUAdA, PlAnTA

ExEMPlE dE MòdUls no rECTAnGUlArsExEMPlE d’AGrEGACiÓ dE MòdUls rECTAnGUlArs

El sistema industrialitzat per a 
autoconstrucció bioclimàtica Mecano 
va ser una de les candidatures 
seleccionades en la categoria 
d’innovació en la construcció en 
la convocatòria 2010 dels Premis 
Catalunya Construcció que organitza el 
CAATEEb
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dETAll sECCiÓ En PlAnTA

sECCiÓ

dETAll sECCiÓ VErTiCAl
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