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AVALIAÇĂO

Terra é um material de edifício universal e é um do mais velho conhecido para
humanidade. Terras simples (sem aditivo), ou terras melhoraram estabilizando
somando materiais como bitumen ou cimenta, é satisfatório para casas, escolas,
estradas, e outra construçăo.

Para propósitos de construçăo, terra é formada normalmente em blocos. Dois tipos
gerais de săo descritos blocos aqui: bloco de adobe e bloco de terra estabilizado
formaram abaixo grande pressăo. Săo feitos blocos de adobe de terra umedecida
que pode ser misturada com palha ou outros estabilizador. Eles săo formados sem
pressăo e normalmente curada ao sol. Terra estabilizada bloqueia (ŕs vezes chamou
terra batida bloqueia) é feita de terra misturada com estabilizar material como
cimento de Portland, formada em blocos debaixo de pressăo alta, e curado na
sombra.

Baixo custo é uma vantagem primária de bloco de terra construçăo. Um custo
global reduçăo de cerca de 50 por cento em cima de construçăo convencional
pode ser percebida. Outras vantagens săo aqueles materiais de edifício estăo
normalmente prontamente disponíveis e pequena habilidade e treinando săo
requeridas para o uso deles/delas. O material é culturalmente aceitável em quase
todos países, inclusive os Estados Unidos.

SUJE CARACTERÍSTICAS

A composiçăo de terra varia de uma regiăo a outro, e com profundidade de terra.
Em qualquer uma área, pode ser desejável para misturar terras de vários locais ou
profundidades para obtenha uma composiçăo mais satisfatório para construçăo.

Os componentes primários de terra que é de importância em construçăo săo areia,
barro, e lodo. (Também săo achados materiais orgânicos em terra de superfície.
Estes tendem reduza a qualidade dos blocos.) A fraçăo de barro na terra é
importante porque age para ligar as partículas de terra maiores junto mas o
conteúdo de barro năo deva exceder um-terço. Sobre isso, rachas fundas e
debilitando dos secaram é provável que blocos aconteçam. Entupa que
normalmente é achada misturado com a areia năo deva exceder um terço porque
lodo é vulnerável a erosăo de vento e chuva.

Proporçőes de areia, lodo, e barro variam amplamente. Um do poucos bloco de
terra padrőes que existem săo a Uniforme Edifício Código Especificaçăo de
Califórnia que recomenda 55 a 75 areia de por cento, e 25 a 45 dia de por cento e
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lodo. Um bem mistura para a maioria dos blocos poderia ser:

lixam.... 65 por cento Barro de .... 20 por cento entupem.... 15 por cento

Assegurar que a composiçăo a ser usada é satisfatória para construçăo, vários,
deveriam ser produzidos blocos de teste usando misturas várias. Depois de curar, o
teste blocos deveriam ser duros e deveriam resistir a um arranhăo ou deveria picar
de uma faca. Golpeando dois compressed/stabilized bloqueia junto deveria
produzir um som de trinco. Os blocos deva sustentar uma gota de dois pés (.6
metro) sem quebrar. Se o bloco esmigalha ou quebra, a areia ou conteúdo
orgânico é provavelmente muito alto, e barro deveria ser acrescentada ŕ mistura.
Por outro lado, se rachas grandes se aparecem durante curando, o conteúdo de
barro é provavelmente muito alto e areia deveria ser somada o mistura.

TESTANDO A TERRA

Deveriam ser feitos testes de terra antes de qualquer bloco que produçăo é
começada. Se a prova é năo feita primeiro, podem ser desperdiçados muito vez e
dinheiro na produçăo de blocos inutilizávéis. Os departamentos agrícolas da
maioria dos países podem prover laboratório testa a custos modestos. Se devem ser
feitos testes de campo ao invés, algum simples podem ser tentados métodos para
determinar a convenięncia da terra.

Teste de composiçăo

 

Passam a terra por uns 1/4 " (6mm) tela para remover pedras e outro
partículas grandes.
Vertem a terra escondida em um jarro de boca largo até que está meio cheio.
Enchem o jarro de água. (Vocę pode somar duas colheres de sopa de sal
para fazer a terra resolve mais rapidamente)
Cobrem o jarro firmemente, e treme vigorosamente durante dois minutos.
Deixados se conformam com pelo menos 30 minutos.

O pedregulho pequeno e areia resolverăo rapidamente ao fundo do jarro. O barro
e lodo resolverá mais lentamente. 30 minutos, o jarro deveria cuidar como o
atraindo Figura 1c. Segure um vertically de balança no lado do jarro medir

as quantias de areia, lodo, e barro.
Registre o número de amostra e as
quantias. Entăo converta as quantias
a porcentagens.

 

Teste de consolidaçăo
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Além do teste de composiçăo de terra, um teste de consolidaçăo deveria ser feito
determine a qualidade de embalagem do barro do qual depende da porcentagem
barro na amostra e a qualidade do próprio barro. Um teste de campo simples pode
ser feita como segue:

Levam um punhado de seque, terra escondida e acrescenta um pouco de
água a isto até isto é umidade bastante formar uma bola quando apertou na
măo, mas năo assim Umidade de que deixa mais que um rastro leve de água
na măo quando apertou.
Derrubam a bola de uma altura de cerca de 3 pés (1 m) sobre chăo duro. Se
que a bola arromba alguns pedaços pequenos, a qualidade de embalagem é
boa para Feira de . Se desintegra que a qualidade é pobre e uma terra
mistura com mais Barro de deveria estar preparado e testado.

Teste de encolhimento

Se estabilizando material como cimento de Portland será acrescentada ŕ terra, um
teste de encolhimento da terra também deveria ser feito. Este teste indicará o
convenięncia da terra e também a melhor relaçăo de cimento-para-terra para usar.
Mede + encolhimento de terra que năo contém nenhum estabilizador. Como
mostrada em Figura 2, a caixa, deva ter estas medidas interiores: 24 " x 1-1/2 " (4
cm x 4 cm x 60 cm).

Testar terra com este método:

Lubrificam ou engraxam a superfície interior da caixa completamente. +
Empacotam bem a caixa com terra úmida (previamente passou por uns 6mm
para 10mm (1/4 " a 3/8 ") tela de malha. A terra deveria ser umedecida para
empacotar bem, mas năo deveria ser barrento.
Socam, especialmente ao comers.
Alisam fora a superfície com uma vara. + Colocam a caixa ao sol durante tręs
dias ou na sombra durante sete dias. que deveria ser protegido de chuva.

Meça a contraçăo (encolhimento) empurrando a amostra secada a um fim de a
caixa.

Encolhimento Cement para Sujar Relaçăo

Năo mais de 1/2 " (15 mm) 1 parte para 18 partes

Entre 1/2 " e 1 " (15 mm - 30 mm) 1 parte para 16 partes

Entre 1 " e 1-1/2 " (30 mm - 45 mm) 1 parte para 14 partes

Entre 1-1/2 " e 2 " (45 mm - 60 mm) 1 parte para 12 partes

Quando lima é usada em vez de uso de cimento dobre a quantia. Năo use a terra se
tem muitas rachas (năo só tręs ou quatro); se arqueou para cima fora da caixa; ou
se encolheu mais que 2 " (60 mm).
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BLOCOS DE ADOBE FAZENDO

Fazer adobe bloqueia, acrescente água ŕ mistura de terra até que é plástico
bastante para molde. Conteúdo de água deveria estar entre 16 e 20 por cento da
terra através de peso. A água e terra devem ser throughly misturados. Desde que
tudo menos as terras de dryest văo já contenha um pouco de água, é aconselhável
para testar a amostra para conteúdo de água primeiro. Faça isto pesando uma
amostra de terra, enquanto secando isto, e entăo reweighing isto para calcule
conteúdo de água.

Até mesmo os melhores blocos de adobe podem desenvolver algumas rachas.
Reduzir o número de rachas, e também fazer os blocos mais impermeável, săo
estabilizando materiais freqüentemente acrescentada ŕ mistura. Quando
estabilizador săo usados que eles devem ser misturados completamente com a
terra ou muito dos benefícios deles/delas será perdida. O amplamente usado
estabilizador săo palha, arroz descasca, emulsăo de asfalto, cimento de Portland, e
lima.

Emulsăo de asfalto pode melhorar a qualidade impermeabilizando dos blocos, e
também a elasticidade deles/delas e dureza, de forma que eles estăo menos
provável quebrar durante controlando. Some emulsăo de asfalto entre 5 e 15 por
cento através de peso para o seco mistura de terra Para terra mistura com
conteúdo de areia alto (55 a 75 areia de por cento) o emulsăo de asfalto deveria
estar mais próxima a 5 figura de por cento.

Portland cimento estabilizador melhoram as propriedades unindo e somam força
para os blocos. É precisado de só 5 a 6 cimento de por cento através de peso para
misturas de terra com conteúdo de areia alto, mas até 20 por cento através de peso
pode ser requerida para terras alto em barro e lodo. Se a terra requerer uma
porcentagem grande de cimento, pode ser combinada com uma quantia igual de
lima que vale menos.

É mostrado equipamento requerido por fazer blocos de adobe em Figura 3. O
número de

pás, moldes, etc, dependerá do
tamanho do trabalho. Usando este
equipamento, e provida com o adobe
misturado, um time de dois
moldadores pode produzir
aproximadamente 1,000 blocos (10 x
4 x 14 ") por dia.

 

Selecione uma área nivelada grande
por misturar, moldando, e curar o

adobe. Misturar podem ser feita em um saltador, ou fazendo uma cova misturando
rasa no chăo. Se possível, faça os blocos se aproximar o local de construçăo. Se a
mistura é até mesmo encaroçada depois funcionamento repetido, deixe saturar
durante a noite.
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Bloco que podem ser feitos moldes em tamanhos vários para ajustar as
necessidades da construçăo. Mas blocos de adobe năo deveriam ser maiores que
81cm (32 ") ao redor do exterior. Um gangue forme que moldará oito blocos de
.009 cu. metro (um 1/3 pé cúbico) pode ser operada por um trabalhador. Antes de
começar trabalho, deveria estar completamente o molde saturada com água para
impedir para a lama de adobe de aderir a isto.

Passos de produçăo săo como segue:

Limpam ou arrastam um nível de área de chăo grande.
Colocam molde em área nivelada, em um pedaço de construir papel se
disponível, e esvaziam a lama de um carrinho de măo de roda ou saltador no
molde. Trabalhe o Lama de firmemente em todos os cantos do molde.
Raspam lama de excesso de topo de molde partir um liso, apartamento se
aparecem.
Removem o molde erguendo isto lentamente e uniformemente para cima do
chăo nivelam. Mova o molde ŕ próxima área de nível adjacente e repita o
processam.

Devem ser permitidos blocos curar durante aproximadamente 14 dias. Depois de
vários dias, o podem ser virados blocos parcialmente curados cuidadosamente em
extremidade assim eles secam mais uniformemente. Em dias muito quentes, em luz
solar direta podem secar os blocos muito rapidamente e racha. Para previna isto,
cubra os blocos com papel, folhas, ou palha. Desde que chuva vai destrua
unstabilized bloqueia, podem ser precisados de tarps impermeável.

Armazenar os blocos depois que eles estiverem curados, os empilhe em
extremidade. Se esquerda empilhasse apartamento, eles quebrarăo do próprio
peso deles/delas.

FAZENDO TERRA COMPRIMIDA BLOQUEIA E
AZULEJOS

Blocos de terra comprimidos podem ser feitos batendo a terra em formas, ou
usando um bloco máquina de fabricaçăo, como o Bloco de CINVA-carneiro
Imprensa. Blocos feitos por máquina é menos cara e tem uniformidade superior.

Alguma máquina fez blocos testados pela Agęncia Nacional norte-americana de
Padrőes tida forças de compressive até 800 libras por polegada quadrada (56
Kg/cm), com 300 para 500 força de psi como a média. (Estas é tręs a oito vezes o
compressive força de blocos de adobe). Estes blocos de teste contiveram 50 areia
de por cento, e 50 barro de por cento e entupe, misturado com 8 cimento de por
cento através de peso.

Embora um trabalhador pode fazer blocos com o CINVA-carneiro, o processo é
melhor como um esforço de time com dois a quatro trabalhadores cada que
executa uma tarefa. (É bom girar tarefas entre os trabalhadores em uma base de
hora em hora ou diária.) O CINVA-carneiro é portátil e pode ser movida facilmente
sobre o local de trabalho para reduzir levando cru materiais ou terminou blocos.

Também podem ser feitos azulejos de chăo com a máquina, enquanto usando
suplementos para ajustar para o azulejos mais magros. A mistura para azulejos de
chăo é duas partes areia boa para uma parte cimento. Pode ser somada coloraçăo
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mineral para produzir azulejos coloridos.

Produçăo de média taxa e cimento requereu é:

Calculam a média blocos de cimento de número ou azulejos (fez por dois
trabalhadores por day) 300-500
Calculam a média nenhum. blocos para um dois quarto house 2500
bloco Típico tamanho: 9x14x29cm (3-1/2"x5-1/2"x11-1/2 ") que se deitam
até: 10x15x30cm (4x6x12 polegadas).
Calculam a média blocos de número por 100 lbs cement: 150

Empilhando os blocos por curar requer cuidado. Os blocos deveriam ser
empilhados em afie em planks limpo. Se planks năo estiverem disponíveis, empilhe
em chăo de apartamento que tem coberto com papel ou folhas. Os blocos
deveriam ser cobertos com plástico ou bolsas de cimento velhas que estiveram
cortado aberto. Pilhas năo deveriam ser maiores que cinco blocos alto, e algum
espaço de ar deveria ser partido entre os blocos. Para o primeiro quatro dias,
borrifique os blocos ligeiramente com água lhes impedir de também secar
depressa. O tempo curando total é aproximadamente 14 dias, enquanto
dependendo do tempo.

CONSTRUINDO COM BLOCOS DE TERRA
ESTABILIZADOS

Uma fundaçăo firme, plana, água-resistente que usa blocos primeiro com deveria
ser construída um porcentagem mais alta de cimento e lima. Blocos deveriam ser
unidos através de morteiro aproximadamente uma meia polegada (1.25 cm)
grosso. A mistura de morteiro indicada (através de peso) é:

um cimento de parte + dois lima de partes + nove terra de partes (usado
fazer os blocos)

Deixe o morteiro aplicado secar para sobre uma semana; entăo pintura as juntas de
morteiro com um emagreça, leite-como mistura de cimento e água. Mexa
freqüentemente esta mistura. Depois de um dia, o podem ser cobertas paredes
acabado (3 casacos recomendaram) com esta mesma mistura, ou com um casaco
de lima. Ou, um casaco impermeabilizando de silicone fundou lavagem pode ser
somada.

Fontes:

Alfred Bush, Chris Ahrens, Balla Sidibe, voluntários de VITA,
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Fabricante:

O Bloco de CINVA-carneiro que Imprensa é fabricada em Bogotá, Colômbia, por
METALIBEC, S.A. A imprensa também pode ser comprada no E.U.A. para $400
(1987) de Schvader Foles Inc., 200 Rua de Troca de Oeste, Akvon, Ohio 44309-
0631. Telefone: (216) 375-5202. Imprensas semelhantes, localmente fabricadas
podem ser achadas freqüentemente dentro outro países em desenvolvimento.
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