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Les estufes de ceràmica,
l’escalfor persistent
Text: Redacció
A l’Est i al Nord d’Europa, les estufes de ceràmica són tan populars com per a
nosaltres les llars de foc. Des de fa alguns anys, els avantatges que tenen fan que
s’estiguin valorant com a fonts d’escalfor per a cases aïllades a la nostra terra més
càlida. En aquest article expliquem què les fa tan interessants.
Les estufes de ceràmica són estufes d’obra que,
com el sol, escalfen per radiació. La seva tècnica
es basa en cremar ràpidament el munt de llenya
que hi fiquem, emmagatzemar la seva escalfor en
l’estructura de la mateixa estufa i anar-la irradiant paulatinament al llarg de 12 o 24 hores. Pots
encendre l’estufa a les 8 del vespre (en una hora
i mitja haurà acabat la combustió) i l’endemà al
matí l’estufa i l’habitació encara estaran calentes. Les seves característiques són:
- Una massa d’almenys 800 quilos.
- Portes que tanquen hermèticament.
- En condicions normals de funcionament, la superfície externa de l’estufa –excepte la que envolta la porta de càrrega de combustible– no excedeix els 110ºC.
- L’entrada d’aire per facilitar la combustió inclou
almenys un gir de 180 graus en la direcció del
flux.
- La longitud de la ruta més curta que fa el fum
entre que surt de la caixa de foc a l’entrada de la
xemeneia és d’almenys dues vegades la dimensió
més gran de la caixa de foc.
Les estufes de ceràmica són més eficients que les
estufes de ferro o les llars de foc, més segures,
més ecològiques i fàcilment adaptables a sistemes
solars de calefacció. Altres avantatges són que no
necessiten mecanismes connectats al corrent, no
ressequen l’ambient i el seu disseny és adaptable
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a les necessitats i als gustos dels residents de cada
casa. Les persones que els agrada cuinar tenen el
gust de poder utilitzar-la per fer pans, pastissos
o altres plats com s’hi fos un forn: en alguns dissenys es cuina a la mateixa caixa de combustió
un cop el foc s’ha apagat i en d’altres s’inclou un
forn en la mateixa instal·lació. Paral·lelament,
l’estufa pot proporcionar una bona superfície on
deshidratar o torrar aliments.

L’escalfor es pot
mantenir al llarg de
més de vuit hores
El disseny de l’estufa cal fer-lo tenint en compte
les dimensions i les característiques de l’espai a
escalfar i l’ús que n’haguem de fer. Les estufes
amb les parets més gruixudes triguen més temps
a irradiar aquesta escalfor a l’habitació, però un
cop s’hi posen, aquesta escalfor roman moltes més
hores. Al contrari, les estufes amb les parets més
primes, irradien l’escalfor de manera més ràpida,
però aquesta persisteix molt menys temps (vegeu
taula 1). A diferència de les de ferro, la superfície
de les quals pot arribar a 200-260ºC i per tant pot
fer cremar elements que hi entrin en contacte,
fins i tot la pols, ja hem dit que la superfície de
les estufes de ceràmica no hauria de passar de
110ºC, encara que se solen dissenyar perquè les
parets es notin calentes però no cremin. Aquesta
qualitat facilita incloure en el disseny algun banc
per asseure’s a llegir a la seva vora.
Més ecològiques
Quan parlem d’estufes ens hem de fixar en l’eficiència de la combustió i l’eficiència de la transmissió de l’escalfor. Una estufa ben dissenyada ha de
ser òptima en els dos aspectes. Entre la meitat i
les dues terceres parts del poder calorífic de la
llenya es troba en forma de gasos i líquids volàtils. Aquests es volatilitzen a mesura que puja
la temperatura a la caixa de combustió de les
estufes. Si es cremen, la combustió és eficient,
però si no es cremen és com si llencéssim combustible. Perquè aquests gasos i líquids realment
es cremin, la temperatura ha d’arribar als 590ºC700ºC. Les caixes d’estufes de ferro, difícilment
arribaran a aquests graus perquè l’element és
tan bon transmissor de l’escalfor que ràpidament
la traspassa a l’habitació i no permet tempera-

Taula 1. Radiació i durada de l’escalfor segons el gruix de la paret
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Escalfor irradiada en
quilocalories/hora/metre quadrat
Gruix mitjà
de la paret en
centímetres

Focs
intermitents

Combustió
contínua

Durada en hores
de l’escalfor fins al
refredament total
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02. A l’estufa de la foto,
instal·lada a la Catalunya
Central a uns 650 metres
sobre el nivell del mar,
en els dies més freds,
cremant 19 quilos de
llenya dos cops el dia
aconsegueix mantenir una
superfície de 33 metres
quadrats entre 18ºC i 19º.
A l’entorn més proper, la
temperatura és més alta.
F.P.
03. Estufa ceràmica
recoberta de pedra. Alex
Chernov- The Masonry
Heater Association of
North America.

tures majors a l’interior. Quan la temperatura a
l’estança puja massa ràpidament, el que fem és
tallar el subministre de l’aire; aleshores la temperatura a l’interior de l’estufa encara baixa més
i els gasos de què hem parlat no es cremen i surten a l’exterior en forma de fum negre. Un altre
efecte de les baixes temperatures és l’acumulació
de sutge i creosota al tub de sortida, amb el perill
d’incendi que comporta.
L’interior de les estufes de ceràmica conté una caixa dissenyada perquè el foc arribi i es mantingui
a temperatura molt alta, però aquesta caixa no
fa de transmissora de calor. Els graus centígrads
a què es crema la llenya fan que no surti fum de
la xemeneia, excepte el breu període de temps en
què comença a cremar. Com que la combustió de
la llenya és completa, els únics subproductes que
obtens (a part de cendres) són el diòxid de carboni i el vapor d’aigua. Els defensors d’aquestes estufes consideren que el diòxid de carboni desprès
és el que la planta ha acumulat a partir de la seva
respiració per fer la fotosíntesi i que, per tant, el
balanç final en el seu cicle de vida és zero.
Les estufes de ferro que instal·lem en una casa
solen tenir un tub de sortida de fums llarg per
aprofitar l’escalfor el màxim possible. A vegades
fins i tot entren en altres habitacions per irradiar
la calor abans no surten per la xemeneia a l’aire
lliure. Aquest és també el sistema que utilitzen les
estufes de ceràmica per irradiar l’escalfor a l’exterior. Però el tub, enlloc de fer-se visible fora de l’estufa, està atrapat a l’interior. Així, els gasos que
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desprèn la combustió, abans de sortir a l’atmosfera, fan un llarg circuit –amunt i avall, cap aquí cap
allà– de tal manera que transfereixen l’escalfor al
material refractari de què està construïda l’estufa. Algunes obertures permeten netejar la cendra
que s’acumula al llarg dels anys en el tub, però no
s’hi acumula ni sutge ni creosota.

Les estufes de
ceràmica no fan
sutge ni creosota
Per instal·lar una estufa de ceràmica a casa podem comprar els elements i muntar-la al nostre
gust, o bé encarregar el muntatge a un professional. Els preus per a una instal·lació completa
són diferents segons les dimensions i l’estil que
es vulgui i es necessiti; els pressupostos més econòmics solen voltar els 6.000 euros. y
---------------------------------------------------------REFERÈNCIES A LA XARXA
http://mha-net.org. The Masonry Heater Association
of North America. Hi trobareu molta informació i fotografies. En anglès.
www.biofire.com. Aquesta empresa té la seu a
Àustria, però instal·la a l’Estat espanyol i ha traduït la seva pàgina al castellà. Els seus dissenys són
personalitzats.
www.artesaniadelasierra.com/estufasbalcanicas/
index.php. Els exemplars que s’hi mostren són similars entre ells. Donen l’opció de connectar-les a
l’aigua calenta i a la calefacció.
www.poele.com. Empresa francesa ubicada a
Prades. Si parleu francès, us pot ser d’utilitat.
I si voleu un llibre on trobar tota la informació: The
book of masonry stoves, de David Lyle, publicat per
Chelsea Green Publishing Company. Es pot comprar a
través de la llibreria en xarxa www.amazon.com
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01. Secció interior d’una
estufa de ceràmica. Dibuix
del llibre The book of
masonry stoves,
de David Lyle.

