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Aprecieri
"Acest ghid atrăgător și complet pentru construcțiile cu saci de pământ este amuzant, foarte bine scris și
mustește de idei bune și de ilustrații senzaționale. Atunci când termini această carte, nu mai ai de făcut
decât un singur lucru: să treci la treabă!"
Dan Chiras, co-autor al lucrării The Natural Plaster Book (Cartea finisajelor naturale),
autor al lucrărilor The Natural House, The Solar House și Superbia! 31 Ways to Create
Sustainable Neighborhoods (Casa naturală, Casa solară și Superbia! 31 de moduri pentru a crea
vecinătăți sustenabile)

"Practicienii construcțiilor naturale precum Kaki și Doni au perseverat de-a lungul anilor de eșecuri și
erori, predând, învățând, inovând și devenind lideri respectați ai comunității construcțiilor naturale. Așa
cum demonstrează cartea Construcția cu saci de pământ. Tehnici, trucuri și unelte, Kaki și Doni sunt
inteligenți, jucăuși, înțelepți, buni profesori și au foarte multă experiență practică directă de împărtășit
despre modul cum se transformă sacii de pământ și tencuielile de var/pământ în clădiri frumoase și
senzuale. Ne înclinăm adânc în fața acestor campioni ai construcțiilor naturale, care (acum știm!)
fac lucruri de-adevăratelea, lucruri care te transformă, oferindu-ne metode la îndemână pentru a ne
îndeplini nevoia noastră fundamentală de adăpost în moduri reconfortante și sustenabile deopotrivă
pentru pământ și pentru spirit."
Judy Knox și Matts Myhrman, Out On Bale, Tucson, Arizona, SUA.

"Cine ar fi crezut că din niște saci de cereale umpluți cu pământ poți face o casă frumoasă, super-solidă
și durabilă ? Construcția cu saci de pământ arată nu numai că poți face aceasta, dar și că te poți distra și
te poți simți în siguranță în acest timp. Cu umor, integritate și încântare, Kaki și Doni au concentrat prin
cuvântul scris și prin ilustrația clară anii lor de cercetare dedicată și de rafinare a procesului și uneltelor
acestei promițătoare tehnici de construcție. Abordarea lor detaliată și discuțiile lor obiective despre
plusuri, minusuri și aplicări potrivite fac din această carte una obligatoriu de citit și pentru entuziaști, dar
și pentru cei sceptici cu privire la construcțiile naturale"
Carol Escott și Steve Kemble, coproducătorii filmului How To Build Your Elegant Home
with Straw Bales (Cum să construiești o casă elegantă cu baloți de paie)

P

cine suntem și cui ne adresăm
entru orice om lucid, este evident că România de astăzi se află în pragul colapsului,
împreună cu sistemul global în care este angrenată. Dacă ar fi doar să enumerăm

problemele pe care le avem, dimensiunile acestui cuvânt-înainte ar atinge cote nepermise. De la
economie la cultură, de la agricultură la demografie, de la politică la ecologie, de la sănătate la
învățâmânt, practic nu există domeniu în care să nu fie evident dezastrul în care ne aflăm – fie
că vorbim, în particular, de „exodul creierelor”, de jaful politic generalizat, de raptul bancar, de
rezultatele catastrofale la examenele de capacitate sau bacalaureat sau de calitatea precară a
alimentelor pe care le consumăm; de febra consumeristă întreținută permanent de marile
corporații, de pământul fertil vândut pe nimic, pe cale să fie otrăvit cu insecticide și pesticide,
de izolarea profesioniștilor în favoarea incompetenților sau de profunda decădere morală.
Problemele pe care le avem sunt atât de complexe și de interdependente încât a crede că există
remedii globale pentru ele înseamnă o naivitate vecină cu orbirea.
Noi, cei din TEI, considerăm că nu există decât soluții „la firul ierbii” – soluții demarate și întreținute
de oameni care nu așteaptă subvenții de la guvern și sponsorizări de la corporații pentru a face
binele. Oameni lucizi și integri, care ridică semne de întrebare asupra direcției în care se îndreaptă
lumea, cu noi cu tot. Graba în care suntem siliți să trăim ne-a confiscat timpul de gândire – nu
avem timp să discernem între bine și rău, între adevăr și simulacru, între informație și minciună.
Iar graba noastră și dezinformarea sunt extrem de profitabile pentru cei care ne repetă zilnic, fără
încetare, că soluțiile unice de supraviețuire în ziua de astăzi sunt: job-urile epuizante, creditele
pe zeci de ani pentru autoturisme sau locuințe scumpe și ineficiente și consumul dus la maxim.
s-a născut pentru a face accesibile informațiile care dinamitează acest mod de gândire. Cărțile
traduse de noi demonstrează fără greș că suntem, zi de zi, captivi ai unei imense iluzii – aceea că
nu putem trăi decât așa cum trăim acum: stresați, obosiți, vlăguiți de viață, înstrăinați de valorile
fundamentale care ne îndreptățesc să ne numim oameni.

În contra unui Sistem al cărui mod de funcționare implică inundarea constantă cu false informații,
ne propunem să oferim publicului acele cunoștințe folositoare, Cine sunTem și Cui ne Adresăm
Pignorate în mod sistematic de „mainstream” din simplul motiv că de pe urma lor au de câștigat
numai oamenii, nu și corporațiile și guvernele. În loc de reziduuri de gândire ambalate țipător,
oferim acces la cunoașterea practică. Complet gratuit, dar din dar, fără pretenții, fără trufie și
fără clauze ascunse. O bibliotecă a independenței reale față de Sistemul absurd în care am fost
aruncați în ultimile decade. O serie de cărți care, nădăjduim, vor fi pașaportul de independență în
gândire și în fapte al fiecăruia dintre noi.
Așadar, cui se adresează în principal cărțile traduse de TEI?
Oamenilor care știu că veșnicia nu s-a născut la sat ca să moară la oraș. Celor care s-au săturat
de asfalt, de blocuri, de rate și de credite și care caută să iasă din acest angrenaj cât mai repede,
dar încă nu au curaj, pentru că nu știu că se poate și încă nu știu cum se face. Celor care vor
să acumuleze cunoștințe solide de agricultură sustenabilă, permacultură, arhitectură ecologică,
energii alternative, tehnici și tehnologii domestice și meșteșuguri. Celor care simt șubrezenia
sistemului și naufragiul global către care ne îndreptăm, oamenilor care au redus sau se pregătesc
să reducă turația motoarelor, pentru că știu că viteza nu va face decât să grăbească și să amplifice
impactul inevitabil cu zidul. Celor care știu că revoluțiile încep din pragul propriei case și tot acolo
se termină. Țăranilor nescârbiți de sat și încă nedescurajați, dar și orășenilor care încă stăpânesc
mai bine tastatura decât grebla. În fine, tuturor celor care știu că orice bucată de pământ vine la
pachet cu fâșia nemărginită de Cer de deasupra ei.

C

AJUTĂ-NE SĂ AJUTĂM
artea pe care o citești acum pe ecran este rezultatul a sute sau poate mii de ore
de muncă migăloasă – traducere, verificare terminologică, adaptare, corectură,

editare, punere în pagină și design. Pentru ca această carte să se poată naște, a fost nevoie de
nenumărate e-mailuri și de mii de corecturi. Reține că nici un membru al grupului TEI – fie el
traducător profesionist sau amator - nu este plătit pentru munca sa; tot ceea ce facem, facem
gratuit, fără să cerem burse, sponsorizări, fără să solicităm donații și fără să așteptăm medalii,
diplome și, eventual, statui în fața ministerului agriculturii. Unii pot numi asta sacrificiu, alții
civism, alții tâmpenie crasă și pierdere de timp.
TEI nu este umbrelă pentru nici un partid politic sau ONG; nu este proiectul-surpriză al vreunei
corporații dornice să-și spele imaginea cu încă o faptă bună care să îi crească vânzările. Nici unul
dintre noi nu are de gând să candideze la președinție sau măcar pentru un post la consiliul local
la următoarele alegeri.
Și tocmai de asta avem și noi, la rândul nostru, nevoie de ajutorul tău. În schimbul faptului că, prin
intermediul nostru, ai acces gratuit în limba română la cărți de importanță fundamentală, pe care
nici o editură din România nu a avut puterea sau curajul să le traducă, te rugăm să ne dai o mână
de ajutor. Fă un singur lucru - dă mai departe aceste cărți prin orice mijloace posibile. Nu o dată,
ci de câte ori poți. Menține-le în viață!

1.

Cel mai important - printează cărțile TEI acasă sau la un centru de copiere. Hârtia durează

mult mai mult decât informația digitală, nu costă o avere și, ține minte, valoarea acestor cărți va fi
imensă atunci când nu ne vom mai permite luxul de astăzi al informației gratuite. Calculatoarele,
hard-disk-urile, DVD-urile au durata de viață mult mai mică decât bibliotecile. Tipărește mai multe
exemplare. Unul păstrează-l, pe restul dăruiește-le. Repetă aceasta oridecâteori poți.

2.

Trimite linkul către site-ul nostru – www.cartidintei.wordpress.com – tuturor prietenilor și

spune-le în câteva rânduri despre ce este vorba. Nu le arunca linkul pur și simplu, fără explicații
- dă-le detalii, atrage-i să citească, provoacă-i să cunoască. Povestește-le chiar tu despre ce ai
descoperit în cărțile TEI. Noi am cheltuit sute și mii de ore pentru cartea aceasta, irosește și tu
câteva zeci de minute ca să o faci cunoscută.

3.

Și mai ales, pune informațiile din cărțile TEI în aplicare. Învață pe alții, neobosit și din toată

inima, fără să le ceri nimic în schimb.
Reține - cărțile TEI sunt doar niște semințe. Tu trebuie să fii vântul care să le împrăștie și să le
înmulțească!

Îți mulțumim!

Pentru înscrieri, sugestii, recomandări, propuneri etc.:

carti.din.tei@gmail.com
TEI Traduceri Ecologice Independente
scribd.com/tei_independente
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Deși autorii cărții Construcția cu saci de pământ sunt deosebit de
preocupați de siguranța în construcție, deși echipa TEI a acordat o
atenție deosebită fidelității traducerii capitolelor tehnice ale acestei
lucrări și deși, înainte de publicare, această carte a beneficiat de lectura
și corectura unui specialist, recomandăm multă precauție, răbdare și
cumpănire în planificarea și ridicarea construcțiilor din saci de pământ.
Mult spor!

Mulţumiri
Din capul locului, am vrea să îi mulţumim lui Chris Plant de la NSP pentru perseverenţă, răbdare şi
constanţă în interesul acordat proiectului acestei cărţi, ca urmare a acelui apel telefonic din 2000. Da, lume,
încă de atunci am pornit în această misiune. Îndeplinirea ei şi finalizarea cărţii Construcţia cu saci de pământ
au fost o sarcină mult mai grea chiar decât ridicarea propriu-zisă a unei case din saci de pământ! Ştim însă
acum că toată agitaţia, sudoarea şi milioanele de ore au transformat cerneala şi hârtia într-un manifest al
frumuseţii şi al utilităţii sacilor de pământ, manifest gata să inspire constructorii alternativi din întreaga lume.
Suntem mândri de realizarea noastră colectivă. Îţi mulţumim, Chris, pentru că te-ai apucat de această misiune!
Meritele aparţin şi editorului nostru, Ingrid Witvoet, precum şi designerului Greg Green, pentru disecarea
materialului voluminos cu care i-am bombardat. Mulţumiri speciale şi pentru Sue Custance pentru participarea
ei constantă şi paginarea atentă. Nu este lucru uşor să încadrezi peste 480 de imagini în 280 de pagini.
Aprecieri sincere şi sistemului nostru de sprijin local, Tom şi Lori O’Keefe de la Action Shots, Teresa King şi
echipa sa de la centrul de copiere Canyonlands şi Dan Norris de la Ancient Images.
Mulţumim cu dragoste şi recunoştinţă familiilor noastre, lui Tom şi Katherine Hunter (părinţii lui Kaki) şi mamei
lui Doni, Helen Kiffmeyer, pentru încurajările neşovăielnice, prietenilor noştri loiali care încă ne îndrăgesc,
deşi le-am refuzat de atâtea ori invitaţiile la diverse ocazii plăcute, pentru că “vai, ne-ar face plăcere, dar... încă
lucrăm la carte... da, acea carte... încă lucrăm la ea...”
Îţi mulţumim Boody Springer (fiul lui Kaki) – tu, împreună cu generaţia ta, aţi oferit o motivaţie grozavă a
acestei lucrări. Mulţumim Christy Williams, Elenore Hedden şi Cynthia Aldrige pentru minunata voastră magie
albă de vindecare, pe care aţi făcut-o ştiţi voi când şi cu ce ocazie.
Îmbrăţişări calde şi tovarăşului nostru de suferinţă (al treilea “ok” din “okokok Productions”), Kay Howe. A fost
şi este, mai mult decât oricine, cea mai pozitivă, atrăgătoare, neastâmpărată şi entuziastă a sacilor de pământ
pe care o ştim. Pe când construiam Honey House, un trecător comenta: “Pare că aveţi de lucru serios acolo”.
Kay i-a răspuns râzând: “Şi, ce?” (asta da atitudine de la o mamă singură a patru copii).
În final, am vrea să le mulţumim tuturor celor care ne-au întins un pumn de pământ, care au pliat vreun colţ
cu noi, care au compactat vreun rând de saci, care au tasat vreo îmbinare, s-au dat de-a dura în jurul sârmei
ghimpate sau care, pur şi simplu, au fost prin preajmă şi ne-au dat nişte sugestii geniale, dar pe care noi nu
le-am observat, fiind prea neatenţi, am vrea să le spunem din adâncul inimii noastre Ura! Slavă Cerului că e gata!! Vă iubim pe toţi nespus!
— Kaki Hunter şi Donald Kiffmeyer
III

Cuvânt înainte

Cuvânt înainte
De Lynne Elizabeth
Construitul cu saci de pământ este îndrăzneţ. Îndrăzneţ deoarece numai curajoşii încearcă o
metodă de construit atât de diferită de cea convenţională. Îndrăzneţ pentru că ei construiesc
case cu ajutorul acestei tehnici când de-abia au învăţat-o. Îndrăzneţ pentru că materialele sunt
de bază, elementare, primordiale. Şi, nu în ultimul rând, îndrăzneţ pentru că sistemul acesta de a
construi seamănă, ca formă şi asamblare, cu înseşi măruntaiele noastre!
Tot ceea ce e necesar pentru a construi cu saci de pământ este: o lopată, saci, niţică sârmă ghimpată
şi pământul de dedesubt. Metoda conferă integritate structurală mai bună decât chirpiciul, mai
multă maleabilitate decât pământul compresat şi mai multă rapiditate în edificare decât cobul.
Deşi construcţia cu saci de pământ este o metodă nouă comparativ cu celelalte metode de când
lumea, ea oferă mai multă economie şi durabilitate în ansamble de tip cupolă sau boltă. Construirea
cu saci de pământ oferă posibilitatea unui cost ultra-scăzut şi a unor locuinţe cu impact redus, în
special în regiunile în care lemnul, ierburile, cimentul şi combustibilii sunt limitate. Cupolele din
saci cu pământ oferă, de asemenea, o siguranţă fără precedent în zonele împădurite predispuse
la incendii, deoarece focul va trece mai uşor peste orice structuri fără un acoperiş sau streaşină
pe care să le aprindă. Construirea cu saci de pământ a fost aleasă, de asemenea, pentru locaţii
expuse la uragane şi alte fenomene meteo extreme. Solidă ca şi pământul în sine, ea are o mare
masă termică şi nu poate putrezi sau nu poate fi mâncată de insecte.
În primul război mondial s-au construit buncăre şi tranşee din saci de pământ, iar malurile din
saci de pământ sau nisip ridicate împotriva inundaţiilor sunt omniprezente. Specialiştii germani
în tehnica construcţiilor Otto Frei şi Gernot Minke au experimentat independent în anii 1960 şi 70
pereţii din saci umpluţi cu pământ.

V

Pentru dezvoltarea contemporană a construirii cu saci de pământ, creditul le revine arhitecţilor
Nader Khalili şi Illiona Outram de la Institutul California de Arta Pământului şi Arhitectură din
Hesperia, prescurtat Cal-Earth. Ei au pornit cu ansamble de saci de pământ individuali de tip
cupolă şi boltă şi au descoperit ulterior că sacii de polipropilenă pe care îi foloseau puteau fi traşi
în tuburi continue, netăiate şi necusute. Apoi, cu mici modificări aduse procesului de încărcare
şi asamblare a sacilor, aceste tuburi lungi au constituit o metodă eficientă de a ridica secţiuni de
zid nestrăpunse. Cal-Earth a denumit aceste ansamble continue de saci “superchirpici” şi, deşi
au fost folosite şi alte nume, precum “tehnica pământului compresat în forme flexibile” (adoptat
de autorii acestei cărţi), sau “pământ încapsulat în module”, totuşi forma cea mai simplă - saci de
pământ - este cea favorită. La urma urmei, este vorba de un sistem simplu.
Deşi Cal-Earth deţine un brevet în SUA pentru construcţia cu superchirpici, ei împărtăşesc gratuit
această tehnologie, ştiind că puţine alte metode de construcţie sunt la fel de ecologice sau de
disponibile. Studenţii lor răspândesc această metodă în SUA şi în alte ţări deja de două decenii şi
mulţi ţin lecţii sau au scris propriile cărţi despre construcţia cu pământ. Joseph Kennedy a adus
sacii de pământ în satele eco din Africa de Sud, iar Paulina Wojciechowska a adus metoda în
Anglia, Africa de Vest şi Europa. De asemenea, structuri din saci de pământ au mai fost ridicate
în Mexic, Haiti, Chile, Brazilia, Mongolia şi, recent, chiar şi de călugăriţele din Siberia. Metoda se
învaţă uşor. Artista Shirley Tassencourt a construit o cupolă pentru meditaţie din saci de pământ
la 69 de ani şi asta fără prea mult training în afară de o vizită la Cal-Earth. Ea l-a antrenat apoi şi
pe nepotul ei, Dominic Howes, în construcţia unei case din saci de pământ, iar Dominic a deschis
calea pentru forme structurale diferite din saci de pământ în climate noi, inclusiv în Wisconsin.
Atât de simplă conceptual, practica construirii cu saci de pământ a fost perfecţionată semnificativ
de Kaki Hunter şi Donald Kiffmeyer. Cei doi au adus metoda construirii cu saci de pământ, aflată
în epoca dezvoltării, în stadiul în care pot fi educaţi contractori în construcţii şi se pot adopta
standarde în construcţii în acest sens. La construcţia Honey House, în urmă cu un deceniu, cu
rândurile sale de saci uniforme, scule de compactat şi colţuri ordonat lucrate din saci, a devenit
evident pentru prima dată că sacii de pământ sunt gata să facă parte din curentul principal în
construcţii de astăzi. Tehnicile de asamblare au reieşit din atenţia continuă la detalii a lui Kaki şi
Doni, iar documentarea meticuloasă a metodelor de construire cu saci de pământ fac din această
VI

carte atât un manual de instrucţiuni ideal pentru meşteri, cât şi un ghid de referinţă pentru oficialii
din construcţii.
Metoda a fost gândită iniţial pentru cei care îşi construiesc casele singuri şi, în acest scop, tehnicile
prezentate în această carte sunt explicate prin fotografii, scheme şi un limbaj accesibil. Cartea
aduce valoare ca manual de teren în multe ţări, cu sau fără traducere, deşi ar fi păcat de textul său
vivace dacă ar fi lăsat netradus. Pe lângă împărtăşirea minuţioasă a tot ceea ce ştiu despre metoda
de construire, Kaki Hunter şi Donald Kiffmeyer aduc textului un umor şi o candoare grăitoare cu
privire la spiritul construcţiilor naturale.

Lynne Elizabeth, director, editor de presă la New Village, “Alternative Construction:
Contemporary Natural Building Methods”

VII

Introducere

Introducere în construirea cu saci de
pământ
Am rămas perplecşi. Titlul din ziarul nostru local spunea: “Construcţia de locuinţe convenabile,
cea mai mare problemă a deceniului”. Este o afirmaţie misterioasă pentru noi. Până în secolul
trecut, în zona noastră se ridicau de peste o mie de ani locuinţe convenabile fără prea mari
probleme. Regiunea “Four Corners” din sud-vestul SUA era mai populată acum 800–1.000 de
ani decât este astăzi. Constructorii din vechime foloseau materiale locale pentru construcţia
de case. Pentru a ridica locuinţe modeste şi confortabile pentru toată lumea, nu se foloseau
decât piatră, pari, argilă, nisip, fibre vegetale şi ceva lemnărie. De ce este oare atât de greu
să furnizăm astăzi locuinţe pentru şi mai puţini oameni, cu toate metodele şi materialele
moderne?

Din păcate pentru noi, răspunsul este ascuns în întrebare. Legile curente impun utilizarea de
materiale prefabricate, extrase ca resurse naturale de la kilometri distanţă, procesate întrun alt loc, apoi transportate pe distanţe întinse până la noi. În mod clar, aceasta saltă preţul
construcţiei unei locuinţe peste puterile celor mai mulţi oameni.

La momentul la care ne-am întâlnit, încă nu ne deprinseserăm cu tehnica sacilor de pământ.
În numeroasele ieşiri în decor am descoperit multe puncte comune: actoria, iubirea de natură,
poveştile la gura sobei şi mâncarea, filozofii paralele ale spiritului, raftingul, arhitectura
amerindienilor şi bucuria de a construi. Am vizitat ruine indiene străvechi, fabulând despre
cum trăiau. Inspiraţi de frumuseţea trainică a tehnicilor lor de construire, am început să
analizăm cum am putea şi noi să ne construim structuri simple din pământ natural. Am luat în
1
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considerare felurite forme de a construi cu pământ: cărămizi de chirpici, pământ compresat,
chirpici înşiruit, chirpici turnat, cob, bordeie înverzite etc. Pare ciudat că, într-un climat atât
de uscat ca în zona noastră, nu există nici măcar o singură fabrică de cărămizi de chirpici,
cu toate că structuri din chirpici datând cam de pe la 1.900 încă mai stau în picioare în aria
oraşului.

În timp ce noi putem vedea plusurile folosirii materialelor indigene, nu toţi ne împărtăşesc
punctul de vedere. Fiecare are gusturi şi moduri de exprimare diferite. Aşadar, provocarea a
fost să combinăm materialele abundente natural din jurul nostru, cu materialele prefabricate
produse în exces şi care se potrivesc mai bine gândiri convenţionale. Un prieten ne-a
îndreptat atenţia către o revistă despre tehnica construcţiilor de pământ, intitulată The
Adobe Journal, care nu se mai tipăreşte acum. În acest moment am descoperit munca lui
Nader Khalili. Nader construieşte structuri monolitice în formă de cupolă, ale cărei arcuri
sunt făcute din saci pentru cereale şi tuburi umplute cu ţărână; ţărână de orice fel, fie chiar şi
nisip uscat. O numeşte saci de nisip/superchirpici/superblocuri şi a lucrat cu departamentul
local de construcţii la teste extinse privind capacitatea clădirilor de a suporta sarcini, de a
înfrunta schimbările bruşte ale vântului şi de a rezista cutremurelor. De atunci, a obţinut
avize pentru construcţia de structuri rezidenţiale şi comerciale, inclusiv pentru un muzeu al
naturii şi pentru unul de ştiinţă într-una dintre zonele cele mai active tectonic din SUA.

Ne-am înscris la un atelier de o zi. Nader ne-a învăţat personal cum să construim un arc din
cărămizi şi nisip uscat, iar apoi folosind saci de nisip. Am fost invitaţi să petrecem o noapte
într-una din cupolele prototip aflate în construcţie. Am fost vrăjiţi. Ne-am întors acasă şi neam apucat de construit ziduri.

Am încercat să trântim sacii care încotro, să îi călcăm în picioare, să-i lovim cu diverse unelte
de tasat. Am experimentat variind umiditatea, făcând montanţi improvizaţi din saci, diferite
tipuri de saci, tuburi, soluri şi tehnici. Proiectul a atras foarte multă atenţie şi ne-am trezit
2
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ajutându-i pe alţii să construiască garduri pentru intimitate, bănci, ghivece şi chiar o cupolă
mică. Însă tot timpul atenţia ne era îndreptată spre tehnică. Procesul a devenit o prioritate.
Cum se pot lucra mai îngrijit sacii, cum se pot face mai fermi, cum se strâng la fund, cum se
poate simplifica treaba per total? În curând, misiunea noastră a devenit “să facem dintr-un
sac de ţărână un sistem precis de a zidi”. De aici a evoluat “tehnica pământului compresat în
forme flexibile”.

Tehnica pământului compresat în forme flexibile reprezintă contribuţia noastră la construirea
cu saci de pământ. Noi folosim un anumit gen de construire cu saci de pământ, care se
axează pe uşurinţa de a clădi, combinată cu integritatea structurală, inspirat din principiile
DPST. Ce înseamnă DPST? Am întocmit o listă cu ceea ce conduce la un mediu de lucru atât
productiv, cât şi vesel. Procesul trebuie să fie Distractiv. La aceasta ajută parcurgerea Promptă
a etapelor, menţinându-le Simple, cu un rezultat Temeinic. Aşa am adoptat standardul DPST:
Distractiv, Prompt, Simplu, Temeinic. Tehnica pământului compresat în forme flexibile a fost
şi continuă să fie îmbunătăţită prin prisma acestui criteriu. Dacă lucrul devine în vreun fel
stingheritor sau neglijent, DPST decade în dpst: deprimant, pisălog, stângaci, tâmpit. Trebuie
deci să ne reconsiderăm tactica, sau să o lăsăm baltă şi să ne veselim. Întoarcerea la lucru
cu moralul ridicat repune de cele mai multe ori în funcţiune mecanismul DPST. Sperăm ca,
prin îndrumări ce demonstrează creşterea calităţii construirii cu saci de pământ, să încurajăm
un standard care să ajute la adoptarea acestei tehnici arhitecturale contemporane unice în
curentul principal al zilelor noastre.

Pe parcursul lucrării, sunt adesea folosiţi termeni sinonimi ce descriu acelaşi lucru. De
exemplu, folosim interschimbabil cuvintele pământ, sol, noroi şi umplutură. Toate folosesc
la descrierea compoziţiei magice din nisip şi argilă, des întâlnite în natură, uneori cu adaos
de fibre vegetale şi aproape întotdeauna împreună cu o anumită cantitate de apă. Intenţia
noastră este de a informa, educa şi inspira construcţiile din saci de pământ în termeni joviali
şi profani, utilizând text scris şi ilustraţii grafice despre cum se face, pas cu pas.
3
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Scopul acestei cărţi este împărtăşirea repertoriului nostru de unelte, sfaturi utile şi tehnici pe
care ni le-am însuşit prin încercări repetate, de la prieteni, participanţi la ateliere, trecători
curioşi, spirite străvechi indiene ale naturii şi ucenici ştrengari care ne-au ajutat totuşi să
facem dintr-un sac de ţărână un sistem precis de zidire, care aduce aminte atât începătorului,
cât şi celui experimentat, de potenţialul creator din fiecare şi mai ales de pământul pe care
calcă.
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CAPITOLUL 1

CHAPTER 1

Avantajele
construirii
cu saci deBuilding
pământ
The
Merits
of Earthbag
ith a couple rolls of barbed wire, a bale of bags,
and a shovel one can build a magnificent shelter with nothing more than the earth beneath their
feet. This is the premise that inspired the imagination
of international visionary architect Nader Khalili
when he conceived the idea of Sandbag Architecture.
Puteţi
construi
adăpost
magnific
doar
In
his quest
to seekun
solutions
to social
dilemmas
likecu
affordable housing and environmental degradation,
puţină sârmă ghimpată, un balot de saci, o
Nader drew on his skills as a contemporary architect
while
exercising
the ingenuity
of tălpi.
his native
culturaleste
lopată
şi pământul
de sub
Aceasta

W

heritage. Monolithic earthen architecture is common
in his native home of Iran and throughout the Middle
East, Africa, Asia, Europe, and the Mediterranean.
Thousands of years ago, people discovered and utilized
the principles of arch and dome construction. By
applying this ancient structural technology, combined
şi utilizat
principiile
construcţiilor
cu cultivated
arcuri şi
with
a few modern
day materials,
Nader has
a dynamic contemporary form of earthen architecture
cupole în urmă cu mii de ani. Nader a cultivat
that we simply call Earthbag Building.
o formă dinamică şi modernă de construire

premisa care a inspirat imaginaţia arhitectului

cu pământ, aplicând această tehnologie

vizionar internaţional Nader Khalili, atunci

structurală străveche în combinaţie cu câteva

când a conceput ideea Construirii cu Saci de

materiale moderne, tehnică pe care o numim

Pământ. În încercările sale de a găsi răspunsuri la

simplu Construire cu Saci de Pământ.

dileme sociale precum locuinţele convenabile
şi degradarea mediului înconjurător, Nader a
recurs la arhitectura contemporană, folosind
în acelaşi timp şi ingeniozitatea moştenirii
sale culturale native.
Arhitectura monolitică a pământului este des
întâlnită în ţara sa de baştină, Iran, precum şi în
întregul Orient Mijlociu, Africa, Asia, Europa şi
zona mediteraneeană. Oamenii au descoperit

1.1:
Using earthbags, a
whole house, from
foundation to walls
to the roof, can be
built using one construction
medium.
1.1: Folosind saci de pământ se poate
ridica,
dintr-un
singur material de construcţie, o întreagă casă, de la3
fundaţie la pereţi şi până la acoperiş.
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compas arhitectural. Ferestre şi uşi arcuite
sunt construite în jurul unor forme de arc
temporare, până ce sacii pentru cheia de boltă
sunt îndesaţi în lucrare. Pereţii terminaţi se vor
întări apoi până la o rezistenţă asemănătoare
cu a cimentului.
Fundaţiile simple şi ieftine constau fie dintr1.2: Cupola din saci de pământ în construcţie a Marlenei
Wulf, în sânul pădurilor din Georgia.

un sistem de tip şanţ din resturi de piatră

Naturaleţe

aşezarea sacilor umpluţi cu un pământ

Construirea cu Saci de Pământ utilizează

Numeroase alte tipuri de fundaţii se pot

tehnica străveche a pământului compresat,

adapta la zona climatică şi funcţiunea dorită.

spartă, fie se începe de sub nivelul solului

compresat stabilizat cu ciment pentru socluri.

în combinaţie cu saci ţesuţi şi tuburi ca formă
flexibilă. Procedeul de bază e simplu. Sacii
sau tuburile se umplu pe zid cu un pământ
pre-umezit şi se aşază într-un stil de zidărie

Tăiaţi sârmă ghimpată, nu
copaci

întreţesut. După ce se aşază un rând, se
tasează bine cu bătătoare manuale. Se pun

Avem capacitatea de a construi arhitecturi

două şiruri de sârmă ghimpată în 4 puncte

curbilinii, senzuale, inspirate din libertatea

între rânduri, pe post de “mortar” ce ţine sacii

artistică a naturii şi, în acelaşi timp, de a

în loc. Acest procedeu asigură o rezistenţă de

asigura o integritate structurală profundă.

excepţie la întindere şi permite în acelaşi timp

Construirea cu saci de pământ ne permite să

rândurilor să fie aşezate în trepte, formând

proiectăm arhitecturi monolitice folosind ca

cupole în straturi decalate şi alte forme

principal element structural pământul. Prin

neobişnuite (Fig. 1.1).

arhitecturi monolitice înţelegem o structură

Pereţii pot fi liniari, neregulaţi sau perfect

întreagă clădită de la fundaţie şi pereţi până

circulari,

la acoperiş folosind aceleaşi materiale şi
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metode. Cupolele în straturi decalate din saci
de pământ combină experienţa de bază în
proiectarea monolitică sculptată, naturaleţea,

Avantajele sacilor de pământ
faţă de alte metode de
construire cu pământ

frumuseţea şi încântarea, cu costurile mici
ale pământului. Cupolele din saci de pământ

Să nu ne înţelegeţi greşit. Noi iubim

proiectate cu arcade elimină până la 95% din

construcţiile din pământ de toate felurile.

lemnul utilizat în mod curent la construcţia

Nimic nu se compară cu frumuseţea unei

unei case pe cadre de lemn (Fig. 1.2).

structuri de chirpici sau cu robusteţea unui

Sistemele de acoperişuri convenţionale încă

zid de pământ presat. Însăşi bucuria de a

înghit o grămadă de copaci. Poate că are sens

amesteca şi de a auzi plescăitul cobului,

pentru cei care trăiesc în locuri împădurite,

pentru a realiza o capodoperă sculptată, este

însă pentru mulţi oameni care trăiesc în

de neegalat. Totuşi, pentru cel ce îşi va construi

climate temperate sau aride proiectarea de

o singură dată o astfel de casă, apar avantaje

cupole din saci de pământ în straturi decalate

clare ale construirii cu saci de pământ. Haideţi

oferă o şansă unică de a avea un adăpost

să vedem care sunt acestea, în comparaţie cu

natural şi substanţial. De ce să tăiem şi să

cele ale altor tipuri de construcţii din pământ.

transportăm lemn din nord-vest în suburbiile

Chirpiciul este una din cele mai vechi forme

Californiei de Sud, Tucson sau Florida, când

de construire cu pământ şi probabil unul

materialul de construcţie cel mai abundent,

dintre cele mai bune exemple de durabilitate

versatil, eficient energetic, eficient ca şi

şi longevitate în construcţiile de pământ (Fig.

costuri,

1.3).

rezistent

împotriva

termitelor,

putregaiului şi focului ne stă chiar sub tălpi?

Clădiri de chirpici sunt încă utilizate pe

Chiar şi sistemele alternative de pereţi,

toate continentele. În particular sunt foarte

proiectate pentru reducerea lemnului folosit,

prezente în zonele aride sau semiaride, dar

vor înghiţi până la 50% din acel lemn numai

apar şi în zonele cu umiditatea cea mai mare

pentru acoperiş. De mii de ani, pământul este

din lume. În Costa Rica, America Centrală,

şi a fost cel mai utilizat material de construcţii

unde valorile precipitaţiilor anuale ating şi

pe toată planeta şi încă mai este disponibil.

500 cm pe an, clădirile de chirpici cu streşini
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1.3: Un zid proaspăt aşezat lângă Sonoita, Arizona

generoase rezistă foarte bine. Chirpiciul
se prepară dintr-un amestec de argilă cu
suficient nisip pentru a-i conferi rezistenţă
la compresiune şi pentru a reduce fisurările.
Amestecul trebuie să fie suficient de vâscos
pentru a putea fi turnat în matriţe, unde se
ţine până se întăreşte puţin, apoi este scos din

1.4: Curăţarea chirpiciului la Staţia de Chirpici Rio
Abajo, Belen, New Mexico

matriţe şi lăsat la soare să se usuce. Vremea
trebuie să fie uscată timp îndelungat pentru

Chirpiciul nu poate fi folosit pentru construcţia

această operaţiune. Chirpiciul trebuie întors

zidurilor până nu este întărit complet. Aceasta

des de pe o parte pe alta, pentru a grăbi

este probabil cea mai ieftină metodă de a

uscarea (Fig. 1.4).

construi cu pământ, însă durează mult şi e
mai mult de muncă până ce chirpiciul poate
fi folosit. Chirpiciul este alegerea potrivită
pentru construcţii foarte ieftine. Oricine o
poate face, iar chirpiciul în sine nu e neapărat
să fie turnat într-o matriţă. Poate fi modelat şi
manual în forma dorită şi lăsat la uscat.

8
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Pe de altă parte, sacii de pământ nu necesită
aceeaşi atenţie şi timp precum chirpiciul.
Dat fiind faptul că sacii sunt pe post de
matriţe, amestecul este turnat direct în ei şi
apoi aceştia sunt aşezaţi direct în zid. Nici
umiditatea nu trebuie să fie la fel de mare
ca la chirpici. Acesta este un avantaj major
acolo unde apa e rarisimă. Sacii de pământ
se întăresc în zid, eliminându-se astfel timpii
morţi cu uscarea. Încă şi mai puţin timp se
pierde cu manevrarea sacilor, ceea ce permite
mai mult timp dedicat construirii. Lucrul la
zidire poate să continue chiar şi pe timp ploios
fără a compromite semnificativ rezultatul
final. În funcţie de mărime, cărămida de

1.6: Zid de pământ compresat după îndepărtarea
matriţelor.

chirpici cântăreşte între 17,8 şi 22,2 kg. Fiecare

Chirpiciul uzual are o proporţie anume între

cărămidă este manipulată de trei sau patru

argilă şi nisip. Adesea este îmbunătăţit cu

ori pe puţin, pentru întors, mutat şi ridicat la

paie sau bălegar pentru mai multă rezistenţă

locul său pe zid.

fizică, durabilitate, mai puţine fisuri, izolaţie
termică crescută şi greutate mai mică. Sacii
de pământ nu necesită acel raport specific
dintre argilă şi nisip, şi nici perfecţionările
cu alte materiale nu sunt necesare, întrucât
însuşi sacul compensează o umplutură de
slabă calitate.

1.5: Cutia cu matriţe poate fi asamblată cu miniexcavatorul. Rafturile de oţel menţin matriţele
întocmai şi opun rezistenţă presiunii de tasare.

Un alt mod de a construi cu pământ este
pământul compresat, cunoscut de secole şi
folosit în toată lumea. Marele zid chinezesc
9
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conţine mai mulţi kilometri de pământ

asemenea, reduce riscul de eroziune odată ce

compresat. În Europa s-au construit clădiri de

peretele de pământ compresat este expus.

birouri şi apartamente pe mai multe etaje din

Asemănările dintre pământul compresat şi

pământ compresat, multe dintre ele luând

sacii de pământ se opresc la tipul amestecului

fiinţă imediat în anii de după 1.900. Pământul

folosit şi la metoda compactării, ce se aplică

compresat pare să revină în forţă în unele ţări

la fiecare procedeu de zidire. Construirea cu

industrializate precum Australia.

saci de pământ elimină nevoia de a utiliza

Pământul compresat presupune construirea

mult lemn sau matriţe din oţel, nu foarte

unor forme temporare în care este compactat

atrăgătoare pentru cel care construieşte

pământul. Aceste forme trebuie să fie

doar o dată în viaţă. Matriţele, fiind de

construite suficient de tari pentru a rezista

obicei fabricate din lemn şi oţel, tind să aibă

presiunii exercitate asupra lor de compresarea

conturul format din linii drepte, astfel că nu

(compactarea) pământului în ele. În mod

permit curbele alunecoase şi coturile pe care

tradiţional, aceste forme sunt construite din

construirea cu saci de pământ le oferă cu

secţiuni de pari bătuţi, mutaţi de-a lungul

uşurinţă, permiţând astfel constructorului

peretelui după ce acesta s-a

compactat.

mult mai multe variante (Fig. 1.6). Deşi

Formele contemporane sunt complexe şi de

amestecul de sol din pământul presat este

multe ori necesită echipamente grele sau

considerat ca optim, sacii de pământ permit

muncă în plus pentru a le instala, demontata

utilizarea unei game mai largi de tipuri de sol.

şi muta (Fig. 1.5). Solul are, de asemenea,

Încercaţi numai construirea unei cupole din

un

pământ compactat, domeniu în care sacii de

raport

specific

lut/nisip,

adăugând

aproximativ zece la sută umiditate din

pământ excelează.

greutatea amestecului. În cel mai modern

Cobul este un termen tradiţional englezesc ce

pământ compresat pentru construcţie, un

denotă stilul de a construi din argilă, nisip şi

anumit procent de ciment sau emulsie de

cantităţi îndestulătoare de paie lungi. Tuturor

asfalt se adaugă la amestecul de pământ

le place cobul.

pentru a ajuta la stabilizarea lui, la creşterea

Acesta este util în mod special în zonele

coeziunii şi rezistenţei la compresiune şi, de

umede, unde uscarea chirpiciului e mai

10
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dificilă. Câteva dintre exemplele cele mai
bune de structuri din cob se găsesc în Anglia şi
în Tara Galilor, fiind utilizate acolo de aproape
cinci secole (Fig. 1.7). Cobul se bucură, de
asemenea, de o popularitate crescândă în
cercurile celor ce practică tehnici alternative.
Firmele Becky Bee şi Cob Cottage Company,
ambele din Oregon, lucrează intensiv cu
cob în nord-vestul SUA. Ei au elaborat nişte
lucrări foarte bine scrise pe acest subiect şi
ţin ateliere despre acest tip de construire în
toată ţara. Verificaţi ghidul de la sfârşitul cărţii
pentru mai multe surse de informaţii despre

1.7: Exemplu de structură istorică din cob; Hanul
Păstrăvului din Marea Britanie.
1.8: Michelle Wiley sculptând un adăpost din cob în
curtea sa din Moab, Utah.

cob.
La modul cel mai simplu, cobul combină argila,
nisipul, paiele şi apa în grămezi consistente
de forma chiflelor de pâine, ce sunt azvârlite
în zid şi “croşetate” unele într-altele, pentru
a forma o masă continuă. Cobul, ca şi sacii
de pământ, se poate aranja după linii curbe
datorită maleabilităţii. Însă spre deosebire
de sacii de pământ, cobul necesită cantităţi
însemnate de paie. Paiele joacă rolul oţelului
din betoane, conferind pereţilor o rezistenţă
la întindere mai bună, mai ales atunci când

La ridicarea pereţilor de cob e necesar să

grămezile de cob sunt întreţesute cu “degetul

lăsăm să treacă un timp până când aceştia

cobarului” sau chiar cu mâinile şi degetele

se aşază, înainte de a continua cu înălţarea,

goale (Fig. 1.8).

spre deosebire de pereţii construiţi din saci
11
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de pământ. Pe măsură ce se înalţă, cobul

Introducerea acestei maşini a scos multe

de deasupra poate deforma rândurile de

comunităţi din lumea a treia din sărăcia lucie şi

dedesubt dacă acestea nu s-au uscat. Vom

lipsa de locuinţe (Fig. 1.9). Avantajul de bază al

numi cantitatea de cob ce poate fi aşezată

sacilor de pământ asupra cărămizilor presate

o dată “încărcătură”. Fiecare strat trebuie

este, ca şi mai înainte, acela că funcţionează

lăsat la uscat înainte de aşezarea stratului

corect şi în lipsa unei anumite compoziţii de

următor, pentru evitarea deformării prin

soluri. Chirpiciul, pământul compresat, cobul

bombare. Cât timp se lasă la uscat depinde

şi blocurile presate se bazează pe o reţetă de

de umiditatea fiecărui strat şi de starea

argilă şi nisip, sau de argilă, nisip şi paie (care

8 EARTHBAG B
U I L Dse
I N G găsesc chiar peste tot). Sistemul cu saci
vremii. La sacii de pământ, datorită sacilor
nu

the optimum moisture content. So the main advantages of earthbag over cob are: no straw needed, no
waiting for a lift to set up, wider moisture parameters,
and a less specific soil mix necessary.
Pressed block is a relatively recent type of earthen
construction, especially when compared to the above
forms of earth building. It is essentially the marriage of
adobe and rammed earth. Using an optimum rammed
earth mix of clay and sand, the moistened soil is compressed into a brick shape by a machine that can be
either manual or automated. A common one used in
many disadvantaged locales and encouraged by Habitat
for Humanity is a manual pressed-block machine.
Many Third World communities have been lifted
out of oppressive poverty and homelessness through
the introduction of this innovative device (Fig 1.9).
The main advantage of earthbag over pressed block
is the same as that over all the above-mentioned
earth-building forms, the fact that earthbags do not
require a specific soil mixture to work properly.
Adobe, rammed earth, cob, and pressed block rely on
a prescribed ratio of clay and sand, or clay, sand, and
straw whose availability limits their use. The earthbag system can extend earthen architecture beyond
these limitations by using a wider range of soils and,

înşişi, nu sunt necesare toate aceste detalii în

when absolutely necessary, even dry sand — as could
be the case for temporary disaster relief shelter.

de nisip permite depăşirea acestor limitări,
Other Observations Concerning Earthbags

plus. Rezistenţa lor la întindere este suficientă

Tensile strength.
Another advantage of earthbags
is
existând mai puţine
constrângeri
asupra
the tensile strength inherent in the woven poly tubing

pentru a preveni deformările, indiferent de

sort of a double-whammy
of tensile
vigor not evitipului solurilor folosite.
În caz de
necesitate,

umiditatea amestecului de pământ din saci.

chiar şi nisipul uscat poate fi folosit – cum

Iată deci avantajele principale ale sacilor de

este cazul adăposturilor temporare în caz de

pământ asupra cobului: lipsa paielor, lipsa

dezastru.

timpilor de aşezare a cantităţilor, o plajă mai
largă de umiditate posibilă şi amestecul mai
puţin specific de sol.

combined with the use of 4-point barbed wire. It’s

dent in most other forms of earth construction.
Rammed earth and even concrete need the addition
of reinforcing rods to give them the strength necessary to keep from pulling apart when placed under
opposing stresses. The combination of textile casing
and barbed wire builds tensile strength into every
row of an earthbag structure.
Flood Control. Earthbag architecture is not meant
to be a substitute for other forms of earth building; it
merely expands our options. One historic use of
earthbags is in the control of devastating floods. Not
only do sandbags hold back unruly floodwaters, they
actually increase in strength after submersion in water.
We had this lesson driven home to us when a flash
flood raged through our hometown. Backyards became
awash in silt-laden floodwater that poured unceremoniously through the door of our Honey House dome,

Comparativ cu tipurile de materiale de mai
1.9:

sus, blocul presat reprezintă un material
A manually-operated
pressed-block machine

de pământ mai recent. În esenţă, acesta

in Honduras.

este o combinaţie între chirpici şi pământul
compresat. Amestecul umed de argilă şi
nisip este comprimat în formă de cărămidă
de o presă manuală sau automată. Presele
manuale, încurajate de Habitat for Humanity,
sunt în special folosite în locurile sărace.
12

1.9: Presă de cărămizi operată manual în Honduras.
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Alte observaţii referitoare la

Până a doua zi dimineaţa, apa a percolat

sacii de pământ

duşumeaua neterminată şi poroasă, lăsând

Rezistenţa la întindere. Acesta este un alt

Altceva în afară de faptul că ne-a dizolvat

avantaj al sacilor de pământ, conferit de

parţial tencuiala de pământ de pe pereţi până

folosirea tuburilor ţesute de polipropilenă, în

la nivelul duşumelei, nu am păţit. De fapt,

combinaţie cu sârmă ghimpată în 4 puncte.

sacii care au fost scufundaţi au devenit chiar

Împuşcăm doi iepuri dintr-o dată la capitolul

mai rezistenţi după uscare decât înainte. Iar

rezistenţei la întindere, spre deosebire de

pereţii aşa mânjiţi de noroi arătau chiar bine!

ceea ce ne oferă celelalte tipuri de construire

Stabilizator

cu pământ. Pământul compresat sau chiar

încorsetează pământul chiar şi atunci când

betonul necesită bare de armare împotriva

acesta e umplut până la refuz. Sacii pot

ruperii. Combinaţia dintre învelişul textil

fi consideraţi mai degrabă “stabilizatori

şi sârma ghimpată conferă rezistenţă la

mecanici” decât chimici. Pentru stabilizarea

întindere fiecărui rând dintr-o structură din

solului în anumite tipuri de construcţii din

saci de pământ.

pământ, se utilizează puţin ciment, var sau

Controlul inundaţiilor. Această tehnică nu

emulsie bituminoasă, ceea ce însă va schimba

se vrea un înlocuitor al celorlalte tehnici, ci

compoziţia pământului, astfel încât acesta

doar o opţiune între acestea. Sacii de pământ

nu va mai absorbi apa. În contrast, sacii de

sunt folosiţi încă din vechime la oprirea

pământ folosesc solul brut pentru majoritatea

inundaţiilor devastatoare. Sacii nu numai că

pereţilor, chiar şi sub nivelul solului, mulţumită

ţin piept apelor, dar îşi măresc şi mai mult

stabilizării mecanice. Aceasta înseamnă mai

rezistenţa când sunt scufundaţi. Noi am

multă libertate în alegerea solului folosit,

învăţat-o pe pielea noastră atunci când o

astfel putându-se extinde construirea şi în

inundaţie ne-a luat oraşul pe neaşteptate.

regiuni noi, care în mod tradiţional nu utilizau

Curţile ne-au fost măturate de apele cu

pământul, precum Bahamas, Pacificul de Sud

aluviuni ce au trecut şi prin uşa Honey House,

sau o bună parte din America de Nord. În

lăsând în urmă aproximativ 25 cm de apă.

timp ce pădurile depind de anumite condiţii

ca dovadă doar un strat gros de pământ roşu.

încorporat.

Forma

sacului
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climatice pentru a putea creşte, solul, de un fel

Richter. Cheia integrităţii sale structurale este

sau de altul, se găseşte aproape pretutindeni.

dată de proiectarea sistemului şi formele
monolitice în care e folosit.

Dovada este în budincă
Performanţe termice
Nader Khalili a demonstrat integritatea
structurală a cupolelor sale din saci de pământ

Orice material de construcţie are o izolaţie

nestabilizat (pământ brut). Testele au întrecut

termică descrisă de valoarea R. Cei mai mulţi

cerinţele Codului Construirii Uniforme din

constructori văd valoarea R ca pe capacitatea

1991 cu 200% în condiţii de sarcină statică, ce

structurii sau a materialului de a se opune

simulau eforturi seismice, eoliene şi zăpadă.

la pierderea de căldură. R este o valoare

Testele au fost efectuate la Cal-Earth - Institutul

constantă ce nu depinde de variaţiile de

“California” de Arta Pământului şi Arhitectură

temperatură din zi sau din an. Să vedem în

din Hesperia, California, sub supravegherea

continuare de ce structurile din saci de pământ

ICBO (International Conference of Building

(sau orice altă construcţie masivă din pământ),

Officials) şi a unor ingineri independenţi de

avându-l pe R sub 2,5 cm, sunt răcoroase vara

la Inland Engineering Corporation. Nu s-a

şi călduroase iarna. Fie valoarea U inversul

putut constata vreo abatere a suprafeţelor,

valorii R: U=1/R. U reprezintă conductivitatea

iar simulările ulterioare în sarcină dinamică au

căldurii materialului, sau capacitatea sa de a

fost continuate dincolo de limitele convenite,

reţine şi transfera căldura (opus capacităţii de

până când aparatul de test a început să

a rezista transferului de căldură) şi se măsoară

dea rateuri. Astfel, clădirile sunt în stare să

în unităţi de radiaţie termică. La un material

suporte mai mult decât aparatul construit

cu R mare, U va fi mic. Pereţii de pământ

pentru testare! Sistemul sacilor de pământ a

sunt precum o masă absorbantă capabilă de

fost testat împotriva incendiilor, inundaţiilor,

a înmagazina căldură şi de a o radia înapoi

uraganelor, termitelor şi a două cutremure

înspre spaţiul locuit. Fluctuaţia aceasta de

naturale de magnitudine 6 şi 7 pe scara

temperatură se numeşte “efect de inerţie

14
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1.10: Studenţi la lucru în Comunitatea Hogan din
Rezervaţia Indiană Navajo.

termică” şi se traduce printr-o întârziere de

minimum 30 cm grosime.

12 ore în transferul energiei dinspre exterior

Mulţi oameni de ştiinţă, profesionişti din

înspre interior. Cu alte cuvinte, în miezul

construcţii şi ecologişti consideră că o treime

zilei interiorul peretelui este la temperatură

din populaţia globului locuieşte astăzi în clădiri

minimă, iar în miezul nopţii la temperatură

din pământ, în diverse zone de climă ale Asiei,

maximă. La acest comportament termic vor

Europei, Africii şi SUA, acest sistem bucurându-

contribui totuşi masiv factori externi precum

se de o revenire puternică în Australia. Nivelul

poziţionarea ferestrelor şi a uşilor şi starea lor,

de confort oferit de o structură de pământ

zona climatică, orientarea pereţilor, culoarea

rezultă dintr-o lungă experienţă globală.

acestora şi mai ales grosimea lor. Latenţa de

Tehnica construirii cu pământ, corect aplicată,

12 ore es te p osibilă numai la p ereţi de

încurajează construcţiile îngropate, datorită
15
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robusteţii, rezistenţei la mucegai şi a faptului

constructorul cu saci de pământ echivalentul

că sunt convenabile ca şi resurse. Bordeiele

magazinelor de bricolaj. Când am trecut la

şi structurile îngropate conferă o mai bună

construcţiile din pământ, ne-am luat adio de

protecţie împotriva factorilor externi. Un

la depozitul de lemne şi facturile aferente.

bordei în deşertul uscat al Arizonei se va
menţine răcoros vara, iar unul cuibărit întrun deal orientat înspre sud se va menţine

Întărirea comunităţii

mai cald într-o iarnă ca în Vermont. Pământul
însuşi este cel mai de nădejde reglator de

Construirea cu saci de pământ utilizând

temperatură.

tehnica pământului compresat în forme
flexibile (PCFF) pune la muncă oamenii, şi

Eficienţă din punct de vedere
al costurilor

nu utilajele (Fig 1.10). Tehnica PCFF pune în
valoare ingenuitatea lumii a treia, combinând
pământul abundent oferit de natură cu câteva
materiale moderne, într-un produs cu impact

De cele mai multe ori, materialele pentru

redus, realizat cu energia trupului. Cu ceea

construcţia cu saci de pământ se găsesc din

ce economisiţi la materiale veţi putea susţine

abundenţă şi nu implică prea mari costuri.

oamenii, mai degrabă decât corporaţiile.

Sacii pentru cereale şi sârma ghimpată fie

Simplitatea

se găsesc local, fie se importă la o fracţiune

muncii proprii şi de grup, ca şi în eforturile

din preţul cimentului, oţelului şi al lemnului.

de degajare în caz de calamităţi. Cupolele în

Pământul se ia fie de la faţa locului, fie

straturi decalate proiectate corespunzător

se transportă cu camionul contra cost.

excelează în rezistenţă în faţa celor mai grele

Ţările dezvoltate au avantajul balastierelor

încercări ale naturii. Chiar are rost să înlocuim

mecanizate ce produc foarte multe “rebuturi

o casă tip, devastată de tornadă în Kansas, cu

utile” odată cu materialele folosite la drumuri.

o altă casă tip? Cupolele din saci de pământ

Balastierele, fabricile de saci şi furnizorii

oferă mai multă siguranţă decât majoritatea

pentru cooperativele agricole sunt pentru

poliţelor de asigurări de locuinţe prin faptul
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că vor rezista la incendii, putregai, termite,
cutremure, uragane şi inundaţii.

1.11: Structură milenară Anasazi tipică, Monumentul
Naţional Hovenweep.

Durabilitate
Construcţiile de pământ sunt trainice. Ce e

Nawthis în centrul Utah, încă mai stau în

trainic este şi durabil. Exemple de construcţii

picioare. Căsuţele cu pereţi groşi de cob din

timpurii din pământ ale indienilor Pueblo de

climatul ploios al Ţării Galilor, protejate de

la 1.250 – 1.300 d.Hr. se găsesc peste tot în

acoperişuri bogate de stuf, se pot lăuda cu

sud-vestul SUA (Fig 1.11). Deşi roase de vreme

o utilizare continuă între 300 şi 500 de ani.

şi neglijate, rândurile zidurilor de chirpici din

Dacă putem clădi, purtându-ne prietenos cu

Casa Grande, în Arizona de Sud, Pot Creek

mediul, o casă ce rămâne locuibilă timp de

Pueblo şi Forked Lightning Pueblo în New

500 de ani, se cheamă că am contribuit la o

Mexico, precum şi cele din situl arheologic

societate durabilă.
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CHAPTER 2

Materiale
de bază pentru
clădiri din saci
de pământ
Basic
Materials
for Earthbag
Building
Noroiul

The Dirt

Noroiul este elementul fundamental în
he dirt is the most fundamental element of
earthbag construction.
strive forÎncercăm
an optimal,să
construcţia
cu saci de We
pământ.
rammed earth-soil ratio of approximately 30 percent
obţinem
un amestec
optim detopământ-sol
clay
to 70 percent
sand. According
David Easton,de
in
The Rammed 30%
Earth House
Guide),
aproximativ
argilă(see
la Resource
70% nisip.
Potrivit
most of the world's oldest surviving rammed earth
lui David
Easton în The
Rammed
EarthWe
House,
walls
were constructed
of this
soil mix ratio.
like
to
use as close acelor
ratio mai
mix to
this as
possible
for our în
majoritatea
vechi
pereţi
existenţi
own projects. This assigns the use of the bags as a
lume au fost
folosind
acest
amestec.
temporary
formconstruiţi
until the rammed
earth
cures,
rather
than having to rely on the integrity of the bag itself to
Preferăm să folosim un amestec cât mai
hold the earth in place over the lifetime of the wall.
apropiatthe
deearthbag
aceste proporţii
pentru
However,
system offers
a wideproiectele
range of
successful exceptions to the ideal soil ratio, as we shall
noastre. Aceasta presupune folosirea
discover as we go on. First, let’s acquaint ourselves
with
the components
anşioptimal
buildingpână
provizorie
a sacilorofca
cofrajearth
temporar
soil.
la întărirea peretelui, mai degrabă decât să ne
The Basic Components
bazăm pe integritatea sacului însuşi pentru a
of Earth Building Soil
ţineplays
pământul
în lucrare
peperformance
întreaga durată
Clay
the leading
role in the
of any

T

traditional
wall Totuşi,
buildingsistemul
mix. Claycu
(according
de viaţă aearthen
peretelui.
saci de
to Webster’s dictionary) is a word derived from the
pământ permite
largă
paletă
deItexcepţii
Indo-European
base oglei-,
to stick
together.
is definedde
as,“a firm, fine-grained earth, plastic when wet, comla proporţiile ideale ale solului, pe care le vom
posed chiefly of hydrous aluminum silicate minerals.
Itdescoperi
is producedpe
byparcurs.
the chemical
rock
Maidecomposition
întâi, haideţiof să
ne
familiarizăm cu proporţiile optime de

2.1: Bulgări adunaţi din natură, gata pentru a fi zdrobiţi
şi cernuţi.

amestec ale solului folosit în construcţiile din

2.1: Wild-harvested clay lumps ready for pulverizing
and
screening.
pământ.
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Componentele de bază ale
solului folosit în construcţiile
din pământ

făcând alte ingrediente să vrea să i se alipească.
O argilă de calitate bună poate fi considerată
supraîncărcată magnetic. Aduceţi-vă aminte
de momentele în care noroiul a rămas lipit
cu încăpăţânare de încălţămintea sau de

Argila are rolul principal în calitatea oricărui

bara maşinii voastre. O altă trăsătură magică

amestec tradiţional dintr-un perete din

a argilei poate fi observată la microscop.

pământ. Argila (clay în engleză potrivit

La nivel microscopic, particulele de argilă

Dicţionarului Webster’s) este un cuvânt derivat

seamănă cu ţigle minuscule care, atunci când

din indo-europeanul glei-, a (se) coagula. Este

sunt manipulate (prin amestecare în cazul

definită ca „un sol tare, cu granulaţie fină,

nostru), se aliniază ca şi solzii peştelui în

maleabil când e umed, compus mai ales din

jurul şi printre particulele de nisip şi pietriş.

minerale de silicat hidratat de aluminiu. Este

Acest fapt ajută la omogenizarea legăturilor

produs prin descompunerea chimică a pietrei

matriciale existente în pământul pentru

până la mărimea unor particule foarte fine”.

construcţii, semănând cu un mini-perete de

Argila este liantul care ţine toate celelalte

zidărie la nivel microscopic.

particule de nisip şi pietriş laolaltă, unindu-le

Totuşi, nu toate argilele sunt la fel. Argilele

într-o matrice solidă de conglomerate. Argila

diferă ca şi trăsături de personalitate, unele

reprezintă pentru un perete de pământ ceea

pretându-se mai uşor construcţiilor decât

ce este pentru beton cimentul Portland. Argila

altele. Cele mai bune argile pentru construcţia

are o calitate activă, dinamică. Când este udă,

zidurilor (şi pentru tencuieli) au un caracter

argila este atât lipicioasă, cât şi alunecoasă, iar

relativ stabil. Se umflă foarte puţin când sunt

când este uscată, ea poate fi confundată cu

ude şi se contractă la fel de puţin când sunt

piatra spartă (Fig. 2.1). Nisipurile şi pietrişurile,

uscate. Argila bună pentru construcţii se va

pe de altă parte, rămân la fel, fie ele ude sau

umfla, poate, o jumătate din volumul ei uscat.

uscate.

Argilele foarte gonflante, cum sunt bentonita

Una din caracteristicile magice ale argilei este

şi montmorilonita, se pot umfla, când sunt

faptul că particulele au încărcătură magnetică,

ude, de 10 până la 20 de ori faţă de volumul lor

20
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în stare uscată. Argilele tipice care se pretează
la construcţiile zidurilor sunt lateritice prin
natura lor (conţinând concentraţii de oxizi şi
hidroxizi de fier) şi kaolinită. Argila gonflantă,
cum ar fi betonita, se foloseşte la căptuşirea
iazurilor, ca ecran de etanşare a unui dig,
sau pentru etanşarea primului strat al unui
acoperiş viu ori al unui dom îngropat.
Din fericire, nu este necesar să ştim denumirile
ştiinţifice ale diferitelor tipuri de argilă pentru

2.2: O argilă de calitate poate fi modelată cu foarte
puţine fisuri.

a construi un zid. Puteţi să vă daţi seama de

construcţia zidurilor.

calitatea argilei pur şi simplu umezind-o şi

Mâlul (silt) este definit ca un praf de piatră

modelând-o un pic în mâini. O argilă adecvată

sfărâmat, el fiind totuşi compus din particule

va fi cleioasă şi se va lipi de mâini. Argila foarte

mai mari decât cele ale argilei, dar mai mici

gonflantă va avea o textură mai degrabă

decât cele ale nisipului fin. Mâlul se găseşte,

vâscoasă, aproape gelatinoasă, decât fină,

într-o anumită măsură, şi în argilă. Diferă

mai fermă, şi totuşi lipicioasă. Argila care se

foarte mult de argilă fiind structural inert.

pretează la construcţii va avea o consistenţă

Imită consistenţa de pulbere a argilei când

de plastilină, care poate fi uşor modelată în

este uscat, dar nu are nici una din reacţiile

diferite forme, fără a crăpa (Fig. 2.2). Pentru

active ale argilei. Nu se umflă şi nu devine

construcţia zidurilor din saci de pământ, vom

foarte lipicios când este ud. Un procent prea

căuta soluri cu un conţinut de argilă undeva

mare de mâl poate slăbi structura unui perete

între 5 şi 30 de procente, restul fiind compus

din pământ.

din nisipuri fine şi grunjoase, precum şi pietriş.

Privit la microscop, mâlul apare mai degrabă

În general, solurile cu un conţinut de argilă de

ca nişte bile de rulment, decât solzi, ca la argilă.

peste 30% tind să fie instabile, însă doar un

Aceste mici “bile de rulment” permit mişcarea

test în locaţia viitoarei voastre clădiri vă poate

mâlului prin albia apei spre aval, unde se

edifica dacă solul ales este sau nu bun pentru

sedimentează de-a lungul albiei cursului de
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apă curgătoare. Totul în natură are un scop.

dimensiuni ale granulelor în cantităţi egale),

Mâlul este mai util în cultivarea grădinilor,

aspre, cu margini zgrunţuroase, oferă o

decât în construcţia zidurilor. Solurile cu un

suprafaţă mult mai stabilă pe care să adere

conţinut excesiv de mâl ar trebui fie evitate,

argila. Granulele de nisip mai dure, mai

fie amestecate bine cu argilă şi nisip înainte

zgrunţuroase, se întrepătrund mai bine, ca

de folosire. Construirea cu pământ moale,

un puzzle, acest lucru ajutându-le să se fixeze

nămolos seamănă cu construirea cu pudră

mult mai bine. Nisipul din piatră de granit

de talc. În unele cazuri, adăugarea cimentului

este, de obicei, ascuţit si zgrunţuros, pe când

ca liant ajută la creşterea omogenităţii şi a

cel obţinut din gresii este, în general, rotund

rezistenţei la compresiune.

şi neted.

Nisipul se formează prin dezintegrarea

Pietrişul se obţine din acelaşi material ca şi

diferitelor tipuri de roci în particule grunjoase

nisipul, doar granulaţia fiind mai mare. Este

care variază în dimensiuni, de la cele care pot

compus din particule dure, zimţate, care

fi observate cu ochiul liber, până la cele de

variază ca mărime de la 0,6 cm la 5-7,5 cm. Un

mărimea de aproximativ 0,6 cm. Nisipul se

pământ bine asortat conţine o varietate mare

creează în mod natural ca rezultat al eroziunii,

de granule de nisip şi pietriş cu o granulaţie

de-a lungul ţărmurilor marine, a albiilor de

de până la 2,5 cm. Un amestec de mărimi

ape curgătoare, dar şi în deşerturi, acolo unde

diferite ale granulaţiei determină umplerea

scoarţa Pământului este expusă. Concasoare

diferitelor goluri lăsate de către nisip şi

imense pot produce nisip artificial în

pietriş. Astfel, fiecare particulă de nisip şi

balastiere. Nisipul (şi pietrişul) reprezintă

pietriş este îmbrăcată în argilă şi lipită la locul

scheletul care dă unui perete din pământ

ei. Nisipul şi pietrişul sunt agregatele care

rezistenţă la compresiune şi stabilitate.

compun un amestec de pământ, la fel cum

Nisipurile au diferite caracteristici, unele

sunt şi pentru un amestec de beton. Într-o

dintre ele fiind de dorit pentru construcţia

lume ideală pentru construcţiile din pământ,

zidurilor, altele nu. În principiu, nisipurile „bine

amestecul de sol de sub picioarele noastre ar

asortate” (termen generic care desemnează

fi compus din 25-30% argilă stabilă şi 70-75%

nisipul sau solul ce conţine o plajă largă de

nisip şi pietriş bine asortat. Putem visa, dar
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între timp hai să facem un test cu borcanul

brută asupra unui pământ de calitate ar fi că

pentru o mostră din realitatea caracteristicilor

o treime, până la un sfert din totalul materiei

pământului nostru.

decantate, trebuie să fie soluri fine. Dacă nu
există nici o delimitare între componentele

Stabilirea

procentajelor

diferitelor tipuri de sol

solului, pentru că întreaga cantitate de
pământ este formată din nisip fără argilă sau
totul este o compoziţie tulbure, ar trebui să
îmbunătăţiţi ce aveţi prin adăugarea de argilă

Testul borcanului este o metodă simplă,

sau nisip grosier, ori să stabilizaţi amestecul

profană, pentru a stabili procentajul de

cu un pic de ciment sau var (mai multe despre

argilă şi nisip într-un potenţial amestec de

stabilizare în Capitolul 4).

pământ. Luaţi o mostră de pământ de la
adâncimea de o lopată, evitând humusul şi
resturile organice. (Solul care se pretează
construcţiilor din pământ nu trebuie să
conţină materie reziduală cum ar fi frunze,
crenguţe sau ierburi, pentru a se putea
compacta complet. Materia organică nu se
va lega cum trebuie cu pământul şi va lăsa
goluri datorită descompunerii). Umpleţi un
borcan pe jumătate cu pământ şi restul cu

2.3: Testul borcanului: trei tipuri de pământ şi utilizările
lor adecvate.

apă. Agitaţi; lăsaţi să se aşeze peste noapte,

Alegeţi cel mai bun pământ pentru lucrare.

sau până apa se limpezeşte. Nisipul cel mai

În unele cazuri, alegerea unui tip adecvat de

grosier se va aşeza pe fundul borcanului,

pământ poate să depindă de climat. După

peste el se va aşeza nisipul mai fin, după care

ce un perete este ridicat şi rezistă de câteva

mâlul şi argila deasupra. Veţi vedea staturi

anotimpuri, putem face nişte observaţii

bine delimitate. Aceste straturi vor fi dovada

interesante. Zidurile din saci de pământ

unor proporţii aproximative. O estimare

umpluţi cu soluri nisipoase sunt cele mai
23
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stabile când se udă. Tencuiala din ciment/

este când se întăreşte. Văzând cu ochii

var peste saci umpluţi cu pământ nisipos este

noştri cum se comportă, ne ajută să ne dăm

mult mai puţin probabil să crape în timp, decât

seama dacă solul mai trebuie îmbunătăţit cu

peste un perete din saci cu un pământ argilos.

altceva, sau dacă este perfect aşa cum este.

Cu cât un pământ este mai bogat în argilă, cu

Dacă pământul este total nepotrivit pentru

atât mai mari sunt şansele să se dilate sau să se

cerinţele structurale la care va fi supus, nu

contracte în condiţii climatice extreme. Când

vă temeţi. Chiar şi cele mai slabe soluri pot

construiţi pereţi expuşi spre grădină, într-un

fi folosite la ziduri care nu sunt de rezistenţă,

climat umed, umpleţi sacii cu sol grosier, uşor

ca umplutură într-un sistem de stâlpi şi grinzi

drenabil, pe care să-i acoperiţi cu o tencuială

(vezi Capitolul 5). Mai departe în acest capitol,

pe bază de ciment/var peste o reţea de şipci

în cadrul subiectului „Pregătirea solului şi

(sau lănteţi). Climatele uscate au avantajul

conţinutul de umiditate” vom discuta despre

folosirii de tencuieli din pământ şi var peste

cum se fac sacii pentru testare.

o mai mare varietate de tipuri de pământ,

Balastierele: pământ adus din altă parte. O

în aceste cazuri posibilitatea ca pereţii să se

sursă foarte la îndemână pentru a obţine

dilate sau contracte fiind mai mică.

pământ adecvat sunt balastierele ceva mai

Solurile cu procente variabile de argilă şi nisip

dezvoltate. Acest material este de obicei

au calităţi unice, care pot fi valorificate pur şi

denumit „rebut de nisip” sau „resturi de

simplu prin atribuirea unor roluri diferite. Un

concasor”. Este un produs rezidual rezultat

tip de sol cu un conţinut mare de argilă poate

din fabricarea pietrişului şi a nisipului vândut

fi combinat cu paie şi folosit la tencuială. Un

către producătorii de ciment. Rebutul de

sol nisipos/pietros poate fi stabilizat cu un

nisip este de obicei cea mai mare grămadă

anumit procent de var/ciment şi folosit la un

de la balastieră şi se vinde pe mai nimic.

soclu sau la fundaţie (Fig. 2.3).

Rebutul de nisip care se găseşte la noi în zonă

Odată ce ştim proporţiile de pământ folosind

are un procentaj de 20% argilă la 80% nisip/

testul borcanului, putem să umplem un sac

pietriş. Cheltuiala majoră în acest caz este cu

cu acest pământ pentru a vedea cum se

transportul. Pe noi ne costă aproape 60 de

comportă când se usucă şi cât de rezistent

dolari transportul a 15 tone de nisip rezidual
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(1 dolar şi 25 de cenţi per tona de nisip şi 40 de

opţiuni, prin utilizarea majorităţii tipurilor de

dolari transportul cu camionul). O altă opţiune

pământ disponibile la locaţie.

de material bun de construcţie pentru ziduri
este numit „bază pentru drumuri”. Baza pentru
drumuri are un procent mai mare de pietriş în
compoziţie, dar tot poate fi o sursă excelentă

Excepţii de la proporţia ideală
de argilă-nisip

de material pentru construirea pereţilor, mai
ales in combinaţie cu cimentul, la construcţia

Castelul de Nisip al lui Steve Kemble şi

de fundaţii şi pereţi de rezistenţă.

al Carolei Escott din Insula Rum Kay din

Vizitaţi o balastieră din zonă înainte de a

Bahamas este un minunat exemplu al

comanda un transport. Luaţi câteva găleţi

adaptabilităţii arhitecturii clădirilor din saci

cu voi, pentru a colecta un eşantion de

de pământ. Tot ce era disponibil la locaţie

sol şi pentru a-l testa acasă. S-ar putea să

era un amestec zgrunţuros de coral zdrobit şi

găsiţi surse neaşteptate de pământ care

nisip atât de fin încât curgea, de culoarea şi

să fie adecvate nevoilor voastre. Cel puţin

consistenţa laptelui, atunci când era ud. Acest

acestea au fost experienţele noastre când

material a fost obţinut din dragarea în scop

am cercetat balastierele din zona noastră.

comercial a zonei maritime din apropiere.

Din moment ce o clădire de aproximativ 28

Din cauza asprimii şi a diferenţei de mărime

de metri pătraţi poate înghiţi uşor între 45 şi

între particulele materialului, se coagula într-

73 de tone de material, preferăm să plătim

un bloc foarte solid, în ciuda conţinutului de

costul transportului pentru a beneficia de

argilă de zero la sută (Fig. 2.4).

această resursă curată, uniformă, uşor de

La un workshop în Wikieup, Arizona, am

manipulat (DPST!) şi convenabilă ca raport

descoperit o situaţie asemănătoare în care un

al amestecului argilă/nisip, chiar şi pentru

nisip granitic, grosier, în ciuda conţinutului

avantajul economiei de muncă şi timp. Totuşi,

scăzut de argilă (sub 6%), putea fi compactat

frumuseţea construcţiei din pământ ne

într-un bloc de pământ puternic compresat.

permite libertatea de a ne extinde paleta de

Marginile ascuţite ale acestor particule brute
de granit sfărâmat se potriveau ca un puzzle
25
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când erau presate, îmbinând toate granulele

circulară semiîngropată de tip kiva, pentru a

de nisip între ele.

susţine sarcinile sistemului de ziduri (în nici

Marlene Wulf a săpat manual într-un versant

un caz nu construim o cupolă folosind acest

bogat în argilă dintr-un sol lateritic pentru a

pământ de calitate mai slabă)

construi un bordei din saci de pământ în statul
Georgia (Fig. 2.5). Structurile de la şcoala lui
Nader Khalili din Hesperia, California, sunt
construite din pământ cu un conţinut de argilă

Pregătirea solului şi conţinutul
de umiditate

de doar cinci procente. Totuşi, acest amestec
brut de nisip a dovedit că poate îndura teste

Apa joacă un rol semnificativ în pregătirea

de forfecare şi capacitate portantă, depăşind

pământului care va face parte din structura

cu 200% standardele Uniform Building Code

viitoarei noastre clădiri. Deşi am folosit foarte

(UBC).

mult sintagma „tehnica pământului compresat

Nisipurile cu suprafaţă netedă din gresie sunt,

în forme flexibile” pentru a descrie metoda

în general, considerate a fi pământuri slabe

nebuniei noastre, am extins reţetele de pregătire

pentru construcţia zidurilor. Am adăugat

a solului dincolo de ceea ce era considerat în

ciment pentru stabilizare şi am obţinut un

mod tradiţional procentajul ideal de umiditate

amestec destul de rezistent. Ocazional,

în pământul compresat. Înainte de a face un

întâlnim situaţii în care acest tip de nisip este

sac pentru testare, trebuie să determinăm

singura opţiune. În aceste cazuri, flexibilitatea

procentajul ideal de umiditate pentru tipul

sacilor îşi dovedeşte cu adevărat utilitatea,

de sol pe care îl folosim. Toate solurile sunt

permiţându-ne să diversificăm paleta de

unice prin caracteristici şi se comportă diferit.

opţiuni de la norma procentajului ideal de

De asemenea, fiecare tip de sol se comportă

tipuri de sol. Acum ne bazăm, într-o anumită

altfel atunci când este omogenizat cu diferite

măsură, pe integritatea sacului pentru a

cantităţi de apă.

stabiliza pământul din interior. În acest caz îl
putem folosi ca umplutură pentru o structură
din stâlpi şi grinzi, sau pentru o structură
26
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Strângeţi puţin pământ în mână şi faceţi o bilă.
Acum, lăsaţi bila să cadă de la nivelul umerilor.
Dacă se sparge înseamnă că are un procentaj
de umiditate de aproximativ 10%. Aceasta a
fost considerată mult timp proporţia optimă de
umiditate pentru a obţine pereţi bine închegaţi
de pământ compresat şi cărămizi compactate.
2.4: Doni strânge coral alb zdrobit în Bahamas.

Un procent de 10% umiditate permite unui
amestec tipic de pământ să fie compresat

2.5: Deşi s-a muncit intensiv, această locaţie atent
excavată nu a deranjat foarte mult vegetaţia
înconjurătoare, punând, totuşi, la dispoziţia proprietarei
pământul necesar construcţiei.

într-o structură tare ca piatra şi de aceea a fost

Conţinutul de apă din pământul pentru

umiditate în majoritatea proiectelor noastre.

considerat procentajul optim de umiditate. Şi
noi am urmat practica procentului optim de

construcţii este, de obicei, în jurul a 10-12
procente. Acest procentaj de umiditate, într-un
pământ mediu potrivit pentru construcţii, se
simte destul de uscat. Este suficient de umed
pentru a putea fi modelat într-o bilă cu mâna,
fără a apărea crăpături (Fig. 2.6). Un test simplu
poate fi făcut umezind o mostră de pământ
şi lăsând apa să se filtreze uniform prin el.

2.6: Strângeţi puţin pământ în mână. Ar trebui să fie
destul de umed pentru a se compacta într-o bilă.
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Totuşi, noi şi colegii noştri într-ale construcţiilor

scăzută şi presiune mare. Acolo unde există

din pământ am făcut câteva descoperiri care

prea multă umiditate, pământul va deveni

contrazic „coeficientul optim de umiditate”

gelatinos, mai degrabă decât compact.

prescris pentru pământul compresat. Apoi

Preconcepţia

am descoperit că descoperirile noastre

scăzută şi presiunea mare de comprimare

fuseseră deja descoperite în teste de

fac un bloc sau o cărămidă mai tare. Mai tare

laborator efectuate la Institutul de Cercetări

înseamnă mai puternic etc. Ceea ce Minke ne

în Construcţii FEB al Universităţii din Kassel şi

demonstrează este faptul că acelaşi pământ,

publicate în cartea Ghidul Construcţiilor din

aproape de două ori mai umed, aşezat într-o

Pământ, scrisă de Gernot Minke. Am găsit

matriţă şi scuturat (sau compactat cu un

aceste teste fascinante din mai multe motive

compactor manual), se comprimă într-un bloc

semnificative.

cu o rezistenţă mai mare decât cea a unui bloc

Iată ce am descoperit. Putem lua o mostră

din pământ compresat cu o umiditate de doar

de pământ de calitate medie, care conţine

10%. Ceea ce Minke concluzionează este că

17% argilă, 15% mâl şi 68% nisip şi pietriş, şi

acel aşa numit „coeficient optim de umiditate”

o putem umezi cu 10 procente peste cele 10

nu duce neapărat la cea mai mare rezistenţă la

recomandate de practica tradiţională pentru

compresiune. Dimpotrivă, capacitatea de a fi

pământul compresat. Rezultă un bloc de

prelucrat şi forţa de coeziune sunt parametrii

pământ mai tare, dar mai puţin compresat.

decisivi. Prezumţia lui este că umiditatea mai

Pentru cei dintre voi care faceţi cunoştinţă

mare activează sarcinile electromagnetice din

cu construcţiile din pământ pentru prima

argilă. Aceasta, împreună cu vibraţiile produse

oară, s-ar putea ca acest fapt să nu însemne

în procesul de scuturare, forţează plăcuţele

mare lucru, dar în domeniul constructorilor

de argilă să se aşeze într-o structură mult mai

cu pământ aceasta dărâmă preconcepţia

densă şi mai bine structurată, ceea ce duce la

multora cu privire la ce procent de umiditate

o forţă de coeziune mult mai mare şi, în final,

produce cel mai rezistent bloc de pământ.

la o rezistenţă mai mare la compresiune.

Haideţi să mergem un pic mai departe.

Putem folosi aceeaşi mostră de sol ca

Pământul compresat se produce cu umiditate

mai înainte, cu un conţinut mai scăzut de
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umiditate, şi o putem bate mult şi bine,

un amestec pentru tencuit. L-am amestecat,

sau putem ridica conţinutul de umiditate

l-am lăsat să se usuce şi am golit din găleată

al mostrei, prin scuturare/batere şi obţine

un bloc mare şi solid. A stat afară vreme de

totuşi un bloc la fel de solid. Ceea ce însemnă

doi ani, îndurând ploile şi udările ocazionale

mai puţină batere (DPST!). Compactarea

ale curţii, dovedind doar o foarte uşoară

presupune muncă destul de grea, dar deşi

eroziune. Am observat că acelaşi pământ, cu

trebuie totuşi să batem un amestec umed

o umiditate optimă de 10%, uitat afară într-un

pentru a transmite vibraţii pământului, este

sac bătut fără milă, s-a dizolvat în mult mai

mai puţin obositor să scuturăm/comprimăm

puţin timp. Aşa că, de acum considerăm un

decât

sac care are ceva umiditate în plus o idee nu

să-l

izbim.

Descoperirile

noastre

personale au fost făcute prin încercări

foarte rea, până la urmă.

repetate, erori şi noroc chior. „Sac plângăcios”

Concluzia

sau „sac vezică” sunt denumirile pe care noi,

conţinutului de umiditate la caracterul fiecărui

constructorii de clădiri din pământ, le folosim

tip de sol în parte este un factor decisiv în

pentru a descrie un sac în care am folosit

pregătirea unui pământ pentru construit.

pământ prea umed, iar excesul de umiditate

Căutăm un conţinut de umiditate care să

se scurge printre fibrele sacului atunci când

permită solului să devină plastic şi maleabil,

este bătut. Umiditatea în plus împiedică

fără a fi mocirlos. Putem folosi testul mingii,

compactarea. Astfel că, în loc să bătătorească

ca mai înainte, doar că acum vom căuta un

sacul până la întărire şi aplatizare, maiul sare

conţinut de umiditate prin care să obţinem

mai degrabă. Astfel „sacul plângăcios” s-ar

o minge care îşi menţine forma atunci când

usca şi ar deveni excesiv de uscat şi, deşi mai

strângem solul în mâini, iar când e lăsată să

gros decât pământul compresat în cofraj care

cadă de la înălţimea umerilor se deformează

e mai puţin umed, totuşi ar părea ca şi când

puţin şi apar unele crăpături, dar nu se sparge

n-ar fi fost compactat atât de mult.

în bucăţi (Fig. 2.7).

noastră

este

că

adaptarea

Am uitat, odată, un amestec din pământul
nostru preferat în ploaie, într-o găleată de
20 de litri. Acesta a devenit saturat de apă ca
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Potriviţi umiditatea în funcţie
de lucrare
Preferinţele personale joacă un rol important
în stabilirea unui amestec ideal. Un pământ
mai uscat va rezulta într-un zid mai rigid.
Fiecare rând de saci poate fi bătut la fel de
rigid ca un trotuar. Dacă aveţi o echipă mare
de ajutoare capabilă să construiască câţiva
metri de zid pe zi, în înălţime, un amestec
mai uscat este de dorit. Cu cât mai umed
este amestecul de pământ, cu atât mai greu
se va aşeza peste stratul inferior. Cu o echipă

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEŢULUI

Construcţia din saci de pământ este o
activitate sezonieră. Cred că nu este nevoie să
menţionăm faptul că o grămadă îngheţată
de pământ va fi greu de manevrat. Pereţii din
saci de pământ au nevoie de vreme bună,
fără îngheţ, pentru a se întări cum trebuie.
Altfel, natura va folosi ciclul ei de îngheţ/
dezgheţ pentru a transforma la loc pământul
reavăn în blocuri foarte tari de pământ.
Odată întăriţi şi protejaţi de infiltraţii, sacii
nu mai sunt afectaţi de îngheţ.

redusă numeric, capabilă să aşeze două sau
trei rânduri de saci pe zi, un pământ mai
umed va face ca munca de scuturare/batere
a sacilor să fie mai uşoară. Voi va trebui să
hotărâţi care sunt nevoile şi cerinţele aferente
situaţiei de la faţa locului.

2.8: Pregătirea materialului pentru construcţia zidului,
prin folosirea unui furtun pentru a pre-umezi o
grămadă de pământ.

2.7: Trei mingi-mostră lăsate să cadă de la înălţimea
umerilor. Mostrele (de la stânga la dreapta) au un
conţinut de umiditate care variază de la 10 la 20%.
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referinţă faimosul 10%. În cazul unor tipuri de
sol, 10 procente s-ar putea, totuşi, să fie cea
mai bună opţiune. Pentru moment haideţi să
pre-umezim mostra noastră de pământ până
pe la 10%.
Odată ce conţinutul de umiditate a fost atins
(planificaţi o zi întreagă, până la câteva zile
2.9: În unele cazuri, acolo unde apa este o resursă
preţioasă, sau trebuie adusă la locaţie, pământul poate
fi inundat şi folosit pentru mici baraje, astfel încât apa
să se poată infiltra peste noapte.

pentru asta), umpleţi câţiva saci (aruncaţi o
privire la Capitolul 3 pentru detalii cu privire
la arta ascunderii şi fixării colţurilor, pentru
a profita la maxim de sacii voştri). După

Pregătirea solului (Fig. 2.8). Unele tipuri de

umplere, închideţi fiecare sac şi asiguraţi

pământ au nevoie de timp pentru a percola,

gura de închidere cu un cui. Puneţi sacii pe

astfel încât apa să pătrundă bine în tot

pământ şi bateţi-i cu un mai (vedeţi Capitolul

volumul. Solurile argiloase au nevoie de udări

3 cu privire la bătătoare şi alte unelte). Lăsaţi-i

repetate pentru ca bulgării de argilă să se

să se întărească vreme de peste o săptămână

umezească bine, precum şi de timp pentru

pe o vreme uscată şi caldă, feriţi de îngheţ şi

ca apa să se distribuie uniform (câteva zile,

ploi. Pereţii groşi din pământ au nevoie de

câteodată). Pământurile nisipoase se umezesc

săptămâni pentru a se întări complet, dar după

mai uşor. Vor trebui, totuşi, reîmprospătate cu

o săptămână sau două în căldură uscată, sacii

udări regulate (Fig. 2.9).

noştri ar trebui să fie tari la atingere. Variaţi

Umpleţi nişte saci de testare. Pentru a înţelege

conţinutul de umiditate în aceşti saci de test

cât mai bine tipurile de sol şi conţinutul de

pentru a vă familiariza cu modul în care diferă

umiditate, este bine să observaţi rezultatele

prin textură în timp ce îi umpleţi, cum se simt

în condiţii de lucru, aşa că haideţi să umplem

diferit la batere şi care sunt diferenţele când

şi să batem nişte saci. Când faceţi asemenea

sunt uscaţi.

teste încercaţi să variaţi procentajul de

După ce sacii s-au întărit destul, îi testăm

umezeală având ca şi punct minim de

lovindu-i ca pe un cauciuc de maşină. Sărim
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pe ei şi batem un cui de 7,5 cm în mijlocul
sacului. Dacă pământul este suficient de tare
ca să ţină cuiul şi nu se sfărâmă, înseamnă că
este destul de bun. Dacă este moale sau friabil,
va trebui evitat, completat, sau folosit ca
umplutură pentru structura de stâlpi şi grinzi.
Executăm aceste teste pentru a vedea care
este umiditatea optimă pentru un tip de sol
(pentru teste mai ştiinţifice, referitor la limitele
de casare şi friabilitate, putem consulta Codul

2.11a: Proprietarii acestui zid despărţitor în apropierea
unei intersecţii aglomerate din oraş au descoperit că o
secţiune a tencuielii căzuse. Motivul este prezentat în
poza următoare.

de Uniformitate în Construcţii al Statului New
Mexico) (Fig. 2.10). Părerea noastră este că o
construcţie din pământ trebuie testată ca un
sistem dinamic, mai degrabă decât ca o unitate
individuală. Combinaţia tuturor elementelor saci, pământ, sârmă ghimpată, aşezare atentă
şi design arhitectonic - determină rezistenţa
structurală a unei clădiri din pământ (Fig.
2.11a şi b).

2.11b: Pe parcursul nopţii, un “test” involuntar a fost
făcut de către un şofer în stare de ebrietate, lămurindune astfel asupra rezistenţei unui perete din saci de
pământ - peretele a rezistat; maşina nu.

Pământul este un material simplu, dar totuşi
complex, cu care se poate lucra intuitiv pe
măsură ce caracteristicile lui devin familiare.
Experimentarea este o parte importantă a
procesului de construcţie cu pământ. Odată ce
sacii de test s-au întărit, iar tipul potrivit de sol
2.10: Acest test informal demonstrează că un sac bine
întărit poate prelua greutatea unei camionete de 3,5
tone, fără modificări structurale.
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treabă. O echipă de şase/opt oameni poate

În loc să arunce aceşti saci, îi vând la un preţ

manevra aproximativ 23 de tone de material

foarte mic. Sacii cu capacitate de 25 kg vin în

uşor accesibil în trei zile. Păstrat umed şi

baloţi de 1.000 de bucăţi şi cântăresc 53-54

protejat cu o prelată, pământul poate fi

kg/balot. Preţurile pentru sacii de 25 kg sunt

gata de manevrat oricând. Dacă procesul de

în jurul a 15-25 de cenţi (USD) sau, de la cât

construcţie este simplu, progresul este rapid.

eşti dispus să plăteşti, până la sume dintr-o
singură cifră pentru comenzi mari (zeci de
mii).
În medie, sacul de 25 kg, întins şi aplatizat,
măsoară aproximativ 75 cm lungime per 42,5
cm lăţime. Când este umplut cu pământ umed
şi bătut, vorbim despre un sac “care lucrează”
şi care are aproximativ 38 cm lăţime, 50 cm
lungime, 13 cm înălţime şi cântăreşte între 40

2.12: Câteva tipuri de saci (de la stânga la dreapta):
mult prea mare, 50 kg imprimat greşit, 25 kg imprimat
greşit, 25 kg cu clini imprimat greşit, 25 kg din pânză
de sac.

şi 45 kg. Sacul standard de 50 kg măsoară 90/55
cm. Un sac de 50 kg care lucrează măsoară 60
cm lungime, 48 cm lăţime, 15 cm grosime şi
cântăreşte între 80 şi 90 kg. În general, oricare

Saci şi tuburi: cofraje flexibile

ar fi lăţimea sacului gol şi întins, acesta se
îngustează cu 5-7,5 cm când este umplut cu

Sacii pe care-i folosim sunt aceiaşi care sunt

pământ şi bătut. Aceste două mărimi sunt

folosiţi la ambalarea furajelor şi a grânelor (Fig.

destul de standard în Statele Unite. Sacii de

2.12). Tipurile şi mărimile pe care le folosim

12,5 kg sunt prea mici pentru a fi folosiţi în

cel mai des sunt polipropilenă ţesută, de 25

scopuri structurale. După ce sunt umpluţi şi

şi 50 kg, cu un minim de densitate a ţesăturii

împăturiţi, îşi înjumătăţesc suprafaţa. Nu prea

de 10 fire/6,5 cm2. Firmele care produc aceşti

ne-am deranjat cu saci mai mici de 25 kg.

saci fac câteodată greşeli de imprimare, care

Sacii mai mari, cum ar fi cei de 60 cm lăţime

fac ca produsul să nu poată fi livrat clienţilor.

(ne referim la cea ce numim saci mult prea
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mari) pot fi, de asemenea, folosiţi în aplicaţii

permite clădirea unor cantităţi mari de grâne,

speciale, cum ar fi ferestre verticale în cadrul

fără a se răsturna. Cândva toţi sacii de furaje

domurilor, sau pereţi groşi cu rol structural

sau grâne vor fi înlocuiţi cu astfel de saci şi

peste o fundaţie din cauciucuri.

atunci tehnica de ascundere a colţurilor va fi

Aceştia aduc un aport adiţional de portanţă

o artă pierdută.

structurii şi dau impresia unui perete mai
lat. Prin folosirea unor saci mai laţi, sau prin
împerecherea unor saci de 25 kg, putem lăţi
suprafaţa pervazurilor ferestrelor şi crea o
bancă de şezut (Fig. 2.13).
Am auzit recent că producătorii au tratat
sacii cu o substanţă “anti-alunecare”, aplicată
pe materialul de polipropilenă. Aceşti saci
şi aceste tuburi din polipropilenă trebuie
evitate. Tratamentul cu substanţa “antialunecare” reduce capacitatea materialului de
a respira, făcând ca pământul să se întărească
mult mai greu. Când vă interesaţi, sau când
cumpăraţi sacii respectivi, asiguraţi-vă ca nu

2.13: Sacii de 50 kg şi cei mult prea mari pot fi,
de asemenea, folosiţi pentru cadrele uşilor şi ale
ferestrelor, în combinaţie cu sacii/tuburile de 25 kg
folosite la ziduri.

au fost trataţi cu substanţa “anti-alunecare”.

Sacii din pânză groasă pot fi găsiţi la preţuri

Sacii cu clini din polipropilenă devin uşor

modice datorită greşelilor de imprimare.

disponibili

datorită

Aceştia pot rezista până la un an în deşert,

greşelilor de imprimare. Aceştia seamănă ca

în plin soare, cu condiţia ca materialul cu

şi design cu pungile de hârtie maro pentru

care au fost ţesuţi să fi fost tratat împotriva

cumpărături. Când sunt umpluţi, aceştia au un

spectrului UV. Altfel, cu timpul, ei tind să se

fund rectangular din patru laturi. E ca şi cum

rupă de-a lungul cusăturilor. Într-un climat

ai avea saci cu colţurile rotunjite din fabrică

umed aceştia tind să putrezească. Stabilizarea

(vezi Capitolul 3). Forma inovativă de cutie

pământului din interior cu un procent de
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ciment, sau de var, poate fi avantajoasă

de mâncare. Producătorii de saci pot fi găsiţi

dacă vreţi ca peretele să capete aspect de

online sau în Pagini Aurii.

zidărie pe măsură ce sacii se descompun.

Tuburile, sau aşa numiţii “saci lungi” sau “saci

Sacii din pânză groasă se găsesc în aceleaşi

continui”, sunt şi ele făcute din polipropilenă

dimensiuni ca şi cei din polipropilenă (Fig.

ţesută (Fig. 2.15). Acestea reprezintă, de fapt,

2.14). În Statele Unite aceştia au un preţ

materialul din care se fac sacii, înainte de a

considerabil mai ridicat. Costul creşte cu

fi tăiaţi şi cusuţi. Din moment ce nu sunt de

transportul, din moment ce sunt mai grei şi

calitate inferioară, preţul poate fi mai ridicat

mai voluminoşi decât cei din polipropilenă.

per metru liniar decât în cazul sacilor. Sulurile

Contrar părerii generale, tencuiala naturală

pot cântări între 181 şi 272 kg, depinzând de

din pământ nu are vreo preferinţă specială

lăţimea materialului. Se livrează în suluri cu o

pentru acest material. Majoritatea sacilor din

lungime de 1.829 m, dar câteodată fabricantul

pânză groasă disponibili în SUA sunt trataţi cu

este destul de amabil încât să livreze şi

hidrocarburi. Unii oameni au reacţii adverse

suluri cu o lungime de 914 m. Tuburile sunt

la hidrocarburi, inclusiv reacţii cutanate,

disponibile în aceleaşi lăţimi ca şi sacii. Acestea

migrene şi probleme respiratorii. Din păcate,

se comportă ca şi sacii, pierzând din lăţime

sacii din pânză groasă trataţi cu hidrocarburi

aproximativ 2,5-3,75 cm atunci când sunt

sunt şi cei mai disponibili nouă, în America

umplute şi bătute. Deşi sacii de 12,5 kg sunt

de Nord. Sacii din pânză groasă netrataţi se

prea mici pentru a putea fi utilizaţi, tuburile

mai numesc şi fără carbon. Materialul este

din care se fac aceşti saci sunt potrivite pentru

în schimb tratat cu ulei alimentar şi rămâne

ziduri despărţitoare în grădină sau pereţi mai

inodor. Aceştia trebuie căutaţi mult mai mult

zvelţi în interiorul clădirilor din pământ.

până la a fi localizaţi, dar sunt alternativa
cea mai puţin toxică. Poate, pe măsură ce
scăpăm de preconcepţiile noastre politice,
fibrele naturale, cum ar fi cea de cânepă, vor
fi mai disponibile pentru producţia sacilor

35

as hemp will be available for the manufacturing of feed
bags. Bag manufacturers can be found on-line or in the
Thomas register at your local library (refer to the
ResourceKaki
Guide
at the
back Kiffmeyer
of this book).
Hunter,
Donald
The tubes, also called “long bags” or “continuous
bags,” are also made of woven polypropylene (Fig.
2.15). We use the flat weave variety rather than the
style of tubes that are sewn on the bias. Tubes are
what manufacturers make the feed bags from prior to
the cut and sew process. Since they are not misprints
the cost can be slightly higher per linear foot than the
bags. The rolls can weigh as much as 400-600 lbs
(181-272 kg) depending on the width of the material.
They come on a standard 2,000-yard (1,829 m) roll,
but sometimes the manufacturers are gracious enough
to provide a 1,000-yard (914 m) roll. Tubes are avail2.14: Sacii din pânză groasă au un aspect frumos şi
able in allorganic,
the same
widths
as bags.înTubes
behave like
ce poate
fi apreciat
timpul construcţiei.
the bags in that they lose two to three inches (2.5-3.75
cm) of their original lay-flat width when filled and

filled. To avoid this annoying habit, pre-soak
the burlap bags to stiffen them up prior to
placing on the bag stand and filling.

2.15:
are se
cuttaie
from
continuous
onrolă.
a roll.
2.15:Tubes
Tuburile
dinasacul
continuubag
de pe

SFAT

Sacii din pânză groasă sunt mai
largi în comparaţie cu cei din
polipropilenă. Drept urmare, aceştia
tind să alunece uşor de pe standul
de umplere în timp ce sunt umpluţi.
Pentru a evita acest obicei enervant,
udaţi din belşug aceşti saci înainte
de a-i pune pe stand şi a-i umple.
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Tuburile sunt excelente pentru structuri
AVANTAJELE PĂSTRĂRII SACILOR

rotunjite şi îngropate, ziduri de grădină de

ÎN CONDIŢII OPTIME SUNT:

forme diferite, pereţi de sprijin, sau ca un rând
de siguranţă deasupra unei arcade (Fig. 2.16).

În cazul unei inundaţii sau al

Lungimea şi continuitatea lor este folositoare

problemelor la instalaţia sanitară,

pentru o spirală continuă la acoperişul unui

pământul va rămâne în perete în

dom. Sunt mult mai rapid de instalat decât

loc să formeze o baltă de noroi pe

sacii, atâta timp cât aveţi o echipă de minimum

podea.

3 oameni (vezi Capitolul 3). În afara Statelor
Unite, tuburile sunt de asemenea disponibile

Sacii sunt adesea mult mai uşor de

din material de pânză groasă şi, poate, din

tencuit decât pământul din interior.

bumbac. Experienţa noastră personală este

Unui perete din pământ îi place să

cu tuburi de polipropilenă ţesută disponibile

fie acoperit de o tencuială dintr-un

în SUA şi Mexic.

pământ de o natură asemănătoare.

Sacii de polipropilenă sunt vulnerabili la

Pereţilor nisipoşi le plac tencuielile

expunerea directă la spectrul UV al soarelui.

nisipoase.

tencuială

Trebuie să fie bine protejaţi de soare până

nisipoasă nu este la fel de rezistentă

când sunt gata de folosit. Odată construcţia

la eroziune ca şi una bogată în

începută, e nevoie de trei sau patru luni

argilă. Menţinerea sacilor în bune

de soare puternic, de vară, pentru a-i

condiţii ne extinde opţiunile în

descompune în confetti. Acesta poate fi un

privinţa tencuielilor.

factor motivant pentru a grăbi instalarea

Totuşi,

o

sacilor cât mai repede, pentru a păstra cât mai
Sacii asigură o rezistenţă la întindere

bine posibil integritatea sacilor. Majoritatea

în plus, dând posibilitate sârmei

solurilor bune se vor aşeza şi întări înainte ca

ghimpate să se prindă de ceva. Mai

sacii să aibă ocazia să se deterioreze. Chiar şi

mulţi saci, mai multă aderenţă.

după ce aceştia se degradează, un sol bun va
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rămâne intact. Totuşi, sunt câteva avantaje

sacul este un stabilizator mecanic, spre

pentru a menţine sacii în condiţii bune.

deosebire de un stabilizator chimic, cimentul,

În timp ce domul nostru Honey House era

care este adăugat pământului. Sacul are rol

aproape finisat, o inundaţie puternică l-a

de stabilizator, pe lângă rolul său de cofraj,

umplut,

permiţându-ne, în acelaşi timp, să construim

împreună

cu

toate

subsolurile

vecinilor, cu 25 cm de apă. Tencuiala de bază

cu pământ brut în condiţii adverse.

din interior s-a topit de pe perete până la o

O modalitate prin care se poate proteja

înălţime de 30 cm. Din moment ce şapa nu

sacul pe parcursul unor perioade lungi de

fusese turnată, apa s-a infiltrat în pământ.

construcţie este să tencuiţi pe măsură ce

Sacii care fuseseră acoperiţi de apă erau

avansaţi (vezi Capitolul 13). Apoi, desigur,

destul de moi cât să bagi vârful degetului în

există şi varianta acoperirii sacilor deja

ei, dar nu erau îmbibaţi de apă. Am presupus

instalaţi cu o prelată neagră, ieftină, cu rol de

că datorită compresiei mari la care erau supuşi

protecţie temporară.

sacii de la bază, datorată greutăţii zidurilor

Un alt fel de a proteja sacii împotriva radiaţiei

care apăsau pe ei, pământul din interiorul

UV este de a folosi doi saci în locul unuia

sacilor a putut să reziste saturării cu apă.

singur. Umplerea suprafeţei expuse cu pământ

Pe măsură ce se uscau, aceştia au redevenit

este o altă modalitate de protecţie împotriva

foarte tari. Sacii au stabilizat pământul brut

expunerii la UV. Este posibilă şi achiziţionarea

chiar şi sub apă. Dacă, totuşi, aceştia ar fi fost

unor saci cu protecţie UV sau a sacilor negri

compromişi de către radiaţia UV, ar fi fost cu

din ţesătură destinaţi protecţiei împotriva

totul altă poveste.

inundaţiilor şi a infiltraţiilor. Aceştia, nefiind

Nader Khalili a avut o experienţă similară cu

socotiţi de calitate inferioară, vor avea şi un

o podea a unuia dintre domurile sale. Apa a

preţ pe măsură. Polipropilena este unul dintre

pătruns în interior la un nivel de 60 cm, vreme

cele mai stabile tipuri de material plastic. Este

de două săptămâni. A monitorizat efectele

inodoră şi, protejată corespunzător împotriva

inundaţiei împreună cu departamentul de

soarelui, are o durată de viaţă practic

construcţii al oraşului Hesperia, observaţiile

nelimitată. Nelimitată, în acest caz, înseamnă

fiind asemănătoare cu ale noastre. În esenţă,

că nu ştim cât de mult rezistă.
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Sârma ghimpată: „mortarul”

de sine stătătoare, în grădină de exemplu.

nostru

Sârma ghimpată poate fi achiziţionată de

Noi folosim două rânduri de sârmă ghimpată

materiale agricole sau construcţii.

la magazinele de feronerie, depozitele de

în 4 puncte pe post de mortar între rândurile
de saci. Aceasta lipeşte sacii unul de celălalt
şi rezistă la întindere, astfel încât rândurile
nu se pot desface. Această rezistenţă la
întindere este un avantaj de care majoritatea
construcţiilor

din

pământ

duce

lipsă.

„Mortarul” din sârmă ghimpată, ajutat de
rezistenţa sacilor de polipropilenă (şi, mai ales,
a tuburilor), dă o rezistenţă la întindere unică
în construcţiile din pământ. Sârma ghimpată
permite proiectarea cupolelor arcuite, pentru
că sârma ghimpată în 4 puncte asigură o
asemenea aderenţă, încât permite sacilor sau
tuburilor să fie aşezate treptat, câte puţin
spre interior, până când cercul este închis.
Sârma ghimpată în 4 puncte se găseşte de
obicei în două mărimi: 1,5 şi 2 cm în diametru.

2.18: Folosiţi nişte greutăţi suficient de lungi pentru a
ţine în loc două fire de sârmă ghimpată şi aşezaţi-le la
aproximativ un metru distanţă.

Cea mai grea, de 2 cm, cântăreşte în jurul a

Greutăţile pentru sârma ghimpată (pietre

36 de kg/rolă, iar cea de 1,5 cm aproximativ

plate sau cărămizi lungi) se folosesc pentru a

22 kg/rolă. Ambele se găsesc în role de 400

ţine apăsată sârma, pe măsură ce este aşezată

m lungime. Noi preferăm să o folosim pe cea

pe perete (Fig. 2.18). Am mai confecţionat

mai groasă pentru structuri monolitice, mai

greutăţi prin străpungerea unor cutii de lapte

ales pentru cupolele arcuite. Cea de 1,5 cm

cu o bucată de fier-beton şi umplerea lor cu

este adecvată pentru ziduri drepte şi ziduri

beton. Rezistă foarte mult şi nu se sparg când
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sunt scăpate. Recipientele de plastic de doi litri
sunt şi ele utile, dar în timp se dezintegrează
datorită expunerii la soare. Când ne-am
săturat să tot urcăm şi să coborâm pereţii
pentru a lua pietre, cărămizi şi blocuri, am
creat greutăţile de cărămizi suspendate, care
sunt multifuncţionale (o inovaţie de-a noastră
DPST descrisă în Capitolul 3).

2.20: Fir de sârmă legat în jurul sârmei ghimpate.

Un distribuitor pentru sârma ghimpată poate
fi făcut folosind o ţeavă suspendată la ambele
capete pe o structură simplă de lemn, pe nişte
cărămizi, sau între doi baloţi de paie. Sau în
orice alt mod care vă poate da posibilitatea
să derulaţi sârma de pe balot. Un distribuitor
mobil pentru sârma ghimpată poate fi
confecţionat pe o roabă, sau o variantă
manufacturată se poate achiziţiona de la

2.21: Diferite tipuri de plasă rabiţ, sau plasă de stuc.

un magazin care comercializează produse
pentru ferme sau dintr-un catalog axat pe

Firele de sârmă

acelaşi domeniu de activitate (Fig. 2.19).
Firele de sârmă sunt o excelentă posibilitate
opţională de prindere pentru plasa rabiţ sau
pentru plasa din plastic pentru tencuieli (Fig.
2.20). Când se instalează sârma ghimpată,
trebuie să se decidă dacă se va folosi tencuială
din var şi ciment, pământ natural sau pământ
urmat de tencuială din var ca strat de finisare.
2.19: Capră de lemne transformată într-un suport
pentru rola de sârmă ghimpată.
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aderă la suprafaţa sacilor la fel de bine cum

arc care se trage, făcând operaţia mai puţin

ar adera la coperţile acestei cărţi. Tencuiala

istovitoare. Ambele au un preţ decent.

pe bază de ciment are nevoie de plasă de

Firele de sârmă mai sunt folosite pentru a lega

sârmă sau plasă din plastic groasă (de genul

instalaţia electrică şi cea sanitară de-a lungul

celei folosite la ranforsarea betonului sau

pereţilor interiori (vezi Capitolul 7). Firele de

la ranforsarea antieroziune a malurilor de

sârmă sunt, de asemenea, folosite pentru a

pământ). Factorul decisiv în optarea pentru

ancora baloţii de paie cu bucăţi de bambus,

o plasă de sârmă sau plastic trebuie să fie

bine ancorate cu ajutorul unor fire de sârmă

condiţiile de umiditate care vor duce, sau nu,

mai lungi (căutaţi varianta ilustrată a acestei

la erodarea plasei din sârmă, cum ar fi o climă

metode în Capitolul 17).

cu aer sărat, un acoperiş verde sau tencuială

În timpul construcţiei, instalăm bucăţi de

la baza peretelui acolo unde e probabil să

sârmă suficient de lungi care să iasă din

bată ploaia (Fig. 2.21).

perete cel puţin 5 cm. Legând firele de sârmă

Firele de sârmă pot fi bucăţi de sârmă de 1

de sârma ghimpată la intervale între 30 şi 60

mm tăiate de mână, sau bucle de sârmă din

cm, tot al doilea rând va reprezenta un punct

comerţ folosite pentru ataşarea gardurilor din

de sprijin pentru plasa rabiţ mai târziu. În plus,

plasă la stâlpi de metal. Acestea se pot găsi în

acesta este un punct de legătură al plasei, în

magazinele sau cataloagele de profil. Aceste

afara cuielor. Majoritatea tipurilor decente de

fire de sârmă au la fiecare capăt câte o buclă

pământ vor putea să suporte cuie galvanizate

şi se îndoaie pe după sârma ghimpată, astfel

de 50 mm, sau mai lungi, după ce s-au întărit.

încât ambele bucle să rămână în afara zidului.

Pentru o siguranţă sporită şi pentru a evita

Firele de sârmă din comerţ au buclele strânse

potenţiala sfărâmare a pământului, putem

bine cu un dispozitiv manual sau automat de

considera firele de sârmă ca şi puncte de

făcut bucle. Cel manual arată ca un cârlig mare

ancorare alternative. Un singur rând de fire de

de croşetat, care se inserează prin cele două

sârmă pentru legat se mai poate ataşa pentru

bucle de la capăt şi se răsuceşte cu mâna.

ancorarea unui „furtun pentru scurgerea apei

Dispozitivul automat de răsucit răsuceşte cele

la şapă”, pentru a crea o „rupere a capilarităţii”

două bucle cu ajutorul unui mecanism cu
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între tencuială şi partea de sus a soclului

se autosusţin).

fundaţiei (vezi Capitolul 4 pentru detalii).

Formele de cutie de sprijin sunt aşezate
drept şi nivelate pe partea de sus a peretelui.

Forme pentru ferestre şi uşi

Instalarea sacilor continuă pe ambele părţi

arcuite

ale cofrajului până se ajunge la partea de sus.

Deşi folosim cofraje flexibile pentru pereţi,

celor pentru fereastră/uşă şi li se dă nivelul

folosim

golurile

folosind pene de lemn care se introduc între

uşilor şi ferestrelor (Fig. 2.22). Acestea sunt

cele două cofraje.După ce instalarea sacilor

singurele locuri în care este nevoie de un

este terminată şi sacii cu rol de cheie de boltă

sistem temporar de susţinere în timpul

sunt la locul lor, penele se scot, iar cofrajul

construcţiei (acoperişurile în formă de cupolă

pentru boltă se demontează (Fig. 2.23 şi 2.24).

cofraje

Formele pentru arc sunt plasate deasupra

rigide

pentru

2.22: Cofraj rigid de susţinere a golurilor de uşă şi de
fereastră.
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90 cm este destul de versatil pentru construcţia
unui astfel de acoperiş. Cofrajele pentru pereţi
liniari trebuie să fie doar un pic mai adânci decât
sacii, astfel încât sacii să nu poată să învelească
marginile cutiilor (altfel nu le veţi mai putea
scoate din perete). În unele cazuri, pot fi montate
de-a lungul cofrajului panouri de placaj pentru
a adăuga adâncime cutiei. Calculaţi o toleranţă
2.23: Formă pentru arc scoasă din perete în Bahamas.

de 2,5 cm în lăţime şi înălţime la dimensiunile
cutiilor pentru deschiderile brute, depinzând şi
de sistemele de uşi şi ferestre folosite. Betonul
sculptat, pământul stabilizat cu var, cărămizile
sau piatra, folosite ca pervaz, au nevoie de câţiva
centimetri în plus de înălţime pentru a avea
destulă pantă. Luaţi în considerare dimensiunile
ferestrelor şi proiectaţi cofrajele în consecinţă,

2.24: După îndepărtarea formelor. La pereţii rotunzi,
coloanele dintre deschiderile ferestrelor iau o formă
frumoasă, trapezoidală.

sau invers.
Disponibilitatea materialelor şi tipul preferat de
cofraj (demontabil sau dintr-o bucată) sunt alţi

Cofrajele pentru goluri trebuie construite solid,

factori ce trebuie luaţi în considerare. Pentru

pentru a putea prelua sarcinile zidurilor din

partea de sus a ferestrelor şi uşilor tradiţionale,

pământ. Grosimea pereţilor şi tipul de acoperiş

cu forme deschise stil gură de mină, poate fi

ne dau măsura lăţimii cofrajelor. În cazul unui

folosit placaj de 2 cm, sau rigle de 10x10 cm, ori

acoperiş în formă de cupolă, cofrajul trebuie să

de 15x15 cm (Fig. 2.25). Odată ce înălţimea dorită

intre destul de mult în interior pentru a prelua

a fost atinsă, bucăţile de lemn demontate pot să

sarcinile datorate sacilor care vor fi aşezaţi în

devină buiandrugi (mai multe în Capitolul 8).

trepte, puţin câte puţin, tot mai mult înspre

Sistemul nostru preferat de cofraj este compus

centrul viitorului dom. Un cofraj cu o adâncime de

dintr-un set de diverse mărimi de forme de cutii
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demontabile şi forme de arce solide pentru bolte

menţine suprafeţele drepte. Lăsaţi un spaţiu

care pot fi refolosite la multiple structuri (Fig.

de toleranţă în jurul cadrelor, acesta putând fi

2.26). Un astfel de set de cofraje multiple poate

umplut ulterior cu tencuială. Însemnaţi cu un

fi refolosit pentru a construi un sat întreg de

marker unde se termină sacii cu pământ şi unde

case. Îşi merită investiţia cu prisosinţă. Blocurile

încep cei cu nisip uscat. Montaţi plasa rabiţ pe

din zgură pot fi o soluţie pentru partea verticală

capătul sacilor de pământ pentru a evidenţia

a cofrajului, acoperite fiind, pe orizontală, cu

delimitarea. Nu uitaţi să săriţi aceşti saci cu nisip

placaj sau rigle de lemn. Pentru Castelul de Nisip

de la ancorarea cu sârmă ghimpată, altfel nu-i

din Bahamas am avut ocazia nemaipomenită

veţi putea scoate mai târziu! (Fig. 2.28).

să putem împrumuta blocuri de zgură de la
prietenii noştri din zonă, care au găsit conceptul
“împrumutării blocurilor de ciment pentru a
construi o casă” mai degrabă incredibil (Fig. 2.27).
Pentru conformitate cu ideile DPST, construiţi
toate cofrajele pentru uşi şi ferestre înaintea
începerii construcţiei efective. Structura este cea
mai puternică dacă este ridicată strat cu strat
când cutiile sunt la locurile lor, decât dacă ar fi
construită pe secţiuni. Veţi economisi o grămadă
de timp şi energie dacă veţi avea destule cofraje
făcute încă de la început. Se pot umple saci de
nisip uscat pentru a înlocui lemnul în golurile
de uşi sau ferestre. Aceiaşi saci cu nisip mai pot
fi folosiţi, în locul cărămizilor sau al lemnului,
pentru a delimita porţiunile liniare în cadrele de
uşi şi ferestre. Folosiţi un fir cu plumb pentru a vă
asigura de verticalitatea porţiunilor exterioare.
Instalarea atentă este imperativă pentru a
44

2.25: Un cofraj deschis, tip stâlp de mină, permite
accesul liber în incintă fără a trebui să se escaladeze
zidurile în timpul construcţiei.
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2.27: Blocurile din zgură sunt foarte bune ca şi cofraje.

2.26: Cutiile demontabile pot fi adaptate pentru a se
potrivi golurilor de mărimi diferite.

2.28: Folosirea sacilor cu nisip ca înlocuitor pentru
formele rigide.
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Plăcile de prindere (flanşe
de prindere)
Tocurile de uşi, suporturile pentru rafturi,
panourile electrice, cofrajele pentru pereţii de
rezistenţă, glafurile, căpriorii şi punctele de
2.29: Benzile de ancorare sunt un punct de sprijin
pentru tocurile de uşi şi anumite tipuri de ferestre.

sprijin exterioare pentru domuri, toate trebuie
să se sprijine în ceva care să le unească cu
peretele.
Plăcile (flanşele) de prindere sunt pur şi simplu
nişte placaje de grosime între 1,25 şi 2,5 cm, de
aproximativ 30-40 cm lungime, aproximativ
de lăţimea peretelui şi care sunt prinse în
cuie de sacii cu pământ. O bandă de ancorare
(termen folosit în construcţiile din chirpici)
permite ataşarea ulterioară a tocurilor de uşi,
după ce cofrajele sunt demontate. O bandă
de ancorare este o bucată de riglă de 5x10 sau
5x15 cm, ataşată unei plăci de prindere. Este
ataşată, apoi, cu partea de 5 cm înspre cofraj şi
ancorată cu cuie de 60 sau 80 mm de sacul de
dedesubt (Fig. 2.29). Instalarea sacilor continuă
deasupra benzilor de ancorare, încorporându-

2.30: Majoritatea tocurilor de uşă pot fi ancorate, de
obicei, în patru puncte de sprijin, care sunt la 3 sau 4
rânduri de saci distanţă.

le în perete pe parcursul construcţiei (Fig.
2.30). Ferestrele pot fi, de asemenea, ataşate
acestor benzi de ancorare, sau pot fi montate
şi tencuite separat.
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2.31: Anatomia unei benzi de ancorare.

Un tip de bandă de ancorare modificată se
foloseşte pentru panourile electrice, glafurile
pentru ferestre şi tocuri de uşi, dulapuri, poliţe,

2.32: Pe măsură ce contraforturile devin mai scurte
în partea de sus a zidului, este mai simplu să unim
sacii folosind o „crustă”, decât să forţăm doi saci să se
potrivească.

sau orice altceva ce trebuie ataşat peretelui
finisat. O placă de prindere se foloseşte pentru
a ajuta la distribuirea greutăţii elementului de
sprijin. Avantajul unei construcţii din saci de
pământ este utilizarea unei cantităţi minime
de lemn. Deşi o structură finalizată din saci de
pământ poate avea multe plăci de prindere
şi benzi de ancorare încorporate, tot are
mult mai puţin lemn în componenţă decât o
structură clasică din lemn (Fig. 2.31).

2.33: O sursă excelentă de resturi de lemn pentru
construcţie sunt şantierele convenţionale.

2.34: Suporturile au pe partea de jos a arcelor un
substrat ideal pentru aplicarea tencuielii.
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Plăcile

formează o arcadă, în timpul construcţiei. Noi

O „placă” este o bucată de lemn folosită

tencuim cu pământ, pentru că acesta este un

pentru a ancora un contrafort în perete sau

loc în care sacii au format o suprafaţă atât de

pentru a lega două rânduri de saci aşezaţi

netedă, încât tencuiala are nevoie de ceva în

unul lângă altul, într-o situaţie în care acest

plus la care să adere. Suporturile sunt bune

lucru este mai eficient decât clătinarea sacilor

şi pentru a încadra sacii care au contact cu

aşezaţi în stil zidărie (Fig. 2.32).

cofrajele. Pot fi tăiate exact la dimensiunea

Dacă riglele de 5x10 cm sunt greu de procurat,

lăţimii peretelui sau mai lungi, pentru a

se pot înlocui cu scândură de paleţi de 2,5 cm.

permite sculptarea pe suprafeţele interioare

Pentru placa de ancorare, ca şi pentru placa

sau exterioare ale arcelor. Aceasta adaugă

de prindere, fibra de la mijloc oferă mai multă

o dimensiune artistică cu caracter practic

priză pentru cuie decât capetele debitate.

elementelor de design de la muchiile de

Ar trebui să aveţi pregătite câteva plăci de

scurgere şi sistemelor de burlane (Fig. 2.34).

prindere, precum şi câteva rigle de 5 cm,
astfel încât atunci când va veni momentul
construcţiei efective şi o astfel de placă este
necesară, să nu mai pierdeţi timp măsurând
şi tăind. Vom învăţa mai multe despre aceste
plăci pe măsură ce le vom folosi, din ce în ce
mai mult, pe parcursul acestei cărţi (Fig. 2.33).

Suporturile
Suporturile sunt bucăţi de plasă din sârmă,
plastic, bambus împletit, sau orice alt material
care poate fi folosit pentru a îmbrăca partea de
jos a unui rând de saci în formă de evantai care
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folosim suporturi chiar şi când intenţionăm să

CAPITOLUL 3

CHAPTER 3

Unelte, trucuri
şi terminologie
Tools,
Tricks,
and Terminology
Pregătirea preliminară,

Prior Preparation, Patience, Practice,
and
Perseverance
Promoteşi
răbdarea,
practica
Preferred Performance (Fig. 3.1)
ust as it’s easier to drive a nail with a hammer than a
perseverenţa
assist in the ease of
Jrock, a bag stand and sliderpromovează

earthbag construction. To comply with the FQSS
standard, we have developed a few specialized(Fig.
site-3.1)
built tools and adopted techniques and a language
that enhance the precision, quality, understanding,
and
earthbag
Aşaenjoyment
cum esteof mai
uşorbuilding.
să baţi un cui cu un
No matter how we build, building a house is a
ciocan
decât
cu oa piatră,
stativ What
pentru
lot
of work.
Building
house isun
a process.
we sac
learn
from the
will be construirea
reflected in thecuproduct.
şi o sanie
facprocess
mai uşoară
saci de
The process proceeds smoothly when we pay attention
Pentru
a corespunde
cuwith
standardul
topământ.
details, and
attention
to details begins
prior
preparation.
DPST, am dezvoltat câteva unelte specializate
Any professional builder or artisan will tell us
pentru
construit
şi am time
adoptat
câteva
tehnici
that
75 percent
of building
is spent
preparing
for
the actual construction. That’s why it is imperative to
şi un limbaj care intensifică precizia, calitatea,
find joy in the process as well as the product. We
spend
most of our
time and construirii
energy involved
in thede
înţelegerea
şi plăcerea
de saci
process, so let's make the most of it. In this modern
pământ.
world of instant gratification, the reality of a fullblown
construction
project can beconstruirea
daunting. unei
Indiferent
cum construim,
Maybe there should be some sort of Home
case înseamnă
multă
muncă. Construirea
unei
Builder’s
Anonymous
organization
that first timers
could
of a 12-step
programdin
for proces
acquircaseattend
este —
un kind
proces.
Ce învăţăm
ing a Zen philosophy toward building. The mantra
va fi reflectat în produs. Procesul decurge

performanţa preferată

cu uşurinţă atunci când acordăm atenţie

detaliilor, iar atenţia pentru detalii începe cu
pregătirea
would
be: priorpreliminară.
preparation, patience, practice, and
perseverance
promote preferred
performance.
Orice constructor
sau artizan
profesionist ne
Whenever we've tried to cut corners, we ended
vahaving
spune
că 75% din
deIt'sconstrucţie
up
to backtrack,
undo,timpul
and redo.
the price
we paid for our impatience. It is far cheaper to pay
este folosit pentru construcţia în sine. De
attention up front than to pay later by doing it all over
aceea
estewith
imperativ
să make
găsimus ofeelbucurie
again.
Living
results that
good în
every time we look at them is far more satisfying than
proces, cât şi în produs. Ne petrecem marea
wishing we’d taken the time to do a nice job. And if
we
stick awith
it, we willşi bea rewarded
the end
with a
parte
timpului
energieiinfiind
implicaţi
în proces, aşa încât să încercăm să facem ce
e mai bun din el. În această lume modernă a
satisfacţiei imediate, realitatea unui proiect
de construcţie împlinit complet poate fi
descurajatoare. Poate ar trebui să existe un fel
de organizaţie pentru Constructorii de Case
Anonimi pe care începătorii să o frecventeze
– un fel de program cu 12 paşi pentru a
obţine o filosofie Zen cu privire la construcţii.
Incantaţia ar fi: pregătirea preliminară, practica
şi perseverenţa promovează performanţa

3.1: Tools of the dirtbag trade.

preferată.
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Oricând am încercat să scurtăm drumul, a

Evoluţia stativului pentru sac

trebuit să facem cale întoarsă, să stricăm şi
să refacem. Este preţul pe care l-am plătit

Stativul de sac ţine sacul deschis pe zid,

pentru nerăbdarea noastră. Este mult mai

eliberând ambele mâini în timp ce îl umpleţi.

ieftin să fii atent de la început decât să refaci

Pentru noi, stativul de sac a evoluat de la o

totul mai târziu. A trăi cu rezultate care ne

găleată fără capete, la produsul nostru favorit

fac să ne simţim bine de fiecare dată când ne

acum: un stativ de sac pliant, uşor, fără suduri.

uităm la ele este mult mai satisfăcător decât

Am descoperit ideea pentru stativul de sac

să ne dorim să fi lucrat încet pentru a face o

pliant pe o insulă îndepărtată din Bahamas,

treabă bună. Şi dacă ne ţinem de asta, vom

în timp ce căutam materiale cu care să

fi recompensaţi la sfârşit cu o muncă plină

construim forme şi unelte. Cotrobăind printr-

de frumuseţea şi bogăţia unei cunoaşteri

un restaurant abandonat, devastat de uragan,

câştigate. Nerăbdarea, vaietele şi suspinele

Doni a găsit un stativ de plastic pentru tăvile

sunt epuizante. Un alt mod de a gândi despre

de servit mâncare. Întors invers şi finisat,

construcţii este acela de a ne imagina că avem

era perfect pentru sacii de 45 kg pe care îi

primul copil. Cu cât suntem mai pregătiţi să

foloseam să construim Sand Castle (Castelul

avem grijă de altă fiinţă umană, cu atât ne

de nisip) pentru Carol Escott şi Steve Kemble

vom distra mai mult.

la Rum Cay. Acum ne facem propriul stativ
pentru sac, simplu, fără suduri şi pliant, din
bare de oţel comun de 1,25 cm sau 1,875 cm.
Un burghiu este singurul instrument necesar
pentru perforarea găurilor, pentru şuruburile
care vor străbate barele.

3.1: Uneltele activităţii cu saci de pământ.
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Ascunderea colţurilor
Ne place să atribuim un merit acolo unde este
necesar. Prima cupolă experimentală pe care
am făcut-o a fost un efort în colaborare – o
mare petrecere într-un weekend. Eram toţi
ocupaţi umplând şi întorcând saci, când Doni
3.2: Varietatea evolutivă a stativelor pentru saci. De
la stânga la dreapta: lemn pliabil; metal rigid sudat; şi
preferatul nostru, cel pliabil fără sudură.

s-a uitat la Chaz, care era aplecat jucându-se
cu colţurile de jos ale sacului. “Chaz, ce faci? “
Cu un licăr în ochi, Chaz a spus “pliez colţurile
sacului”.
Ce înseamnă ascunderea colţurilor sacului?
Ascunderea colţurilor inverteşte colţurile
sacului într-un fel ce seamănă cu o pungă
de cumpărături maro (Fig. 3.3). O mare parte
din munca ce priveşte sacii a fost puţin

3.3: Un sac cu colţurile perfect ascunse.

primitivă sau total neglijentă. A părut OK,
până a venit vremea să aplicăm tencuiala.

De-a lungul drumului evolutiv, am dezvoltat

Toate aceste puncte sensibile şi umflate au

stativul pentru saci rigid, sudat din metal,

devenit deodată evidente. A fost nevoie de

care necesită ceva îndemânare şi acces la

o cantitate mai mare de tencuială pentru a

echipamentul de sudură. Stativele pentru saci

construi în exterior peretele înconjurător,

făcute din lemn sunt altă opţiune, dar ajung

astfel încât să ajungă la părţile ieşite în

să fie mai voluminoase şi mai puţin rezistente

exterior. Chiar şi atunci când am venit cu

de-a lungul timpului (Fig. 3.2). (Consultaţi

contururile, umflăturile încă mai ridicau o

Anexa A pentru instrucţiuni cu privire la

problemă. Sunt moi. Praful se ascunde în

construirea ambelor tipuri de stative metalice

colţuri, evitând compactarea. Colţurile sunt

pentru saci).

lăsate în jos, asemenea urechilor unui iepure,
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făcând dificilă lipirea gipsului. Chiar dacă veţi
acoperi suprafaţa cu rabiţ, gipsul se va lipi mai
bine de o suprafaţă mai rezistentă (Fig. 3.4).
Sacii cu pământ cu colţurile ascunse formează
nişte cute verticale acolo unde se întâlnesc
colţurile, producând o imagine îngrijită şi
uniformă. Fiecare parte a sacului este grea.
Oamenii din Navajo preferau expresia “a
îndoi urechile iepurelui” întrucât este greu de
tradus expresia a ascunde colţurile sacului.
Într-un capitol din Construcţia alternativă,
editată de Lynne Elisabeth şi Cassandra
Adams, una dintre autoare s-a referit la

3.4: Lucrarea noastră timpurie cu sacii a semănat cu o
grămadă de saci cu nutreţ, cu colţurile lor moi ieşind în
afară.

Asigurarea colţurilor sacilor

ascunderea colţurilor sacului ca întoarcerea

Când capătul unui sac va fi expus, precum

pe dos a sacilor. Asta este puţin prea clinic

capătul unui contrafort sau al unui colţ,

pentru noi, dar oricum aţi vrea s-o numiţi,

ne place să asigurăm pliurile, astfel încât

rezultatele sunt tot DPST (Fig. 3.5). Dacă un

să rămână intacte când astupăm un rând

sac cu colţurile întoarse devine neîntors în

de deasupra (vedeţi Capitolul 6 pentru

timpul instalării, terminaţi prin a-l întinde

instrucţiuni complete despre cum să asigurăm

jos şi reîntoarceţi-l prin împingerea unui set

colţurile sacilor).

de cleşti în colţ sau prin baterea cu ciocanul
a unui cep pentru a reîntoarce colţul (a.k.a a
adânci nişte colţuri neîntoarse).

3.5: Rezultatele unui sac cu colţurile perfect ascunse au
aprobarea DPST.
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Saci cu colţurile deja

sacilor, ca să-i întărim pentru o potrivire mai

ascunse (Fig. 3.6)

bună. Ne place, de asemenea, să întoarcem pe

Sacii expandabili cu pliuri sunt saci cu

dacă sunt capete expuse, cum ar fi contrafortul

colţurile pre-ascunse pentru cereale. Este

sau un colţ. Materialul din care este făcut

amuzant cum se sfârşesc lucrurile. Niciodată

capătul sacului este solid şi uşor, o suprafaţă

să nu subestimaţi puterea relaţiilor publice de

foarte bună pentru tencuială. (Pentru mai

calitate. Kaki a trimis poze ale Honey House

multe detalii despre saci expandabili, uitaţi-

agentului nostru pentru saci, iar el ne-a

vă la Capitolul 2).

dos sacii expandabili cu pliuri pentru a vedea
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trimis câţiva sacigrain
cu bag
clini
să ne
jucăm
cu ei. with
industry
has been
experimenting
‘gusseted’ square bottom bags to reduce stacked bags

El a spus: “Industria
sacilor
pentru
cereale
a for you
from shifting
on pallets.
It might
work better

guys, too.”
experimentat cu sacii
expandabili
cu pliuri,
Of course
we save time spent
from all that diddling, but we still hand pack the corners and bottoms
pentru a împiedica
sacii
seuptransforme
of the
bags plini
to firm să
them
for a nice tight fit. We also
like to turn the gusseted bags inside out for any
în platforme mobile.
S-ar
să funcţioneze
exposed
ends,putea
like a buttress
or corner. The bottom
fabric is tight and smooth, a great surface for plaster.
şi pentru voi.” (For more on gusseted bags, refer to Chapter 2).

SFAT:
TIP:
3.7: O găleată
debucket
20 l
A 5-gallon
makes a handy bag

devine dispenser.
un dozator
comod pentru saci.

3.7

The Humble #10 Can (Fig. 3.8)
We use cans as hand shovels for scooping dirt out of
Can Tossing
wheelbarrows and passing it along to be dumped into
a bag stood up on the wall. In terms of canned goods,
As the walls grow taller, we toss the cans of dirt up
they hold about three quarters of a gallon (2.8 liters).
to our partner on the wall or scaffolding. This may
One can of dirt is approximately equivalent to one
sound like an uncomfortable or awkward way
to get
(Fig.
3.8)
shovel of dirt. In our years of bag building, we have
the dirt up onto a wall, but compared to lifting a
yet to discover a more effective way to move tons of
100- or 200-pound (45-90 kg) bag onto the wall, an
dirt onto the walls than by hand with a can. A shovel
eight-pound can of dirt is beautiful in its simplicity.
tends to be awkward in that the handle swings around
In fact,
it’s more
a cooperativedrept
non-competitive
Utilizăm
cutiile
delikeconserve
lopeţi de
in someone’s way, and it is harder to find a place to set sport.
it on the wall when you're ready to fold and lay the
bag pentru a scoate pământul din roabe
mână
down (Fig. 3.9).

Umilele cutii de conserve
#10 (aproximativ 3 litri)

3.9: Passing the can.

3.6: Sac expandabil cu pliuri deasupra unui sac cu
colţurile ascunse şi asigurate. Odată cu apariţia sacilor
cu pliuri, ascunderea colţurilor ar putea deveni o artă
pierdută.

şi pentru a-l transfera şi răsturna într-un

sac sprijinit de perete. În termeni specifici
bunurilor conservate, conţin aproximativ

Bineînţeles că economisim timpul folosit

2,8 litri. O cutie de pământ este aproximativ

la această ascundere a colţurilor, dar tot

echivalentul unei lopeţi de pământ. De-a

împachetăm manual colţurile şi capetele

lungul anilor în care am construit cu saci, nu
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are called "#10 cans."
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am descoperit încă o metodă mai eficientă

frumoasă în simplitatea ei. De fapt, este un fel

de a muta tone de pământ pe pereţi decât

de sport non-competitiv cooperativ.

manual, cu o cutie de conservă. O lopată poate
fi destul de ciudată, în sensul că intervine
coada sa în calea unei persoane şi este mai
greu să găseşti un loc pentru a o rezema de
perete când te pregăteşti să strângi sacul şi
să-l pui pe jos (Fig. 3.9).

3.8: Cutiile de conserve de roşii, de cafea etc. de la
marile restaurante sunt numite „cutii de conserve #10”

3.9: Pasând cutia.

Dacă ai aruncat vreodată o minge de baseball,

Cutia pentru aruncat lutul

dacă ai aruncat vreodată pe sub mână la
baschet, ai lovit cu bila de bowling, ai jucat

Pe măsură ce pereţii se înalţă, aruncăm cu

golf sau te-ai jucat de-a prinselea cu un puşti

cutiile de lut spre partenerul nostru aflat pe

de patru ani, eşti un aruncător de cutii pentru

zid sau pe schele. Acesta poate părea un mod

lut înnăscut. Deşi fiecare persoană are propriul

incomod sau ciudat de a pune pământ pe

stil, tehnica de bază e aceeaşi. Apucă cutia cu

perete, dar, comparat cu ridicarea unui sac

ambele mâini, fie sub cutie, fie de ambele

de 45-90 kg, o cutie de 4 kg de pământ este

părţi, fie de dedesubt. Unii ţin mâna lor mai
puternică sub cutie şi rulează cutia spre partea
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superioară a mâinii, folosind cealaltă mână

Umila cutie #10 reprezintă un prieten

pentru a stabili direcţia şi pentru a controla

indispensabil pentru cel ce construieşte cu

orice efect acrobatic. Aşa cum pentru orice

saci. Facilitează transformarea unui munte de

altceva este nevoie de puţină practică, după

pământ într-o structură solidă şi frumoasă.

câteva aruncări cutiile voastre vor ajunge

Este folosită ca un dispozitiv de măsurat şi

acolo unde vreţi şi cu foarte puţină risipă de

un recipient pentru apă convenabil pentru a

pământ. Oricum, pierderile de pământ nu ar

vă menţine mâinile ude pentru tencuială. Şi

trebui niciodată să reprezinte o problemă

scoate un sunet plăcut de tobă pentru pauzele

(Fig. 3.10).

muzicale. Majoritatea restaurantelor sunt o

Pe măsură ce vă obişnuiţi cu aruncatul,

sursă excelentă pentru cutii #10 folosite.

prinsul, umplerea şi descărcatul, se stabileşte
un ritm în interiorul echipei, un ritm ce este
confortabil, plăcut şi este întrerupt doar de
plierea şi aşezarea unui sac.
Dacă sunteţi persoana de pe zid care primeşte
cutia, pe lângă prinderea următoarei cutii,
trebuie de asemenea să şi coordonaţi
aruncarea cutiei goale înapoi în roaba care
este pregătită pentru aruncător, în timp ce
el aruncă o cutie plină spre voi. Când totul
merge bine, următoarea cutie practic zboară
în braţele voastre, care o aşteaptă, şi singurul
lucru ce trebuie făcut este să o descărcaţi şi să
o aruncaţi. Bineînţeles, nu este nimic rău în a-i
înmâna partenerului vostru o cutie cu pământ
dacă este mai convenabil şi mai confortabil în
acest fel.

3.10: Uitaţi-vă unde vreţi să ajungă cutia, faceţi-i puţin
avânt şi aruncaţi-o în sus.
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de manevrat pe stativ până va fi aşezat pe
sârma ghimpată (Fig. 3.11).
Săniile pot fi făcute din orice metal de
calibru greu, de la conducte de încălzire
galvanizate la acoperişuri din metal modelate
cu ciocanul. Mărimile utile variază de la 40
cm la 45 cm, mai mici sau mai mari în funcţie
de dimensiunea sacilor folosiţi. O varietate
de mărimi sunt la îndemână pentru spaţiile
înguste de lângă anumite forme, sau pentru
a închide o crăpătură acolo unde două
echipe de constructori de ziduri trebuie să se
întâlnească.

3.11: Umplerea unui sac aflat pe un stativ de metal.

Sănii
După ce am întins sârma ghimpată în 4 puncte
pe post de mortar, o sanie este poziţionată pe
zid şi stativul pentru sac este pus deasupra
cadrului. Acesta îi permite sacului să alunece
în poziţia dorită deasupra sârmei ghimpate,
fără a fi prins de ea. Asiguraţi-vă să poziţionaţi
sania acolo unde vreţi ca sacul să fie umplut.
Sacul va fi în continuare greu, dar relativ uşor
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3.12: Rândul este bătătorit de deasupra până când
pământul trece de la a face un sunet înăbuşit, la un
sunet răsunător distinctiv.
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Sfertul de mai este de asemenea specific şi
pentru bătătorirea sacilor pentru cheia de
boltă, pentru a închide un arc. Sfertul de
mai este mai îngust la capăt (în loc să fie
mai larg la capăt ca un mai întreg). Folosim
un recipient mai mare de iaurt (deschis, cu
3.13: Maiuri întregi şi sferturi de mai.

partea mai largă în sus) pentru a obţine o
formă ideală, pentru a bătători sacii compacţi
şi sacii evantai obişnuiţi. Facem două tipuri de

Bătătoare (maiuri)

sferturi de mai, unul cu o coadă lungă, care
este confortabil când este folosit stând în

Bătătoarele sunt uneltele de bătut manual

picioare, şi unul cu o coadă scurtă, care este

care transformă solul moale şi afânat dintr-un

uşor de folosit când stăm jos (Fig. 3.13).

sac într-un bloc de pământ tare şi compact.

De ce ne facem propriile bătătoare? În primul

Folosim două tipuri de bătătoare (maiuri)

rând, sunt ieftin de făcut (consultaţi Anexa

pentru două scopuri specifice. Maiurile întregi

A pentru planuri şi instrucţiuni practice).

sunt folosite pentru a consolida sacii sau

În al doilea rând, un mai întreg este cel mai

tuburile după ce un întreg şir a fost depus. De

confortabil bătător de mână pe care l-am

obicei, trei sau patru lovituri sunt suficiente

folosit vreodată. Ele sunt rotunde, astfel încât

pentru a realiza această sarcină (Fig. 3.12).

nu există colţuri pentru a scobi sacul şi putem

Celălalt tip de bătător pe care îl folosim este

să controlăm greutatea prin dimensiunea

mai mic şi este numit sfert de mai. Acesta este

formei în care turnăm compoziţia. Am găsit

folosit în special înăuntrul sacilor, pentru a

greutatea ideală în jur de 5,5 kg. Un ghiveci

bate/a da forma unui sac într-un fel anume.

răsturnat cu un diametru de 15 cm, umplut

Îl folosim pentru a face un sac compactat

cam 17,5 cm cu beton, cântăreşte cam 5,5 kg.

pentru un contrafort extra-puternic sau

Orice mai greu de atât vă va doborî. Orice mai

pentru a da formă unor saci evantai construiţi

uşor sau mai mare la capăt nu va face o treabă

în jurul unei deschideri în formă de arc.

bună în ceea ce priveşte compactarea.
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Bătucirea
Bătucirea este o tehnică (un artificiu) pe care o
folosim pentru a face un sac cu un fund foarte
tare. Adaugă o extra compactare oricărui
sac expus de la capătul unui zid, contrafort
sau colţ. De asemenea, mai bătucim şi sacii

3.14.

din faţa formelor de fereastră şi de uşă (cu
excepţia unui sac ce se află deasupra unei

Burduşirea sacilor

benzi de ancorare). Fundul foarte puternic
ajută capătul sacului să-şi menţină forma

Unora le place să lovească părţile laterale

când este presat de deasupra mai târziu. Fără

sacilor în timpul construcţiei, pentru a le

bătucire, capetele sacilor s-ar putea prăbuşi

aplatiza profilul. Logica este că aplatizarea

atunci când sunt presate de deasupra (Fig.

suprafeţei zidului va reduce adâncimea

3.14).

spaţiilor goale ce vor trebui umplute cu gips

Simţiţi-vă liberi să schimbaţi limbajul vostru

mai târziu.

după cum vi se pare mai confortabil. La

Deşi această practică ar putea avea un anume

un atelier ţinut cu elevi de liceu, aceştia şi-

avantaj atunci când cineva intenţionează să

au reamintit unul altuia cu plăcere despre

înfăşoare întreaga structură în plasă de stuc,

bătucirea (hard-ass) sacilor. Un alt atelier

dezavantajul este că burduşirea sacilor tinde

cu un grup creştin de la biserică a născocit

să slăbească potrivirea care a fost dobândită

expresia “capăt dur” (hard-bottom). O fetiţă

compactând pământul de deasupra. Cu alte

ce participa s-a oferit să facă sacului “acel

cuvinte, laturile unui sac au fost întinse de

lucru pe care nu am voie să-l spun”.

la bătătorire. Burduşirea laturilor tinde să
slăbească elasticitatea materialului, rezultând
într-un sac pleoştit. Sacii pleoştiţi sunt mai
greu de tencuit. Tencuielii îi place un sac dur
cu care să se lege.
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Greutăţi din cărămizi sus-

Am legat un arc din metal la capătul a 15

pendate

metri de sfoară şi am înfăşurat sfoara în jurul

Am început ca toţi ceilalţi, folosind aceleaşi

legat de primul rând al sârmei ghimpate şi

strategii

pentru

este fixat cu arcul între cărămidă şi sârma

construirea pereţilor din saci de pământ.

ghimpată, astfel încât sfoara să nu se desfacă

Am folosit roci plate sau cărămizi pentru

şi cărămida să atârne liberă (Fig. 3.15).

a ţine sârma ghimpată flexibilă jos în timp

După ce următorul rând de saci este aşezat

ce întindeam următorul şir de saci. Aceasta

şi bătătorit, urmează alte două rânduri de

merge perfect pentru a construi un zid jos

sârmă ghimpată. Punem apoi sfoara cu

pentru grădină. Pe măsură ce zidul se înalţă,

greutatea deasupra zidului, suspendând

totuşi, devine un chin să aduci cărămizi şi să

cărămida de partea cealaltă. Sfoara ţine sârma

le pui pe zid. Aşa că, pentru a rămâne în rând

pe loc, iar cărămida nu stă în drum, dar este

cu DPST, am inventat o tehnică ce a rezolvat

totuşi accesibilă pentru a fi înfăşurată de pe

problema aducerii cărămizilor şi s-a dovedit

vârful zidului, pe măsură ce acesta se înalţă.

că poate servi şi altui scop.

Sfoara este desfăşurată de pe cărămidă, este

primitive

unei cărămizi. Capătul liber al sforii este apoi

disponibile

împletită prin fiecare rând şi tăiată într-o
poziţie blocată, la fiecare lungime dorită (Fig.
3.16).

3.15: De la stânga la dreapta: greutate din cărămidă
suspendată; agrafă pentru agăţătoare făcută de mână;
clemă pentru arc cumpărată de la magazin.

Am cumpărat o rolă de sfoară de polipropilenă
folosită pentru a lega baloţi de paie sau fân.
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3.18: The fan of an arch.
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jos. Poartă numele de saci evantai pentru că
seamănă cu un evantai deschis.

Cutia în formă de pană (Fig. 3.19)
Cutia în formă de pană este o formă specială
3.18: Evantaiul unui arc.

pentru pre-bătătorirea sacilor evantai care
înconjoară forma de arc. Cutia sub formă
de pană este făcută pentru a da formă unei

Saci evantai (Fig. 3.18)

forme adecvate de pană, pentru a ajusta
orice mărime de arc roman, prin simpla

Un sac evantai este un tip special de sac de

adăugare sau scădere a numărului de saci

pământ. Este special prin forma, mărimea şi

evantai folosiţi. Cutia sub formă de pană

funcţia sa. Este folosit exclusiv pentru a forma

ţine un sac ce este umplut şi bătătorit 30

deschiderea unui arc. Pentru că este folosit

cm înălţime. Dacă umpleţi un sac evantai în

exclusiv pentru a se plia pe forma unui arc,

cutia sub formă de pană pe zid, cutia poate fi

sacul este tratat diferit faţă de un sac din zid.

apoi deschisă pentru a lăsa să alunece sacul

Este întotdeauna umplut şi bătătorit 30 cm în

bătătorit lângă forma de arc. Puteţi folosi cutia

înălţime. Un sac din zid va fi bătătorit până

sub formă de pană de asemenea pe pământ,

va fi plat, pe când un sac evantai este făcut

iar apoi sacul evantai pre-bătătorit poate fi

de mână şi bătătorit sub forma unei pene cu

înmânat unui muncitor ce se află pe zid (Fig.

capătul îngust jos, sau mai bine spus, peste

3.20, 3.21 şi 3.22). (Instrucţiunile pentru a vă

forma de arc. Aceasta se întâmplă pentru a

face propria cutie sub formă de pană pot fi

ajusta curba arcului. Circumferinţa interioară

găsite în Anexa A).

a curbei este întotdeauna mai scurtă decât
cea exterioară. Astfel, sacii evantai trebuie să
fie mai largi la capătul de sus decât la cel de
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3.20: Using the wedge box to form fan bags.
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shorter than the outside circumference. Therefore, the
fan bags must be wider at the top ends than at the
bottom. They3.21:
got the name fan bags from the way
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uniform
fan bags. Box (Fig 3.19)
The Wedge
uniformi.
The wedge box is a special form for pre-tamping the fan
bags that surround the arch form. The wedge box is
designed to pre-shape a proper wedge shape to accommodate any size Roman arch by simply adding or
reducing the number of fan bags used. The wedge box
(Fig. box
3.23)
holds a bag that is filled and tamped 12 inches (30 cm) 3.19: The wedge
is a form for creating
high. If you fill a fan bag in the wedge box on top of
uniform fan bags.
the wall, the wedge box then can be opened to slide the
pre-tamped fan bag into place around the arch form.
Sacii pentru cheia de boltă funcţionează
You can use the wedge box on the ground, as well, and
then the pre-tamped fan bag can be handed up to a
într-un arc făcut din saci, la fel cum o cheie
worker on the wall (Fig. 3.20, 3.21 & 3.22). (The
directions for making your own wedge box can be
de boltă din piatră funcţionează pentru un
found in Appendix A).
3.20:
cutiei
3.20: Folosirea
Using the wedge
boxpană
to formpentru
fan bags.a forma saci evantai.

Saci pentru cheia de boltă

arc din piatră. Doi sau trei saci sunt folosiţi
drept chei de boltă, în funcţie de tipul de arc
ce este construit. Scopul sacului pentru cheia
de boltă este să exercite forţe de presiune în

3.20: Using the wedge box to form fan bags.

jos şi în afară, presiune care se întâlneşte cu
rezistenţa zidurilor pe fiecare parte a arcului.

3.22: The fan bags only weigh about 40 pounds (18 kg),

the sides drop
bag.

the approximate weight of an average American-made
adobe brick.

(Acest lucru se numeşte contrafortuirea unui
arc). Această rezistenţă direcţionează forţele
de compresie de deasupra arcului spre partea
unde se deschide şi apoi spre pământ. Forţele

3.21:

gravitaţionale ale pământului îmbrăţişează

3.22: The fan bags only weigh about 40 pounds (18 kg),

the approximate weight of an average American-made
The ends of the wedge box are removed and the sides drop
arcul. Dinamica arcului este una
3.21:
Capetele cutiei pană sunt îndepărtate, iar laturile
down
for easy
of the pre-tamped
bag. evantaiadobe
cad
pentru
o removal
îndepărtare
uşoară afansacilor
pre- brick.
abilităţile magice ale ingineriei.
bătătoriţi.
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instrucţiunile detaliate cu privire la sacii
pentru cheia de boltă, consultaţi Capitolul 6).

Tobogane pentru tuburi
(Fig. 3.24)
Sacii folosesc un stativ. Tuburile (saci continui
pe o rolă), folosesc un tobogan. Un tobogan
pentru tuburi poate fi făcut dintr-o bucată

3.23: Este mai bine să ai un spaţiu mai îngust pentru
cheile de boltă, pentru a încăpea mult mai bine, decât
unul prea larg.

lungă de conductă de tablă, cam 50 cm, lipită
cu bandă adezivă într-un tub de carton gros
de 50 cm lungime, numit tub Sono, folosit
drept formă pentru a turna pilonii pentru
fundaţie. În mod tipic folosim un tub Sono
de diametru de 20 cm pentru un sac tub din
polipropilenă plat de 40 cm. Tubul este prins
pe tobogan cu o coardă elastică cu capete
metalice. Puteţi să faceţi toboganul pentru
tub la orice dimensiune doriţi, pentru a fi
confortabil pentru voi. Folosiţi tobogane cu
diametre diferite pentru tuburi cu lăţimi
diferite.

3.24: Un tobogan pentru tuburi se comportă ca un
manşon pe care se rulează tubul în lungime, la fel ca o
pâlnie pe unde intră pământul.
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Încărcarea unui tobogan
pentru tuburi
(Fig. 3.25-3.28)

O lungime de 4,5-6 m cu 40-42,5 cm lăţime
aplatizată a unui tub poate fi introdusă întrun tobogan cu un diametru de 20 cm şi 50 cm
lungime. Dacă diametrul toboganului este
prea mare, este greu să rulăm tubul.

3.26: Ridicaţi toboganul şi strângeţi un cordon elastic cu
capetele metalice în jurul tubului şi al toboganului. Lui Kaki îi
place să îndoaie materialul ca o manşetă şi apoi să îl prindă,
de vreme ce materialul are tendinţa să se desfacă.

3.25, 3.26 şi 3.27: Încărcarea unui tobogan pentru
tuburi.

3.27: Puneţi toboganul pentru tuburi înapoi pe pământ
şi împingeţi tubul ce rămâne ca un ciorap.

3.25: Măsuraţi şi tăiaţi lungimea dorită a tubului şi
adăugaţi încă 60-90 cm în plus, pentru a lega capetele.
Drapaţi tubul deasupra unei capre de tăiat lemne sau a
unui scaun şi trageţi tubul deasupra toboganului.

Katherine Huntress legând o varietate de tuburi rulate
pe tobogane de diferite mărimi.
3.28: Când ajungeţi la capăt, trageţi-l prin deschiderea
toboganului şi legaţi capătul închis cu o coardă sau o
fâşie din tubul desfăcut. Toboganul pentru tuburi este
acum încărcat.
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Pozarea (aşezarea) unei spi-

La un nivel mai jos al zidului, doi oameni şi

rale

mai multe roabe cu pământ plasate strategic

Pentru a poza un tub sau, pentru a fi mai

ziduri mai înalte şi cupole, este nevoie de

romantic, pentru pozarea în spirală, ţineţi

trei oameni. Oh, puteţi umple un tub de

toboganul într-un fel în care puteţi controla

unul singur, făcând munca a trei persoane -

eliberarea uşoară a tubului, pe măsură ce

aruncarea pământului, împingându-l pe tub

partenerul vostru îl umple. Am menţionat că

încontinuu, înainte şi înapoi, urcând pe zid

merge mult mai bine când treaba e făcută

pe măsură ce acesta se înalţă. Personal, dacă

de două persoane? Asta pentru că merge şi

ar trebui să fac munca de unul singur, aş

mai bine atunci când participă trei persoane.

folosi saci astfel încât să-mi eliberez mâinile

Pentru folosirea cât mai eficientă a trupului şi

sau aş aştepta până aş avea bani să angajez

timpului vostru, pozarea în spirală este mai

câţiva oameni să mă ajute. Frumuseţea

uşor de realizat într-o echipă de trei persoane

acestei tehnici este că nu este nevoie de un

(Fig. 3.29).

absolvent de facultate pentru a-ţi înmâna o

pot să se descurce foarte bine. Pentru

cutie de pământ. Împărtăşiţi cunoştinţele,
plătind unui muncitor necalificat să înveţe o
nouă deprindere.

3.29: Persoana care ţine toboganul este "stativul
pentru sac mişcător", în timp ce "încărcătorul tubului"
umple toboganul, iar a treia persoană aduce pământ şi
îi umple cutii celui ce încarcă.
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când întregul rând este bătut. Această lovire
dublă asigură faptul că pământul din jurul
deschiderilor celor mai expuse este foarte
tare (Fig. 3.30). În final, partea de la capătul
sacului, bine bătătorită, umple foarte bine
un suport din plasă rabiţ. DPST! (Pentru mai
multe informaţii despre suporturile din plasă
rabiţ consultaţi Capitolul 2).

Bătucirea capătului unui tub
Plasaţi tubul astfel încât să fie cu 5 cm mai lung
decât capătul zidului. Răsuciţi capătul tubului şi
îndoiţi-l înapoi. Aşezaţi o greutate pe material
3.30: Folosirea tuburilor este integrată cu sacii evantai
ce formează o deschizătură sub formă de arc, mai
degrabă decât să ia locul sacilor evantai.

pentru a-l ţine în loc. Cu un sfert de mai, bateţi
capătul tubului până devine cu 5 cm mai scurt
decât lungimea zidului (Fig. 3.31).

Sfaturi pentru tuburi

Răsuciţi din nou materialul cât mai strâns
pentru ca partea ce atârnă să dispară. Ridicaţi

Chiar şi atunci când construim cu tuburi,

capătul tubului şi îndoiţi materialul răsucit

preferăm să integrăm tuburile şi sacii în jurul

sub el însuşi (Fig. 3.32).

uşilor şi ferestrelor, din două motive. Un sac

Bateţi întregul rând, începând de la mijlocul

are întotdeauna capătul în faţa formei, pe

tubului către capăt. Tubul va împinge

când tuburile sunt deschise la un capăt, astfel

greutatea pe rândul complet de dedesubt

încât de fiecare dată când tubul este legat la

(Fig. 3.33 şi 3.34).

o formă de uşă, capătul deschis va fi expus.
Apoi, sacii din faţa formei sunt compactaţi
pe dinăuntru înainte să fie instalaţi, dar
primesc şi o a doua bătătorire de deasupra,
66
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Hard-Assing the Butt-End of a Tube
Overfill the tube two inches (5 cm) beyond the end of
the wall. Twist the end of the tube and fold it back.
Set a weight on the fabric to hold it out of the way.
3.31
With a quarter pounder, tamp the end of the tube
back in two inches (5 cm) shorter than the length of
O L S , wall
T R I (Fig.
C K S3.31).
, AND TERMINOLOGY 45
theT O
finished
Re-twist the fabric extra tight to take up the
slack. Lift up the end of the tube and tuck the twisted
fabric underneath itself (Fig. 3.32).
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3.33
3.32
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3.34

Munca în echipă
Pe măsură ce zidul creşte, construcţia din
3.33

Tamp the whole row working from the middle
of the tube out towards the ends. The tube will tamp
out flush with the finished row below (Fig. 3.33 &
3.34).

Teamwork
As the wall gets taller, earthbag building works best as
a collaborative effort. If you are only building a low
garden wall with bags, you have both hands free to
work by yourself. With several wheelbarrows filled
Tamp
whole along
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theperson
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with dirt
andthe
arranged
the wall,from
a single
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outThe
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Theconsiderably,
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progress
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Teamwork
As the wall gets taller, earthbag building works best as
a collaborative effort. If you are only building a low
garden wall with bags, you have both hands free to
work by yourself. With several wheelbarrows filled
with dirt and arranged along the wall, a single person
can build alone. The progress escalates considerably,

saci de pământ merge mai bine printr-un
efort în colaborare. Dacă vreţi să construiţi cu
Tamp the whole row working from the middle
saci doar un zid jos de grădină, vă ajung cele
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outdouă
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cu pământ către un partener ce se află pe zid,
impulsionează lucrurile. (Fig. 3.35).
Nouă ne place să folosim o echipă de trei
persoane pentru zidurile mai joase şi una de
5-7 persoane pentru zidurile mai înalte. Un
număr impar de muncitori păstrează echipele
de doi ocupate aruncând şi umplând, în timp
ce persoana în plus are grijă ca roabele să
fie pline. Pentru un proiect foarte mare, doi
oameni pot fi ocupaţi doar cu menţinerea
roabelor pline pentru toţi cei ce construiesc
zidul.
Când lucraţi cu o echipă, fiţi siguri să faceţi
mai întâi o demonstraţie despre cum vreţi să
fie umpluţi sacii, astfel încât munca tuturor
să fie corespunzătoare. Munca făcută de doi
oameni poate crea o diferenţă de până la
1,25 cm în grosime dacă ei nu sunt pe aceeaşi
lungime de undă. Cea mai uşoară metodă
prin care să menţinem sacii consistenţi este
ca fiecare să împingă pământul în sac cu
mâna, după ce câteva cutii cu pământ au fost
aruncate. Ne place să-i umplem destul de
bine. În acest fel, zidul devine mai înalt mai
repede. Saci mai mari înseamnă mai puţine
rânduri.
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3.35: O echipă formată din 5-7 persoane a construit
în 8 zile pereţii de 2,86 m pentru Bureau of Land
Management Ranger Station (Canton al biroului de
administrarea a terenului), de 69 metri pătraţi.

„Răsuciţi bine tuburile la colţuri”
3.36a, b, c şi d: Tuburile excelează la curbe, dar şi la
colţuri. Decât să terminaţi un rând de tuburi la un colţ,
răsuciţi, daţi colţul şi continuaţi. Sursa celor patru
poze: S.S.S.

Construcţia cu saci de pământ

Încheierea rândului
Împărţim un grup de muncitori în echipe şi
punem echipele să înceapă din oricare parte a
unei ferestre sau a unei uşi. Pentru a asigura o
bună potrivire atunci când două echipe ajung
împreună, umpleţi ultimii doi saci suficient de
mult încât să umple spaţiul existent şi puneţi-i
pe amândoi acolo în acelaşi timp (Fig. 3.37a şi
b). Când lucraţi singuri, puteţi îndesa (uşoară
bătucire până la înălţimea dorită) ultimul sac,
pentru a-l face foarte mare, dar lăsaţi-l cu 1,25
cm mai scurt decât spaţiul pe care îl umpleţi.
Lăsaţi-l să cadă. Ar trebui să aibă suficient
spaţiu cât să încapă, dar aproape deloc spaţiu
între el şi ceilalţi saci. Când va fi bătut de
deasupra, va coborî şi va umple orice spaţiu.
Asiguraţi-vă că sacii se întâlnesc în condiţii
egale. Aceştia ar trebui să fie la acelaşi nivel
unul în faţa celuilalt, nu unul peste altul. Ei
ar trebui să facă o sudură verticală unde se
întâlnesc, motivul fiind că, atunci când rândul
este presat de sus, sacii se vor „împinge”
unul în altul, limitând mişcarea. Când ei se
suprapun (chiar şi un pic), au tendinţa de a
urca unul pe altul şi de a se abate de la rând
(Fig. 3.38).
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Îndesarea unui sac
Chiar şi atunci când echipele umplu sacii la o
grosime suficient de consistentă, locuri prea
joase sau înalte pot să apară la o cercetare
atentă nivelului. Soluţia este simplă. Îndesaţi
sacii în rândul următor deasupra spaţiilor joase
şi bateţi zdravăn sacii din zid care sunt prea
sus. Prin îndesare, ne referim la compactarea
oricărei cutii aruncate în sac cu pumnul sau cu
un sfert de mai. Este vorba despre o problemă
de supra sau sub-umplere, ori o îndesare mai
puternică sau mai slabă (Fig. 3.39).

3.37a şi b: Kaki şi Kay demonstrează încheierea unui
rând.

3.39: Exemple cu un sac îndesat şi un sac presat prin
alunecare.

3.38: O plasare atentă a sacilor va preveni aceste
îmbinări diagonale între saci. Această intersectare
poate cauza alunecări şi tensiune redusă.
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Presarea

Compasuri arhitecturale de

Aceasta este o tehnică pentru compresarea

construcţii pentru cupole şi

mai uşoară a unui sac. Când vreţi să faceţi
un sac extrem de subţire, trebuie să-l presaţi.

pereţi rotunzi verticali

După fiecare două cutii de pământ ce sunt

Compasul prăjină cu braţul articulat (Fig.

adăugate în sac, loviţi lateralele sacului

3.40)

cu ambele mâini în acelaşi timp, pentru a
compacta pământul dintr-o parte în cealaltă.
Fiţi atenţi când aruncaţi pământul, astfel încât
să nu umflaţi părţile laterale din nou. Puteţi,
de asemenea, să strângeţi stativul de sac mai
tare la capăt, îngustând deschiderea. Sacul va
imita orice formă a deschiderii.
Stativele noastre pentru saci erau, la început,
rotunde la capăt. Pentru sacii de 22,6 kg nu
a fost o diferenţă foarte mare, dar pentru cei
de 45 kg şi pentru sacii mult prea mari, gaura
mare şi rotundă din capăt a făcut ca sacii să se
umfle ca un sac de spălătorie. Erau nişte bestii
nesătule, înghiţind roabe întregi de pământ
dintr-o singură înghiţitură. Erau imposibil
de mişcat. Atunci am descoperit presarea.
Reproiectarea unui stativ pentru saci a

3.40: Un compas prăjină cu braţ articulat. Observaţi
nivelul ataşat.

făcut chiar şi „sacii mult prea mari” uşor de

Cel mai uşor mod de a executa un cerc precis

controlat. Noi suntem dovada vie a faptului

în timpul unei construcţii este prin folosirea

că oamenii pot fi mai deştepţi decât un sac

unui compas drept ghid. Pentru scopurile

de pământ.

noastre, un compas prăjină rigid funcţionează
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cel mai bine şi îl folosim exclusiv pentru o

stâlp de diametru mai mic, ce este suficient

varietate de construcţii.

de lung pentru a atinge înălţimea celui de-al

Compasul prăjină poate fi folosit atât pentru

doilea etaj sau al mansardei unei cupole, sau

cupole, cât şi pentru construcţia unor ziduri

înălţimea finală a unui zid rotund vertical.

verticale rotunde, cum ar fi casele de tip kiva,

Potrivirea ar trebui să fie confortabilă, dar

hogane (locuinţă a pieilor roşii) şi yurte (Fig.

suficient de largă încât stâlpul din centru să

3.41). Compasul prăjină foloseşte un compas

se poată răsuci. Dacă stâlpul se blochează,

înalt pus în centru, cu un braţ ataşat, care

câteva picături de ulei îl vor ajuta să meargă

reprezintă lungimea întinderii clădirii. Braţul

perfect. Cu o nivelă de 120 cm sau mai lungă,

ataşat se roteşte orizontal şi pivotează în sus şi

verificaţi stâlpul central pentru a fi drept. Dacă

în jos din punctul său fix din centru. Majoritatea

nu este aşa, trebuie să reaşezaţi conducta de

părţilor şi pieselor pe care le folosim pentru a

bază. Este absolut esenţial ca stâlpul să fie cât

construi acest compas sunt din ţevi de metal

de vertical e posibil.

şi zăvoare de porţi făcute pentru garduri din
sârmă împletită. Aceste părţi sunt disponibile
la majoritatea magazinelor de echipamente
din America. Odată ce înţelegeţi funcţionarea
acestor părţi, puteţi face substituiri când
acestea nu sunt disponibile.
O ţeavă de 60-90 cm este îngropată 60 cm în
pământ. Aceasta este baza pentru compasul
prăjină. Asiguraţi-vă că este fixată foarte
bine. Rămâne în pământ şi nu ar trebui să
se clatine sau să se deplaseze. Asiguraţivă să strângeţi pământul în jurul ţevii, pe
măsură ce o îngropaţi. Adăugaţi pietre şi
nisip care, odată cu pământul, îi vor da extrastabilitate. În această conductă este fixat un
72

3.41: O casă de tip kiva, cu diametrul de 10,97 m,
construită din saci cu pământ în Wikieup, Arizona.

long enough to reach the height of the second floor
or loft of a dome, or the finished height of a round,
plumb (vertical) wall. The fit should be snug, but
loose enough that the center pole can turn in its sleeve.
If the center pole binds, a few drops of oil will help it

3.42:Piese
Common
chain de
linklegătură
fittings and
partsfolosite
used topentru
build a
3.42:
obişnuite
şi părţi
from
upper left:
acompass
construiwith
un articulating
compas cuarm.
braţClockwise
articulat.
Începând
de
stânga
sus: grip;
piesă
pentru
strâns
cadrul porţii, capac
Gate-frame
rail-end
cap;
fork latch.
pentru capătul balustradei, zăvor în formă de furcă.

not plumb, you need to reset your base pipe. It is
absolutely essential that your center pole is as plumb
as possible.
Once you are happy with the plumb of this
cu saciarm.
de pământ
center pole, you canConstrucţia
attach the horizontal
Attach
the gate frame grip to the center pole. This “clasp fitting”
astfel
capacul
să ofnuthealunece.
allows usîncât
to adjust
the height
horizontal Puteţi
arm
by loosening
nut
and
re-tightening
it at the
5the
0 mai
Ewing
A R Tmultă
HBA
G bandă
B
U I L D I Npe
G dinafara
să
înfăşuraţi
desired height. The “pivoting fitting” is a fork latch that
capacului
şi aforbraţului
pentru
a Remove
menţine
is used as a latch
a chain link
fence gate.
the latch piece of this assembly and replace it with
presarea. (Fig.
3.43).
0 E3.42
A R Tşi
HB
AG BUILDING
a rail end cap.5For
our purpose,
this part serves as
holder for the horizontal arm and allows the arm to
pivot up and down. Having the horizontal compass
arm pivot makes moving it over the tops of door and
window forms easy as it rotates around. Use a chain
link top rail for this horizontal arm. You may have to
wrap the end of the pipe with some duct tape to get
a tight, non-slipping fit into the cap. You can wrap
more tape around the outside of the cap and arm to
maintain the compression fit (Fig. 3.42 & 3.43).
3.43: Compass parts assembled onto vertical post.

Odată ce sunteţi mulţumiţi de cât de vertical
stă acest stâlp central, puteţi să ataşaţi braţul
orizontal. Ataşaţi o brăţară metalică pe

3.43: Compass parts assembled onto vertical post.

3.43: Piese ale compasului asamblate pe postul vertical.

stâlpul central. Această „clemă de prindere”
ne permite să ajustăm înălţimea braţului
orizontal prin slăbirea piuliţei cu aripi şi
3.44a

restrângerea acesteia la înălţimea dorită.
„Armătura pivotantă” este un colier cu bridă

3.44a

folosit ca dispozitiv de legare a porţii de
gard. Îndepărtaţi brida din acest montaj şi
înlocuiţi-o cu un capac de cap de şină. Pentru
scopul nostru, această parte serveşte ca un

braţului să pivoteze în sus şi în jos. Folosiţi un

3.44b

lanţ pentru acest braţ orizontal. S-ar putea să

adezivă pentru a obţine o potrivire strânsă,

a one size s
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A
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corbelling
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also shors
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long, overha
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long, overh
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3.44a
b: The
sliding horizontal
compass
arm unghiular
with
3.44a
şi b:&Braţ
de compas
telescopic
cu stativ
3.44b
ataşat.
attached angle bracket.

3.44a & b: The sliding horizontal compass arm with
attached angle bracket.
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La capătul opus al braţului orizontal ataşaţi

echipa umplând corespunzător sacii, face ca

un stativ unghiular (vinclu) cu două cleme de

treaba să fie mai uşoară. Ne place să rămânem

furtun, la distanţa destinată pentru peretele

între 0,625-1,25 cm faţă de nivel, mai ales dacă

interior. Braţul orizontal ar trebui să fie

deasupra este o grindă de legătură. Pentru

mai lung decât distanţa fixă, astfel încât să

cupole este mai puţin important, dar totuşi

rămână deasupra zidului, iar vinclul abia să

este o idee bună pentru amplasarea ferestrei

atingă interiorul zidului făcut din saci după

la nivel şi pentru a menţine simetria generală

bătătorire (Fig. 3.44a şi b). De obicei îl aşezăm

a formei cupolei.

la 2,5 cm în interiorul distanţei exacte, pentru

Un braţ de compas telescopic

a ajusta sacul după bătătorire. După ce aţi
bătătorit primul rând de saci, grosimea finală

Un glisor inserat în braţul orizontal este o

va fi determinată, iar braţul compasului va fi

modificare utilă pentru compasul prăjină pe

aşezat pe stâlpul central pentru următorul

care îl folosim. Prin amplasarea unei ţevi de

rând de saci. Dacă se începe aşezarea decalată

diametru mai mic în braţul orizontal, braţul

a sacilor pentru formarea cupolei, vinclul este

poate fi făcut mai lung sau mai scurt. Când

mutat la distanţa corespunzătoare centrului

construim o cupolă din saci, braţul de compas

rândului, iar distanţa la următorul rând de

este ajustat de-a lungul înălţimii zidului,

saci trebuie ajustată (Vedeţi capitolul 12).

iar distanţa se micşorează şi ea pe măsură

În centrul braţului compasului orizontal,

ce cupola se restrânge. Scurtând braţul pe

prindeţi cu bandă adezivă o nivelă. Aceasta

măsură ce creşte cupola, se elimină ţeava

vă va arăta unde să bătătoriţi punctele mai

prea lungă ce pivotează asupra ariei de lucru

înalte şi cum să reduceţi diferenţa dintre

pe măsură ce cupola se apropie de sfârşit.

locurile mai joase, prin supra-umplerea sacilor

Pot apărea anumite situaţii în care părţi din

de deasupra, de pe rândul următor. Puteţi

braţul articulat (descris înainte) nu pot fi

să marcaţi locurile mai înalte şi mai joase

obţinute sau fabricate uşor. Ataşamentele

direct pe sacii în cauză, pentru o referinţă la

pentru braţul nostru de compas, de la început

îndemână. În cele mai multe cazuri, punând

au fost făcute cu conectori rigizi pentru ţevi

primul rând de saci la nivelul fundaţiei şi toată

în formă de T. Având în vedere că braţul nu
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putea articula, un braţ glisant a fost foarte util

Acest proces devine şi mai complex când

pentru a mişca braţul ca să treacă de formele

folosiţi compasul pentru a construi pereţi

proeminente de uşi şi ferestre. Acest sistem

verticali drepţi. Pentru pereţii verticali circulari

de braţ de compas telescopic funcţionează la

este mai uşor şi se economiseşte timp prin

fel de bine pentru cupole sau pentru pereţi

folosirea compasului prăjină. La fel şi pentru

rotunzi verticali (stilul kiva).

cupolele în straturi decalate.

Alte idei pentru compas
Dacă un stâlp rigid de înălţimea zidului sau
a structurii este ineficace sau nu este dorit,

TOOLS, TRICKS, AND TERMINOLOGY 51

Situations may arise where parts for an articulating arm (described previously) cannot be easily
un braţ de compas telescopic glisant
fi earliest compass arm
obtained orpoate
fabricated. Our
attachments were made with rigid T-pipe connectors.
the arm
could not articulate, a sliding arm came
fixat la înălţimea la care începeSince
linia
arcului,
in handy for moving the arm past protruding door
and window forms. This sliding arm system works
adică acolo unde zidurile încep să
sewellcurbeze
equally
for domes or vertically plumb round walls
(kiva-style).

treptat pentru a crea o cupolă.

compass arm (pipe)
attached to wheel
caster screwed into
4” x 4” post

Other Compass Ideas
If a rigid pole the height of the wall or structure being

built iseliminată)
impractical or not desired, an expandable sliding
Ataşaţi o rotilă de mobilă (cu rotila

compass arm can be fixed at the height that the spring
line begins, which is where the walls begin stepping in
la un pilon fixat în pământ şi fixaţi
un braţ
to create a dome.
Attach a wheel caster (with the wheel removed)
a post buriedBraţul
into the ground, and fasten an
extensibil pe furca rotilei (Fig.to 3.45).
expanding arm to the caster (Fig. 3.45). The compass
arm rotates and pivots, but since it is fixed on one end
compas se roteşte şi pivotează, dar,
de line
vreme
3.45:
Detaliu
pentru
at the spring
height, it is always
at an angle
that
changes with each row of bags. Also,
as thede
angle
rotilă
mobilă.
increases, the length
of the arm increases as well, hence
ce este fixat de un capăt la înălţimea
unde
the expanding compass (Fig. 3.46). A level attached to
this angling arm would be ineffective, so a water level
încep arcele cupolei, se află mereu
la (See
unAppendix for directions on
becomes a necessity
how to build and use a water level).
This process becomes even more complex
unghi ce se schimbă cu fiecare when
rând
de saci.
using this compass to do plumb vertical
walls. For vertically plumb round walls it's
just easier andcreşte,
less time consuming to use
De asemenea, pe măsură ce unghiul
the pole compass. The same holds true
for corbelled domes, too.

4” x 4”
post
buried 2
feet deep

3.45: Detail for a caster wheel attachment.

un ataşament cu un suport de

creşte şi lungimea braţului, prin urmare şi
compasul extensibil (Fig.3.46). O nivelă ataşată

3.46: Expandable compass fixed to
center of diameter at springline

acestui braţ nu ar fi de folos, aşa
că un
nivel
determines
shape by
lengthening of
the arm at a diagonal.

al apei devine o necesitate (Consultaţi Anexa
pentru instrucţiuni cu privire la construirea şi
folosirea unui nivel de apă).

3.46: Compasul extensibil fixat în centrul diametrului
liniei de bază a arcului determină forma, prin lungirea
braţului pe diagonală.
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prăjină pentru că sunt
pass
arm, on the other hand, continu
simple,
şi multievery
rowprecise
from the
length of the rad
different
methods
ourselves, we pref
funcţionale.
(Fig. 3.47).
pass for being simple, precise, and m
(Fig. 3.47).

În sfârşit!

Finally!

Băieţilor
le like
place
în
Guys
usually
to brainstorm
abo
nize
dirtsăbagseconstruction
general
gândească with elab
conveyor
belts, hoppers, pneumatic
la cum ar putea mecaniza
mated barbed wire dispensers. By th
construcţia
din
saci
figured out all the gizmos and the m
prin a good
transportatoare
ment,
crew would have hand
earthbag
wall.elaborate
Besides, the
cu bandă
şi silence is
is
scooping
tamping. No saws
rotative,
bareand
de încărcare,
banging hammers. No fumes. Just
bătătoare pneumatice şi
laughing, grunting, and working to
distribuitoare
3.47: Compas prăjină cu un braţ orizontal de lungime
People
really areautomate
the most versatile e
3.47: Pole compass with adjustable length horizontal arm
ajustabilă, ce este folosit pentru a determina lungimea
de sârmă
ghimpată.
Până când
v-aţi imaginat
razei prin
scurtarea
dimensiunii
braţului.
earthbag
construction.
is used
to determine
radius
width by shortening
the length
As you become
adept
of the arm.
toate dispozitivele şi investiţia
bănească,
o at earthb
through planning, patience, practice
Pentru proiecte de cupole mari, puteţi să vă echipă bună ar putea construi un întreg zid
you too will discover new tools, tri
For large dome projects, you can imagine that
imaginaţi că un braţ de compas telescopic din saci. Pe lângă asta, liniştea este bună. Tot
ogy that make your work better or
the expandable compass arm could become quite
ar deveni
destul
pe măsură
ce toceexpand
auzi este
de săpat And
şi de ifbătătorit.
enjoyable.
you feel inclined t
unwieldy,
as de
theincomod
length would
continue
to sunetul
lungimea
ar continua
până
la Fără
drujbe. (6
Fără pistoale
cu aer comprimat.
found knowledge
with us, we would
the eventual
heightsăofcrească
the dome.
Thereby,
a 20-foot
delighted.
Wefum
are şialways
meter)înălţime
wide dome
wouldDrept
needurmare,
a compassFără
arm izbituri
that de ciocane.
eventuala
a cupolei.
Fără
gaze.searching fo
make earthbag building fun, quick, s
expands to twenty feet (6 m) in length. A pole como cupolă de 6 metri ar avea nevoie de un Doar oameni care vorbesc, râd, murmură
braţ de compas care se extinde până la 6

şi lucrează împreună ca o echipă. Oamenii

metri în lungime. Un braţ de busolă prăjină,

chiar sunt cel mai versatil echipament pentru

pe de altă parte, continuă să scurteze

construcţia cu saci de pământ.

fiecare rând din lungime. Încercând noi

Pe măsură ce deveniţi adepţi ai construcţiei

înşine diferite metode, preferăm busolele

cu saci de pământ, prin planificări, răbdare,
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practică şi perseverenţă veţi descoperi noi

cunoştinţe cu noi, am fi onoraţi şi încântaţi.

unelte, trucuri şi terminologie care vă vor face

Căutăm întotdeauna noi moduri să facem

munca mai bună, mai uşoară sau mai plăcută.

construcţia cu saci de pământ distractivă,

Şi dacă vă simţiţi înclinaţi să împărtăşiţi noile

promptă, simplă, temeinică!
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CAPITOLUL
4
Chapter 4
Fundaţii
Foundations

Pentru noi acesta a fost cel mai exasperant

grade, dar mai puţin de 20 l/mp/an apă din ploi.

capitol de scris. Amândoi am avut de-a face

Întrucât inamicul numărul unu al fundaţiilor

his hasconstrucţii
been the most
exasperating chapter
forde
us
cu multe
convenţionale
înainte
to write. Both of us had done a lot of convenational
ne implica
în construirea
cu saci
de with
pământ.
construction
prior to getting
involved
earthbag building. Maybe it’s just us, but we both
Poate că aceştia suntem noi, dar pe amândoi
dread the idea of building a typical concrete foundane-a
speriatToideea
a construi
un sistem
tion system.
us theyde
are boring
and tedious
to
construct. They are expensive and use up godly
tipic de fundaţii pe bază de beton. Pentru
amounts of natural resources while pumping the
atmosphere
of ungodly
amountsşiof incomod
pollutants. de
noi
acesteafullsunt
plictisitoare
Plus, they don’t last very long. A typical residential
construit.
Sunt costisitoare,
cantităţi
concrete foundation
has an averagecerând
life span of
100
years. The
cement
dissolves from
foarte
mari
de eventually
resurse naturale,
în efflorestimp ce
cence, the steel rusts, and the whole thing sucks up
pompează
atmosferă
foarte mari
moisture like în
a sponge
… but cantităţi
they are sanctioned
by
building
codes! Şi, în plus, nu durează foarte
de
poluanţi.
Our personal experience with building
mult.
O fundaţie
rezidenţială
tipică
foundations
is strongly
influenced by
livingde
in abeton
dry
climate. We get sub-zero temperatures, but less than
are o durată medie de viaţă de circa 100 de
eight inches (20 cm) of annual rainfall. Since the
ani.
Betonul
se dizolvăis prin
înflorire,
primary
foe of foundations
frost and
moistureoţelul
damage, our focus has been on providing excellent
rugineşte şi întreg ansamblul suge umiditate
drainage. We are learning to adapt earthbag
architecture
to a moister
and colder
than our
ca
un burete...
dar ele
sunt climate
consacrate
de
own. This chapter is designed as an informal
codurile
deinformation
construcţii!
exchange of
based on what we have
experienced and
what wepersonală
are in the process
of
Experienţa
noastră
cu fundaţiile
learning. What we offer are some examples of
de construcţii e puternic influenţată de traiul

T

4.1: 1,000-year-old
Anasazi dwelling
on an
este
avaria provocată
de frig
şi exposed
umezeală,

într-un climat uscat. Avem temperaturi sub 0

53

bedrock foundation in Hovenweep National Monument.

ne-am concentrat pe asigurarea unui drenaj
excelent. Învăţăm să adaptăm arhitectura cu
saci de pământ la un climat mai rece şi mai
umed decât al nostru. Acest capitol este
proiectul unui schimb de informaţii, bazat pe
ceea ce noi am experimentat şi pe ceea ce încă
învăţăm. Ceea ce oferim sunt câteva exemple
de opţiuni pentru fundaţii alternative, pe care
le putem combina şi potrivi pentru a urma
nevoi variate şi aspiraţiile noastre estetice.
Vom începe cu o scurtă descriere a sistemului
convenţional de fundaţie şi apoi ne vom
deplasa către adaptările alternative.
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întindere, pe care betonul singur nu o poate
furniza, fiind fragil. La partea de sus a bazei
de beton se toarnă un soclu (cu armături
adiţionale pentru întărire) egal cu lăţimea
peretelui finisat al structurii şi suficient de
înalt peste nivelul la care peretele poate fi
ţinut uscat (Fig. 4.2).

4.1: Locuinţă Anasazi veche de 1.000 de ani, ridicată
pe o fundaţie din rocă de bază expusă, în Hovenweep
National Monument.

4.2: Vedere a unei secţiuni transversale printr-o
fundaţie obişnuită şi prin soclu.

O fundaţie îndeplineşte câteva

Sistemul convenţional de
fundare pe bază de beton

funcţii:
O talpă solidă pentru o distribuire uniformă
a greutăţii structurii pe perimetru.

Sistemul convenţional de fundare cel mai

O bază solidă care face faţă forţelor datorate

folosit în construcţii este cel bazat pe beton

ciclului îngheţ/dezgheţ din zonele climatice

turnat. Procedura standard este de a săpa un

umede şi reci.

şanţ cu adâncimea până la limita de îngheţ

Un perimetru protectiv care apără partea

prescrisă, apoi se toarnă o talpă de beton mai

de jos a pereţilor de daunele produse de

largă decât lăţimea peretelui pentru a furniza

umezeală sau eroziune. Un mijloc pentru a

o bază solidă. În interiorul acestei tălpi se

fixa structura de pământ, pentru a face faţă

aşază armături de oţel pentru rezistenţă la

la vânturi puternice, inundaţii, cutremure etc.
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Adâncimea de îngheţ variază, în funcţie de
climat, de la non-existent la permanent.
Adâncimea medie de îngheţ ajunge în
Moab, Utah, până la circa 50 cm. În Vermont
este de circa 120 cm. Logica este aceea că
începând a construi fundaţia sub adâncimea
de îngheţ, aceasta se va sprijini pe o bază
solidă, eliberată de forţele de expansiune şi

4.3: Fundaţie cu talpă flotantă pe un şanţ cu resturi de
piatră spartă.

contracţie datorate ciclului îngheţ/dezgheţ,

Un sistem de fundaţii potrivit este inspirat

numite în mod obişnuit împingerea gheţii.

de proiectul din anii '50 al lui Frank Lloyd

Umezeala îngheţată sub o fundaţie la

Wright, conceput ca o modalitate de a

adâncime insuficientă poate duce la o

micşora costurile pentru fundaţiile construite

deplasare a structurii, provocând crăparea

în climate foarte reci. Aceasta se numeşte

pereţilor, sau la aspecte supărătoare ca

fundaţia pe şanţ drenant cu resturi de piatră

forţarea aliniamentului uşilor şi ferestrelor.

spartă cu o talpă flotantă. În loc de a umple

Logica

convenţionale

adâncimea de îngheţ a şanţului fundaţiei

presupune că o limită de îngheţ adâncă cere

cu beton turnat, el a folosit resturi de piatră

o fundaţie adâncă.

spartă şi pietriş bătătorit ca bază de susţinere

Această logică reprezintă o provocare a

şi a limitat grosimea de lucru a betonului

arhitecturii alternative, astfel încât noile

la o grindă de beton de 25 cm ranforsată

priorităţi energetice au dus la creşterea

cu armături de oţel, aşezată pe suprafaţa

grosimii pereţilor până la 60-90 cm. Adaptarea

şanţului de drenaj. Pentru a evita degradarea

fundaţiilor convenţionale de beton turnat

prin îngheţ, piatra brută asigură drenajul sub

la grosimea pereţilor de pământ ar depăşi

limita de îngheţ, unde apa poate continua

de la început resursele necesare şi costurile

să pătrundă. Această combinaţie, strat de

construirii lor efective. De aceea, are sens a se

drenaj/grindă de rezistenţă, acţionează ca

inova un sistem de fundaţii potrivit pereţilor

talpă şi ca soclu. Cheltuielile şi resursele se

groşi.

reduc la valoarea pietrei compactate în locul

construcţiilor
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betonului ce ar fi fost necesar pentru întreaga

flotant pentru o casă. Fiecare sistem poate

fundaţie de beton turnat (Fig. 4.3).

fi potrivit pentru un aşezământ cu saci de

Un alt sistem de fundaţii de succes, folosit de

pământ, în funcţie de climat. Diferenţa

HUD (Centrul Urban de Dezvoltare Locativă),

principală dintre o fundaţie convenţională

este cel numit fundaţie de mică adâncime

din beton turnat şi sistemele de fundaţii pe

cu protecţie la îngheţ. Deoarece unul din

care noi le-am adoptat pentru pereţii cu saci

scopurile principale este acela de a face faţă

de pământ este că sistemul nostru este mai

acţiunii de îngheţ/dezgheţ, o altă soluţie de a

degrabă construit din unităţi individuale

împiedica pătrunderea îngheţului în fundaţie

decât din grinzi continue.

este prin izolaţie exterioară îngropată. O
fundaţie izolată ajută la reducerea costurilor
cu încălzirea, în medie 17% din căldura caselor
scăpând în exterior prin fundaţie (Fig. 4.4).
Bineînţeles că fundaţiile convenţionale din
beton şi soclurile merg la fel de bine cu pereţii
din saci de pământ.
4.4: Fundaţie puţin adâncă, protejată la îngheţ.

Sisteme de construcţie din
saci de pământ şi fundaţie
pe şanţ cu piatră spartă

O fundaţie continuă de beton este o invenţie
destul de recentă. Oamenii au construit
fundaţii alternative de peste 10.000 de ani.
Când observăm istoria, cele mai vechi structuri
care au supravieţuit în lume sunt aşezate pe

De

funcţionalităţii,

blocuri individuale de piatră şi nisip sau pietriş

folosim o versiune îmbunătăţită a sistemului

tasat. Câteva dintre ele sunt "cimentate" cu

de fundaţie pe şanţ de piatră spartă pentru

mortar de noroi, la fel ca ruinele vechi de

construcţia pereţilor de sine stătători ai

800-1.200 de ani ale construcţiilor Navajo din

grădinii şi o versiune tehnică simplificată

regiunea Fourcorners, din sud-vestul Statelor

a fundaţiei lui Frank Lloyd Wright cu soclu

Unite. Grecii şi romanii au construit imperii
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întregi cu piatră sfărâmată legată cu liant de

spre partea de sus, cu pietriş mai mic. Orice

var. În nord-estul Statelor Unite, hambarul

nisip în amestec trebuie sa fie curat şi cu

din cadre de lemn vechi de 200 de ani din

granule mai mari (evitaţi solurile argiloase

Vermont stă pe o fundaţie uscată de piatră

sau foarte argiloase). Oricât de bine se face

stivuită. Nici satul de piatră Trulli din Italia,

tasarea, drenajul va lucra oricum. Pulverizaţi

vechi de 600 de ani, şi nici colibele de lut

apă în timpul instalării, pentru o tasare mai

vechi de 300 de ani de pe coasta Ţării Galilor,

bună a pietrişului şi a nisipului. Acestea sunt

nu au vreun strat de oţel sau ciment în ele.

bazele fundării pe şanţ de piatră spartă (Fig.

O altă diferenţă este aceea că noi folosim

4.5a şi b).

gravitaţia

ca

ancoră

pentru

fundaţie/

soclu, mai degrabă decât şuruburile sau
străpungerea sacilor cu armături metalice (o

4.5a, 4.5b: Vedere a unui şanţ simplu (A) cu piatră
spartă cu talpă din piatră brută, (B) acoperit cu pietriş
curat şi bine tasat.

alegere obişnuită pentru ataşarea baloţilor de
paie la un perete de fundaţie din beton). În loc
de asta, noi ne bazăm pe greutatea masivă şi
proiectarea strategică a pereţilor pentru a
ţine construcţia stabilă (Vezi Capitolul 5).

Şanţul nostru de bază
Pentru pereţii de grădină şi de intimitate, în
climatul nostru uscat, săpăm un şanţ mai larg
cu 10-15 cm decât lăţimea propusă a pereţilor
finisaţi şi de circa 30 cm adâncime (în jur de
jumătate din adâncimea medie de îngheţ de
la noi). În climatele umede şi reci e posibil sa
fie necesar să săpaţi sub linia de îngheţ. Şanţul
se umple cu piatră brută la fund şi, progresiv
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şi i-a udat cu apă. El a pus două rânduri de
sârmă ghimpată şi încă un rând de saci “Quickcrete” perforaţi şi udaţi, pentru a termina. El
s-a gândit că timpul consumat cu comanda
tuturor

materialelor,

a

amestecurilor

şi

pentru găsirea ajutoarelor pentru prepararea
betonului ar putea fi folosit ca să pună el
însuşi sacii “Quick-crete” preambalaţi, pentru
cam aceeaşi sumă de bani; şi asta a făcut! (Fig.
4.6).
Marea noastră provocare a fost o fundaţie
şi un soclu fără ciment. Dacă ne întoarcem
mai mult în timpul arhitectural, „cimentul
portland” este o dezvoltare de dată recentă.
În 1824, Joseph Aspdin, un zidar englez, a

Soclu din beton la un perete

patentat procesul de obţinere a ceea ce el

din saci cu pământ

a numit „cimentul portland”, cu proprietăţi

Ideea noastră de fundaţie din beton pentru

este cimentul folosit în cele mai multe din

un perete din saci cu pământ este de a umple

construcţiile moderne. Folosirea cimentului

partea de sus a şanţului cu piatră spartă, cu

s-a generalizat foarte mult în viaţa modernă.

două sau trei rânduri de saci cu beton. Marty

Este folosit pentru fundaţii, pereţi, tencuieli,

Grupp a construit, în genul "mentalitate de

blocuri, acoperişuri, construcţii înalte, poduri,

fast food", un soclu din saci cu beton pentru

autostrăzi, trotuare, piscine, canale, ecluze,

doi pereţi în serpentină, în faţa unui mic

diguri, piloni, rampe alunecătoare pentru

complex de apartamente. El a pus un rând de

bărci, piste de decolare, tunele şi baraje...

saci “Quick-crete” (amestec uscat de ciment,

pentru a numi doar câteva.

nisip şi pietriş, ambalat), a perforat fiecare sac
84
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E nevoie de multă putere consumată (energie

pământ,

înglobată) pentru a produce ciment. Conform

stabilizat ... este că putem folosi pământul

Poveştii chirpiciului de Paul G. McHenry, in

pe care-l avem deja pentru pereţi, în loc de

Statele Unite e nevoie de "circa 15 litri de

a aduce beton combinat din apă cu nisip

benzină sau motorină pentru a produce un

şi pietriş. La fel este şi cazul cimentului, se

sac de ciment, ceea ce face ca în atmosferă să

foloseşte un procent mai mic decât pentru

se degaje circa 8% CO2 din totalul existent de

rezistenţa totală a betonului, astfel încât se

CO2". La nivel mondial, producţia de ciment

reduce costul materialelor." Agenţii obişnuiţi

duce la o emanare de CO2 de 12% sau o tonă

de stabilizare sunt cimentul, emulsia de

de bioxid de carbon pentru fiecare tonă de

asfalt şi varul. În general, cele mai multe

ciment produsă. Este în interesul nostru ca

soluri care se pretează la stabilizare sunt cele

specie să minimalizăm dependenţa noastră

aspre, nisipoase. Sunt şi excepţii şi atunci cei

de ciment. Cu aceste gânduri vesele în minte

trei agenţi de stabilizare lucrează în moduri

pe drumul nostru către fundaţia fără ciment,

diferite.

haideţi să vedem câteva opţiuni de stabilizare

Următoarele informaţii privind stabilizarea

cu ciment puţin.

cu ciment şi emulsie asfaltică sunt adaptate

"avantajul

folosirii

pământului

după Enciclopedia constructorilor cu pământ

Socluri din pământ stabilizat

a lui Joe Tibbet.

O alternativă pentru a beneficia de rezistenţa

şi

betonului este de a umple primele două

Cimentul furnizează lipirea ca şi o rezistenţă

sau trei rânduri de saci (sacii soclului) cu un

suplimentară la compresiune. Adăugând o

amestec de pământ stabilizat. Pământul

cantitate predeterminată de ciment (cam

stabilizat este o metodă de a face un pământ

între 6% şi 15% în funcţie de particularităţile

rezistent la efectele umezelii adăugându-i

pământului), pământul stabilizat complet

un procent anume de agent de stabilizare.

cu ciment (adică pământul-ciment) poate

Aşa cum stabileşte Joe Tibbet în excelenta

fi folosit ca o modalitate de a minimaliza

sa lucrare Enciclopedia constructorilor cu

folosirea cimentului, în timp ce folosim doar

Cimentul
simplu

acţionează
lipind

ca

un

particulele

liant,

pur

împreună.
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abilitatea cimentului de a rămâne stabil când
vine în contact cu apa. Cimentul este mai
eficient cu pământurile cu conţinut scăzut de
argilă şi cu un caracter mai grosier, nisipos.
Cimentul amestecat cu solurile cu conţinut
ridicat de argilă gonflantă este mai puţin
eficient atâta timp cât cele două tind să
se opună şi se compromite tăria aderenţei
lor. Folosind saci tub umpluţi cu pământ
stabilizat cu ciment pentru fundaţie/soclu,

4.7: Din cauza lipsei rezistenţei la întindere (în lipsa
armăturii metalice), un tub continuu e posibil să crape
în ţinuturile cu climă rece şi umedă, aşa că folosirea
acestora se recomandă în zonele uscate sau fără îngheţ.

se creează un efect interesant deoarece sunt
mai puţine margini (Fig. 4.7). Odată efectuată

Două avantaje ale folosirii pământului-ciment

tratarea, ţesătura poate fi îndepărtată pentru

sunt: reducerea proporţiei de ciment faţă

a descoperi un aspect de piatră sculptată.

de agregat şi (dacă pământul se pretează)

Aceasta arată exotic într-un perete şerpuit.

reducerea cheltuielilor prin faptul că nu e

Peretele de pământ-ciment expus poate fi

necesar să se achiziţioneze mai mult pietriş

vopsit sau dat cu var în ce culoare doriţi.

spălat şi nisip, care ar fi necesare pentru a
obţine betonul standard.
Emulsia asfaltică furnizează o barieră fizică
în calea trecerii apei. Un amestec bine
preparat de pământ stabilizat cu asfalt nu
va absorbi mai mult de 2,5% apă, raportat
la

propria greutate. Funcţionează prin

învăluirea mănunchiurilor de particule de
4.6: Peretele de fundaţie al lui Marty Grupp, cu saci
“Quick-crete”.

argilă şi nisip cu un film rezistent la apă.
Procentajul de emulsie asfaltică adăugată la
pământ pentru stabilizare este de la 3% la 6%
din greutatea amestecului. Mai mult decât
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atât primejduieşte integritatea pământului.

cantităţi de apă pentru a rezulta varul de

Deoarece vine într-o formă lichidă, emulsia

construcţii.

asfaltică umezeşte amestecul, aşa că e posibil

de calcar în starea ei naturală, nearsă).

să fie nevoie de mai mult timp pentru a

Complexitatea varului este fascinantă şi

continua cu sistemul de pereţi din saci de

merită timpul cheltuit cu cercetarea lui şi

pământ. Aceasta este pentru noi cea mai

pentru a învăţa despre el. (Vedeţi Ghidul

puţin favorită formă de stabilizare. În afară

resurselor pentru informaţii despre var).

de câteva experimentări timpurii, nu o mai

În scopul stabilizării pământului, ne vom

folosim. Emulsia asfaltică este produsă dintr-

concentra asupra folosirii varului hidratat

un combustibil fosil pe bază de carbon şi este

de tip S disponibil în Statele Unite la mai

puternic carcinogenă (creşte riscul de cancer

toate depozitele de cherestea, depozitele

prin expunere îndelungată la emanaţiile ei).

de materiale de construcţii şi oriunde sunt

Stabilizarea cu var. Dintre cei trei stabilizatori

vândute produsele de ciment. Un factor

obişnuiţi, varul este cel mai compatibil cu

critic care merită a fi menţionat este nevoia

pământurile bogate în argilă. Când vorbim

de a-l achiziţiona cât mai proaspăt, deoarece

despre var, ne referim la cel folosit în construcţii

proprietăţile lui scad prin contactul îndelungat

şi nu la varul agricol. Cea mai familiară formă

cu umezeala din aer. Ambalat în saci de

de var pentru construcţii în America de Nord

plastic, proaspăt luat de la depozit, e posibil

este var hidratat – Tip S, care se găseşte sub

să mai aibă ceva viaţă în el. Aprovizionându-l

formă de pulbere uscată în saci de 22,2 kg.

direct de la producător şi sigilându-l în saci de

Este cel mai folosit ca aditiv la stucaturile cu

plastic până veţi avea nevoie de el, va face să

ciment şi la mortarurile pe bază de ciment,

i se păstreze potenţialul.

pentru a le spori capacitatea de a fi prelucrate

Destul de interesant este că varul a fost folosit

şi a împiedica migraţia umezelii.

ca stabilizator în construcţia de drumuri, fiind

Varul se obţine prin arderea pietrei de var,

o activitate de pionierat în anii '20. Mii de mile

care produce oxidul de calciu prin arderea

de drumuri au fost construite având partea

carbonului. Acest oxid de calciu (cunoscut

superioară din pământ stabilizat cu var. Aşa

ca var nestins) reacţionează apoi cu diferite

cum spun Hugo Houben şi Hubert Guillaud în

(Varul

agricol

este

pulbere
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cartea lor Construcţia cu pământ, "aeroportul

care produc această reacţie cu varul se numesc

din Fort Worth, Dallas, a fost construit pe o

de asemenea pozzolani. Originea termenului

suprafaţă de peste 70 km pătraţi folosind

vine de la descoperirea timpurie a cenuşii

varul ca bază de stabilizare a pământului".

vulcanice de lângă Pozzolano, Italia, care a

Varul ne interesează ca stabilizator pentru

fost folosită pe post de catalizator cu varul

pământ din câteva motive. La tonă per

pentru a produce betonul roman. Veneţia, în

tonă, e nevoie de doar o treime din energia

Italia, rezistă încă prin legătura varului care

încorporată pentru a produce var, faţă de

a reacţionat cu pozzolan-ul. În plus faţă de

ciment. În procesul de tratare a varului se

nisipurile şi cenuşile vulcanice, alte varietăţi

absoarbe dioxidul de carbon care a fost

de pozzolan includ piatră ponce, zgură, praf

eliminat la arderea lui. Într-un fel face curăţenie

de cărămidă arsă, cenuşă de orez decorticat

după el. Pe de altă parte, se pompează o tonă

etc. Oricare din acestea poate fi adăugată ca

de dioxid de carbon la producerea unei tone

să întărească un pământ stabilizat cu var.

de ciment şi acesta rămâne acolo. Varul este

Varul

alegerea cu impactul cel mai mic pentru

pământurile argiloase de tip montmorillonit.

stabilizarea pământului.

Pentru

Iată o explicaţie simplificată a felului în care

pământul optim cel mai puternic este cel cu

lucrează stabilizarea cu var. Varul reacţionează

un conţinut rezonabil de argilă de 10-30% şi

cu argila în două moduri importante. Mai întâi,

cu un bun echilibru în conţinutul de nisip şi

adună particulele de argilă fină în aglomerări

pietriş, pentru a-i furniza tăria de comprimare.

aspre şi fragile (de mărimea celor de noroi

Deseori materialul disponibil ca "fundaţie de

şi nisip) printr-un proces numit schimbarea

drum" sau nisipul refuzat de la balastiere este

bazei. Apoi reacţionează chimic cu silica şi

potrivit pentru stabilizarea cu var.

aluminiul disponibile în pământul brut, ceea

Un alt avantaj distinctiv al varului este faptul

ce produce o acţiune de întărire şi literalmente

că pământurile stabilizate cu var formează

lipeşte particulele la un loc. Acest proces

o barieră care inhibă pătrunderea apei

alchimic este cunoscut ca reacţia pozzolanică

de deasupra (ploaie), cât şi a celei de jos,

(ca la producerea tufului vulcanic). Alţi aditivi

prin capilaritate. Aceasta indică faptul că
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un pământ stabilizat cu var are mai puţină

este esenţială pentru a crea mediul necesar

nevoie de o barieră împotriva capilarităţii

care stimulează alchimia pozzolanului, ce va

faţă de un zid de pământ brut şi un soclu de

rezulta într-un pământ complet stabilizat. Un

pământ stabilizat (mai mult despre ruperea

pământ complet stabilizat este neafectat de

capilarităţii mai departe în acest capitol).

apă şi rămâne stabil şi dacă e scufundat în

Experimentând, se poate determina dacă

ea. Este un efort ce merită a fi făcut, mai ales

pământul este compatibil cu varul şi care este

dacă veţi construi într-un climat umed.

proporţia potrivită de var hidratat pentru
pământ pentru a obţine rezultatele optime.
Fiecare pământ are proporţia lui preferată de
var. În general, stabilizarea completă apare
la adăugarea de 10-20% (volum uscat) var
hidratat la pământ uscat, în funcţie de tipul

Procedura de amestecare
pentru pământ stabilizat cu
ciment sau cu var

de pământ. Adăugarea de 5-25% pozzolan

Faceţi un amestec preliminar de pământ cu

(procent determinat prin testare), poate

ciment sau var uscat sau într-o stare semi-

furniza o rezistenţă sporită la compresiune şi

umedă. Amestecul uscat duce la o mai

de asemenea rezistenţă la apă.

bună omogenizare a celor două materiale

Pentru a uşura buna tratare, pământul

componente. Amestecul se poate face la

stabilizat cu var trebuie menţinut umed

mână într-o roabă sau într-o betonieră. O dată

măcar două săptămâni - trei ar fi mai bine.

ce toate ingredientele uscate sunt integrate,

Cu cât e ţinut umed mai mult, cu atât se

se poate adăuga apa. E necesar un amestec

face mai tare. Pentru folosirea la ziduri de

mai bine umezit decât pentru cel de pământ

sprijin din saci cu pământ, acest lucru este

compresat tipic. Adăugaţi destulă apă, astfel

uşor de obţinut prin acoperirea rândurilor

încât să obţineţi 20% umezeală, sau destulă

cu o folie de plastic, stropindu-i cu apă din

apă astfel încât umezeala să "plângă" uşor

când în când. Căptuşirea dublă a soclului din

prin ţesătura sacilor atunci când aceştia sunt

saci va ajuta la reţinerea umezelii timp mai

presaţi. Menţineţi umezeala cât mai mult

îndelungat. Perioada de întărire cu umezeală

posibil, pentru un tratament corespunzător.
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Bariere de umezeală, bariere
de vapori şi ruperi de

necorespunzătoare, care a folosit ciment
pentru a stabiliza adăposturi ale misiunilor
istorice

de

pe

cuprinsul

sud-vestului

Statelor Unite. Zidurile de pământ îşi menţin

capilaritate

integritatea atâta timp cât sunt uscate sau se

Pentru a evita confuziile, vrem să explicăm

pot usca rapid după ce se umezesc.

diferenţa

umezeală

Cimentul distribuie umezeala pe cât de

(hidroizolaţie) şi barierele de vapori, înainte

bine împiedică evaporarea. Apa pătrunde în

de a începe să spunem cum se folosesc. O

interior, dar iese apoi încet afară. Apei îi place

barieră de umezeală (hidroizolaţie) împiedică

să călătorească şi va căuta un debuşeu, chiar

pătrunderea umezelii (apă în stare lichidă),

dacă asta înseamnă să sfideze gravitaţia,

dar permite vaporilor (apă în stare gazoasă)

migrând în zonele poroase de pământ brut

să transpire. Barierele de umezeală sunt

de deasupra. Ridicarea apei prin absorbţie

folosite în general în aplicaţii externe, cum ar

într-un substrat mai poros de deasupra este

fi izolaţia Tyver (un material sintetic de fibre

descrisă ca acţiune capilară, la fel cum un

de polietilenă de înaltă densitate). O barieră

burete suge apa în sus.

între

barierele

de

60 EARTHBAG BUILDING

de vapori împiedică migraţia apei în ambele
stări, lichidă şi gazoasă. O barieră de vapori se
referă de fapt la o membrană impermeabilă

NIV ELUL T

ER EN U LU I
GRADE

Vapor Barri

la apă. Un bun exemplu de barieră de vapori
este o membrană din folie de plastic.
Deşi cimentul rămâne stabil în contact cu
apa, are prostul obicei de a ajuta capilaritatea,
distribuind umezeala de jos în sus, rezultând
migraţia apei către peretele de pământ pe
care a fost proiectat să-l protejeze. Multe
ziduri de pământ au cedat până la prăbuşire
datorită restaurării bine intenţionate, dar
90
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absorption into a more porous substrate above is
described as capillary action, much like how a sponge
soaks up water.
Conventional wood frame construction is
required by code to install a vapor barrier in between
the top of the concrete stem wall and the wooden sill
plate that the stud wall framework is attached to. It
can be a roll of one-eighth-inch (0.3 cm) closed cell
foam, heavy gauge plastic sheeting, tarpaper, or a nontoxic alternative liquid sealer, like DynoSeal made by
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care membrana ar fi trebuit să-l protejeze.
Sunt multe discuţii referitoare la folosirea
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barierelor de vapori şi a cimentului în general,
ambele materiale au arătat în mod evident
reţinerea şi răspândirea igrasiei la materialele
de construcţie organice, cauzând probleme

e

bove.

4.9: Membrana impermeabilă la apă previne acţiunea
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dribble down onto the surface of the vapor barrier,
Pentru construcţiile convenţionale pe cadre
pool up and be wicked into the wall it was designed to
protect.
There is
lot of debate
the use of vapor
de lemn,
o a cerinţă
a about
normativului
este
barriers and cement in general as both materials have
instalarea unei bariere de vapori între partea
shown
evidence of retaining or diverting dampness to
organic
buildingamaterials,
moisture
superioară
socluluicausing
de beton
şi problems.
placa de
An alternative approach is to design a capillary
lemn
care moisture
se ataşează
stâlpul
break
thatpe
prevents
rising from
below cadrului.
as well as
providing
drainage
from
potential
moisture
invasion
Poate fi un strat de 3 mm de spumă celulară,
from above. This can be achieved by creating large
folie de
plastic
asfaltat
sau un
enough
air spaces
so groasă,
that watercarton
is unable
to be absorbed.
Double
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poly bagsnetoxic,
and fillingcum
themar fi
lichidbagging
alternativ
de sigilare,
with three-quarter-inch (1.9 cm) gravel can make a simSealbreak.
produs
de AFM,
întins
pe suprafaţa
pleDyno
capillary
Although
we feel
gravel-filled
bags
would make an effective capillary break, we have yet to
superioară a zidului de sprijin din beton (Fig.
experience how they would hold up over time. Since the
gravel
held in place by relying entirely on the bag, in
4.8 siis 4.9).
addition to doubling the bags, make sure to keep them
Totuşi, o membrană impermeabilă (barieră
well
protected from sunlight immediately after installation
ensure the
full benefit să
of their
integrity.absorbţia
de tovapori)
proiectată
oprească
Another option for a capillary break is a couple
de
jos,ofpoate,
de arranged
asemenea,
of layers
flat stones
on topsăofîmpiedice
the concreteşi
ordrenajul
stabilized de
stemsus.
wall Dacă
in a waydin
thatanumite
allows air passage
motive
to occur between the rocks. Rock should be of an
apa ajungenature
pe peretele
de deasupra
fundaţiei
impermeable
(rather than
a porous type
like
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sandstone)
will inhibitferestre
moisturesau
migration
(scurgere
dethat
la acoperiş,
ţevi), s-ar
(Fig. 14.10a & b). The entire stem wall can be built
putea
scurge
în jos până
laon
bariera
vapori,
out
of stone,
dry-stacked
directly
top of de
a rubble
trench. A rubble trench is, in itself, a type of capillary
va bălti acolo şi va fi dirijată în peretele pe
break.

umezelii de jos, în timp ce asigură drenajul
pentru potenţiala umezeală de sus. Aceasta
se poate realiza prin crearea de spaţii suficient
de largi de aer, astfel încât apa să nu poată
fi absorbită. Prin căptuşirea dublă a sacilor
ţesuţi din polietilenă şi umplerea căptuşelii cu
un strat de circa 2 cm de pietriş se poate crea
simplu o rupere de capilaritate. Deşi simţim
că sacii umpluţi cu pietriş întrerup efectiv
capilaritatea, nu am experimentat încă modul
cum se vor comporta în timp. Întrucât pietrişul
este ţinut bazându-se în întregime pe sac, în
plus faţă de dublarea sacilor asiguraţi-vă că
aceştia sunt protejaţi de lumina şi căldura
soarelui imediat după aşezarea lor, astfel
încât să se poată obţine beneficiul maxim din
integritatea lor.
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O altă opţiune pentru ruperea capilarităţii
este reprezentată de două straturi din pietre
plate aranjate pe partea superioară a zidului
de sprijin din beton sau pământ stabilizat,
într-un mod care să permită aerului să circule
printre pietre. Pietrele trebuie să fie de natură
impermeabilă (mai bine decât de natură
poroasă ca gresia), ceea ce va împiedica
migraţia umezelii (Fig. 4.10 a şi b). Întregul
soclu poate fi construit din piatră, stivuită
uscat direct deasupra unui şanţ cu piatră

4.10b: Şapă de scurgere din metal în formă de J, detaliu.

spartă. Un şanţ cu piatră spartă este el însuşi
un tip de rupere a capilarităţii.

4.10a: Rupere de capilaritate din pietre plate stivuite
uscat. Şapă de scurgere între tencuiala de pământ şi
zidul de sprijin stabilizat.
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4.11 (sus): Tencuind jos, la nivelul pământului, riscaţi să
atrageţi umezeala în pereţi, provocând exfoliere şi alte
pagube datorate umidităţii.
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4.12 (sus): Fundaţii/soclu tradiţionale şi alternative.

polietilenă (folosit mai ales la irigaţii), ca o

Şapa de scurgere (deseori numită "profil J" în

şapă flexibilă de scurgere pentru pereţii curbi.

meseriile legate de construcţii) este o platformă

Totuşi, şi profilul metalic J poate fi „aranjat”

de sprijin a tencuielii inferioare a peretelui.

cu succes pentru a se potrivi la fel de bine la

Este o mini-întrerupere de capilaritate care

pereţii curbi.

protejează tencuiala de infiltrarea umezelii în

Motivul pentru care menţionăm ceva legat

sus din pământ, sau din beton, sau din fundaţia

de tencuială în acest moment este pentru a

stabilizată/soclu (Fig. 4.11).

puncta faptul că toate lucrurile sunt legate

O alternativă la "profilul J" este furtunul de 1,5

şi depind unul de altul. Marele avantaj al

sau 2 cm diametru fixat între sacii soclului şi

planificării anterioare este că vă permite să vă

sacii de pământ brut, cu o legătură de sârmă

gândiţi la o anumită situaţie mai devreme în

sau cu cuie lungi de finisaj. Noi am folosit

procesul de construcţie, uşurându-vă sarcina

atât furtun picurător, cât şi din cel negru de

ulterioară. Gândiţi în avans!
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Fundaţie/pereţi de sprijin
tradiţionali şi alternativi

(case solare făcute din materiale naturale
şi reciclate), numeşte anvelopele aruncate
"indigene". Anvelopele vechi pot fi găsite
aproape peste tot, aşa că putem foarte bine

Soclul este cea mai vulnerabilă parte a

să le folosim. La workshop-ul (atelier de lucru)

sistemului de fundaţie deoarece este expus

din Rico, Colorado, din 1999, despre clădiri

stihiilor. Aceasta e zona în care ajung stropii

naturale, Keith Lindauer a pregătit pentru noi o

şi se îngrămădesc frunzele ude, spre care

impresionantă fundaţie terasată din anvelope

migrează iarba şi unde microorganismele

îndesate pe care să construim un gard din saci

din pământ încearcă să mănânce peretele,

cu pământ. Pentru cei mai mulţi, anvelopele

făcându-l din nou compost (gunoi organic).

umplute cu pământ sau pietriş îndesat sunt

Într-un climat cu adevărat uscat (ploaie sub 25

un mod grozav de a transforma un artefact

litri/mp/an), putem scăpa cu aşezarea sacilor

indigest făcut de mâna omului într-un perete

de pământ brut, natural (nestabilizat), direct

de sprijin durabil. Ţineţi minte că sunt mult

peste partea superioară a şanţului cu piatră

mai multe opţiuni de a inova noi întrebuinţări

spartă, cu întreţinerea anuală a tencuielii de

pentru materialele vechi (Fig. 4.13).

pământ. Adăugarea unei căptuşeli protectoare
de piatră pe post de apărătoare de stropi în
exteriorul sacilor de pământ natural poate
duce la creşterea durabilităţii lor. Alte opţiuni
includ stiva de piatră uscată, piatră cu mortar
pe bază de pământ sau de var, chirpici
stabilizat, cărămidă arsă, bucăţi de beton
reciclat şi anvelope umplute cu pietriş sau
pământ bătătorit (Fig. 4.12).
Un soclu din anvelope? Mike Reynolds,
inovatorul şi proiectantul pentru “Recycled
Radial Ranchos”, cunoscut şi ca Earthships
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4.13: Fundaţia/soclul menit să susţină un perete din
saci cu pământ la workshop-ul din Rico, Colorado,
despre clădiri naturale.
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Fundaţii/socluri din saci cu

indicelui de izolare R de 4,35 per inch. Noi o

pământ izolaţi

folosim doar la izolarea perimetrală, de jur-

Cu cât mai rece şi mai umed este climatul,

târziu despre o tehnică mai naturală (dar mai

cu atât o fundaţie va avea beneficii mai mari

puţin disponibilă) pentru creşterea izolării

dintr-o izolaţie exterioară. Izolaţia este cea

unui sac cu pământ. Deocamdată să vedem

mai eficientă când e plasată pe exteriorul

avantajele izolării cu spumă rigidă.

împrejurul fundaţiei (Fig. 4.14). Vom vorbi mai

fundaţiei, astfel încât să furnizeze un
tampon de aer cald între masa de pământ
şi temperaturile exterioare. Într-un climat
rece, izolaţia creşte eficienţa masei de pereţi
din pământ, permiţându-i acesteia să reţină
căldura mai mult şi să o radieze din nou în
interior, în spaţiul de locuit.

4.14: Fundaţie de saci cu pământ, izolată.

Tipul de spumă rigidă pe care preferăm să-l

Un avantaj al folosirii spumei rigide pentru

folosim este cel utilizat la plăcile cu bobiţe

izolarea perimetrului este acela că, protejând

albe, făcute din polistiren expandat de înaltă

sacii cu pământ de umezeală, putem folosi

densitate (EPS). Aşa cum am scris aici, este

un amestec de pământ brut bătătorit şi

singura spumă rigidă făcută în totalitate

astfel putem evita folosirea cimentului în

fără clorofluorocarbon (CFC) sau hidro-

saci. Pentru aplicaţiile subpământene, spuma

clorofluorocarbon (HCFC). Aceasta există

rigidă cu densitate mare are o putere de

în două variante de densitate, din care cea

compresie destul de bună, care poate rezista

cu densitatea mai mare e mai bună pentru

la încărcările laterale provenite de la rambleu.

aplicaţiile subpământene. Are dezavantaje

Partea izolată cu spumă, dar expusă, a zidului

pentru mediul înconjurător, deoarece se

de sprijin, poate fi impermeabilizată cu folie

consumă multă energie pentru producerea ei,

de plastic rezistentă la condiţii grele (20–25

dar poate fi reciclată într-o anumită măsură.

microni grosime), urmată de o bandă de

Placa cu bobiţe de mare densitate are valoarea

tablă profilată , apoi piatră, cărămidă sau
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pietriş îndesat, ca să se protejeze spuma de

fi înfăşurate peste izolaţia exterioară şi apoi

deteriorarea din cauza razelor ultraviolete

acoperit locul. Membrana de izolare pentru

(UV).

iazuri este un cauciuc butil pentru condiţii

Pentru pereţii circulari noi aplicăm două

grele de lucru, care e prevăzut în interior cu o

straturi de spumă, de câte 2,5 cm grosime,

ţesătură ce împiedică sfâşierea acestuia. Are o

deoarece spuma rigidă este destul de flexibilă

durată de viaţă medie de 50 de ani. Protejat de

pentru a se încovoia după o curbă. Asiguraţi-vă

soare, probabil că viaţa lui e mult mai lungă.

că alternaţi marginile acestora, astfel încât să
nu existe nici o cale pentru migraţia apei (Fig.
4.15). Dacă nu sunteţi siguri de rezistenţa la apă
a spumei rigide sau dacă doriţi o protecţie la
apă mai mare, atunci sunt disponibile câteva
tipuri de membrane comerciale rezistente
la apă. Folia de polietilenă cu rezistenţă
mare sau cauciucul butil vor ajuta la oprirea
transportului umezelii în fundaţia voastră din

4.15: Fundaţie curbă, izolată, cu podea interioară
adâncită.

apa aflată în pământ provenită de la ploi sau
de la dezgheţul primăvăratic. Aceasta este o
protecţie foarte isteaţă pentru structurile tip
bordei sau îngropate, unde umezeala este

Fundaţii izolate din piatră
ponce/saci de pământ

evidentă. Depozitele de cherestea, fermele

Piatra ponce este o rocă vulcanică uşoară şi

tip cooperativă şi cataloagele sunt surse

poroasă, folosită des la curăţare, netezire şi

foarte bune pentru a găsi folie agricolă de

şlefuire. Este o rocă plină de pori cu aer. Ca

polietilenă de 20-50 microni.

urmare, lucrează bine ca un strat izolator. Pre-

Pentru protecţia extremă la umezeală externă,

amestecând piatră ponce cu pământ bătătorit

materialul de membrană izolatoare pentru

şi potrivit calitativ, în proporţie de 50:50, noi

iazuri EPDM (etilen propilen dien monomer),

am făcut blocuri din saci de pământ care

izolaţia de acoperiş sau ţesătura bitumată pot

cântăresc 1/3 din greutatea lor originală. Nu
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am făcut nici un test “oficial” pentru calităţile

„tamponului Watson” (un sistem natural de

izolatoare ale acestor amestecuri. Noi doar

filtrare a apei uzate), o piatră ponce de mici

admitem că prin acele spaţii de aer obţinem

dimensiuni va dirija umezeala de jos, de la

un fel de efect de izolare (Fig. 4.16).

pământ, în sus, la fel ca un burete, în timp ce
o altă piatră ponce cu diametrul mai mare va
drena umezeala, îndepărtând-o. Scoria, un alt
tip de rocă produsă de vulcanism, poate fi un
înlocuitor pentru piatra ponce. Experimentaţi
care ar fi proporţia dintre pământ şi scorie care
ar putea lucra cel mai bine pentru proiectul
vostru.

4.16: Sac de pământ cu piatră ponce întărit şi aplatizat,
componentele sunt compresate împreună la fel ca la
un amestec tipic de pământ bătătorit.

Cantităţi mari de piatră ponce şi pământ curat
şi bun de tasat pot fi amestecate în prealabil
cu un buldoexcavator sau tractor cu încărcător

Combinând piatra ponce cu 50% pământ,

frontal şi adunate într-un morman pentru a

putem încă bate amestecul într-un bloc

fi umezite, tasate şi gata pentru construcţia

compact, la fel ca pământul compresat.

peretelui, la fel ca un pământ obişnuit. Va fi

Umplerea sacilor doar cu piatră ponce duce

nevoie de mai multă apă, datorită absorbţiei

la un amestec zgrunţuros de material vrac, ce

mai mari a pietrei ponce. Pentru socluri sau

refuză să se compacteze, în timp ce îi lipseşte

orice loc unde umezeala poate fi o problemă,

greutatea pe care ne-am fi bazat pentru ca

combinaţia de piatră ponce şi pământ poate

gravitaţia să îl fixeze în lucrare. Noi preferăm

fi stabilizată cu acelaşi procent de ciment sau

să menţinem integritatea structurală a

var care este potrivit pentru pământul pe

sistemului de perete pe primul loc şi doar

care-l folosiţi.

apoi ne gândim la opţiunile de izolaţie.
Piatra ponce ar trebui să aibă o granulaţie
cuprinsă între 1,9 şi 2,5 cm în diametru.
Conform

lui

Tom

Watson,

proiectantul
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Consideraţii de proiectare
asupra structurilor îngropate
şi bordeielor

se produc şi sedimentări în jurul lor. Când
pământul exercită presiune pe pereţii unei
structuri rotunde, forţa de apăsare se distribuie
în mod egal de-a lungul perimetrului cercului
(Fig. 4.17).

Pentru clarificare, când ne referim la "structură

Acelaşi principiu se foloseşte la reţinerea

îngropată" tindem să ne gândim mai mult

apei după un baraj. Cele mai multe baraje

în termenii unei podele adâncite la cel mult

sunt curbe, cu spatele curbei spre apă. Apa

1,2 m adâncime. O "structură îngropată" (tip

presează pe baraj şi forma barajului distribuie

bordei) este de obicei îngropată în pantă

presiunea de-a lungul întregii sale suprafeţe.

(preferabil cu o expunere sudică). O structură

Pe de altă parte, un perete liniar poate fi

îngropată poate fi de asemenea construită

puternic la colţuri, dar slab de-a lungul zonei

la nivelul terenului pe un loc plat, cu partea

drepte. Sub presiune, este foarte posibil "să

nordică îngropată prin îngrămădirea de

explodeze" sau mai degrabă să se prăbuşească

pământ împrejur, făcând un fel de taluz. O

în interior în timp.

structură care este în totalitate sub pământ o
numim "subterană".

Rotund înseamnă solid
În măsura în care se folosesc saci cu pământ
ca sistem de fundare, alternativ la cel
convenţional de beton, avem de făcut o
recomandare foarte importantă. Construiţi
rotund când o faceţi sub pământ. Pereţii

4.17: Construcţie Anasazi rotundă, casă de tip kiva
îngropată, care a rămas intactă după 1.000 de ani,
timp în care omul alb construieşte o pivniţă pătrată ce
se clatină după mai puţin de 100 de ani. Asta înseamnă
că un cerc este de 10 ori mai puternic decât un pătrat?

tip bordei şi îngropaţi suferă o presiune

Sistemul de pereţi din saci cu pământ este

extraordinară de la pământul înconjurător,

proiectat să lucreze ţinând cont de forţele

deoarece pereţii sunt umpluţi şi, în timp,

de compresie şi astfel încât să-şi păstreze
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integritatea structurală.

Adăugarea unei

Dacă sunteţi pe un teren plat cu un bun

curbe în perete este cel mai simplu mod de a

drenaj sau cu o pantă spre sud, aveţi o ocazie

obţine acest lucru. Un pătrat este bun, dar o

ideală să faceţi o structură parţial îngropată

curbă are forţă (Fig. 4.18).

sau tip bordei. Solurile foarte stabile şi cele
nisipoase sunt ideale pentru structurile
îngropate.
Când vă planificaţi să "îngropaţi" o structură
din saci cu pământ sub nivelul solului sau
tip bordei, evitaţi terenurile localizate
într-o

zonă

cu

flux

puternic,

câmpie

4.18: Casa lui Penny Pennel - tip kiva, bordei din saci de
pământ cu diametrul de 11 m, Arizona de Sud.

inundabilă, zone de drenaj natural (spălări

Aşa cum am demonstrat în ghidul pas cu pas

mlaştini,

ilustrat al sistemului de perete, pereţii drepţi

pantele abrupte predispuse la alunecări de

au nevoie să fie contrafortuiţi şi toţi sacii lor

teren şi căderi de pietre. Chiar şi cu aceste

de capăt, expuşi, trebuie să fie bătuciţi. Un

consideraţii grijulii, o structură tip bordei va

perete curb nu este doar mai puternic; el

necesita lucrări suplimentare la pământul din

presupune mai puţin timp şi energie pentru

jurul perimetrului pentru a asigura un drenaj

a fi construit. Un proiect liniar compromite

corespunzător. Instalarea unui dren franţuzesc

integritatea structurală, consumă mai mult

sau un şanţ de scurgere va dirija apa în jurul

timp, energie şi resurse pentru construire, dar

structurii şi departe de aceasta. Trebuie

permite canapelei să se aşeze bine la perete.

acordată o atenţie suplimentară pentru a vă

Alegeţi-vă propria voastră prioritate.

asigura că există un drenaj corespunzător de

Evaluarea terenului

jur împrejurul perimetrului unei construcţii

Evaluarea terenului de construcţie pentru

c). (Pentru mai multe informaţii despre drenul

o structură cu saci de pământ urmăreşte

francez şi şanţul de scurgere, consultaţi

aceleaşi criterii ca la orice structură comună.

Ghidul resurselor de la sfârşitul acestei cărţi).

"uscate" şi şuvoaie intermitente), mocirle,
solurile

argiloase

gonflante

şi

cu saci de pământ îngropate (Fig. 4.19 a,b şi
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Fundaţii rezistente la
cutremur
Istoria ne-a arătat că fundaţiile pot fi
construite la fel de bine din unităţi individuale
stivuite precum cărămidă sau piatră, cât şi din
beton turnat. O fundaţie din beton turnat se
bazează pe rigiditate ca un mijloc de a furniza
stabilitate în caz de cutremur. Putem încerca
să învingem natura prin rezistenţă, sau putem
urma fluxul împreună cu ea. Aceasta din urmă
a fost alegerea preferată timp de mii de ani
de-a lungul Orientului Mijlociu şi Asiei, în cele
mai active regiuni seismice din lume.
De când construcţia cu saci de pământ a
stârnit interes, Nader Khalili, inovatorul
metodei, a făcut teste în structurile sale de
lucru, pentru a simula mişcările cutremurului.
Testele au fost făcute conform standardelor
ICBO pentru o structură aflată în Zona 4 de
cutremur. Aceasta e recunoscută ca zona
cu cele mai mari cutremure în Statele Unite.
Rezultatele testelor au depăşit cu mult
4.19 a, b şi c: Detalii despre instalarea drenului
franţuzesc.

limitele stabilite de ICBO şi, de fapt, aparatele
de test au început să cedeze înainte ca vreo
deplasare să fie observată în clădirile testate.
Testele făcute la Universitatea din Kassel,
Germania, au arătat concludent, prin studii
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comparate

între

structurile

cu

pământ

folosiţi. Probabil este o idee bună să utilizaţi

bătătorit, pătrate şi rotunde, că acestea din

un proiect de construcţie rotund. Proiectarea

urmă au o mai mare stabilitate la testele de

construcţiilor cu rezistenţă la cutremure

impact la cutremur. Raportul a precizat că "este

depăşeşte scopul acestei cărţi, dar, cu cât se

avantajos ca frecvenţa de rezonanţă a casei să

face mai multă cercetare în acest domeniu,

nu se potrivească cu frecvenţa de mişcare a

indicaţiile arată că aceste construcţii din saci

pământului, în timpul cutremurului." Aceasta

cu pământ s-ar putea dovedi alternative mai

presupune ca acele case care sunt făcute cu

ieftine şi cu un impact mai mic în comparaţie

o construcţie solidă (ca în cazul caselor cu

cu practicile seismice convenţionale în

saci cu pământ), să nu se aşeze pe o fundaţie

domeniul construcţiilor din prezent.

rigidă. Casele uşoare (ca cele construite pe
cadre) se comportă mai bine aşezate pe o
fundaţie solidă. În cazul cutremurelor, casele
sunt afectate în principal de acceleraţia
orizontală creată de mişcarea pământului. O
structură masivă, independentă de fundaţie, e
capabilă să se mişte independent de aceasta.
De aceea, în timpul cutremurului solicitarea
din pământ nu e transmisă şi la clădire. O
structură cu o greutate mică se bazează
pe propria elasticitate pentru a contracara
forţele seismice transmise prin fundaţie.
Dacă intenţionaţi să construiţi o clădire
din saci cu pământ într-o zonă cu activitate
seismică ridicată, ar trebui să faceţi o cercetare
intensivă şi să aveţi cunoştinţe solide (sau
cel puţin „binecuvântarea” unui inginer de
structuri), cu privire la ceea ce este necesar să
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CAPITOLUL 5

CHAPTER 5

CaracteristiciDesign
structurale
de proiectare
pentru pereţii
Structural
Features
for Earthbag
Walls
din saci cu pământ
very construction medium incorporates specific
design principles to get the optimal performance
from the material being used. Timber, stud frame, and
post and beam incorporate diagonal bracing and
crossties to provide shear strength. The dimensions of
the lumber and spacing dictate load-bearing capabiliFiecare
construcţie
integrează
ties, etc. Nomediu
buildingde
material
is immune to
nature’s
governing principles. Even rock is affected by frost
principii de proiectare specifice, pentru a
heave.
Earthbag
building isoptime
still in itsale
infancy,
so it
obţine
performanţe
materialului
remains open for exploration. The design principles
folosit. Lemnăria, cadrele, stâlpii şi grinzile

E

that we have incorporated into earthbag building are
simple, common sense strategies inspired by FQSS,
observation of successful indigenous building techniques, and some of the current provisions to adobe
building codes, especially those of the state of New
Mexico where they have a long-standing tradition of
construcţie
nu este
imun la mecanismele
building
with earthen
materials.
A list of the fundamental structural principles
de control ale naturii. Chiar şi pietrele sunt
for building vertically plumb earthbag walls is as follows
(note de
thatîngheţ.
domes are in a category all to
afectate
themselves). (Refer to Chapter 11).
Construcţia din saci cu pământ se află încă în

încorporează întăriri diagonale şi traverse

fază incipientă, astfel încât rămâne deschisă

pentru a conferi rezistenţă la forfecare.

explorării.

Dimensiunile lemnului şi spaţierea dictează
capacitatea portantă etc. Niciun material de

5.1: Pereţii liniari, de sine stătători, necesită un suport
lateral (contrafortuire) centrat, la fiecare 3,6 metri.

5.1: Linear, freestanding walls require lateral support
(buttressing) every 12 feet on center.
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Principiile de proiectare pe care le-am

grosimii pereţilor primului nivel, ori folosirea

integrat în construcţia din saci cu pământ

unor saci cu o lăţime mai cuprinzătoare, sau

sunt strategii simple, de bun simţ, inspirate

integrarea unui suport lateral (contrafortuire),

de

reprezintă alternative la utilizarea unei grinzi

principiul

DPST

(distractiv,

prompt,

simplu, temeinic), din observarea tehnicilor

de legătură
7 0 E A Rdin
T H Bciment.
AG BUILDING

de construcţie autohtone de succes, precum

Height

şi de unele prevederi actuale ale codurilor

We sugge
more than
on our pe
cm) wide
would lik
earthbags
able, plac
to a concr
the first s
built-in la

de construcţie din chirpici, în special cele din
statul New Mexico, unde există tradiţia veche
a construcţiilor cu materiale pe bază de lut.
Vă prezentăm în cele ce urmează o
listă

cuprinzând

principiile

structurale

fundamentale pentru construirea pereţilor

Lateral

perfect verticali din saci cu pământ (reţineţi
apartenenţa cupolelor la o categorie complet
separată). (A se vedea Capitolul 11).

Limitarea înălţimii

5.2: Câteva
forme
carethat
conferă
laterală
–
5.2: Various
shapes
providestabilitate
lateral stability
—
contrafortuire
pentru
pereţi
ori curburi.
buttressing
for linear
wallsliniari
or curves.

Vă sugerăm înălţarea unor construcţii din saci
cu pământ cu un singur nivel şi cu o înălţime

Suport lateral (Fig. 5.2)

care să nu depăşească 3 m. Această sugestie
se bazează exclusiv pe experienţa noastră în

Suportul lateral este o metodă de întărire

ridicarea unor pereţi din saci cu pământ cu

a unui perete drept, pentru a-i conferi

lăţimea de 37,5 cm şi înălţimea de 3 m. Dacă

stabilitate suplimentară. Un perete liniar

doriţi să continuaţi ridicarea unui al doilea

este destul de uşor de răsturnat, întrucât

nivel din saci cu pământ, vă recomandăm

opune o rezistenţă foarte scăzută la

folosirea unei grinzi de legătură din ciment,

presiunea exercitată dintr-o parte sau

aşezată între cele două nivele. Dublarea

din alta.
Adăugarea
unui perete
5.3: Buttresses,
corners, intersecting
earthbag care
or stud- se
frame wall, and sufficient curves are all
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considered effective forms of lateral support
in a structure.

Lateral sup
wall to giv
to push o
sure exert
that inters
Ado
support) e
ing walls,
intended
teria for f
walls are b
them dur
consequen
tressing fo
dependin
type (Fig.
Inte
They can
to reduce
built-in n
perform t
and efficie

Height

In additio
curves) fo
width ratio
six inches
thickness,
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intersectează cu cel liniar este un tip de

Şi pereţii interiori beneficiază de contraforturi.

suport lateral.

Acestea pot fi împărţite pe oricare parte a

Codul7referitor
din chirpici
0 E A R T H Bla
A Gconstrucţiile
BUILDING

unui perete despărţitor, pentru un aspect

impune, în mod caracteristic, contrafortuire

minimizat.
Contraforturile adaugă un anumit
Height Limitations

(suport lateral) centrată la fiecare 3,6 m

interes
estetic
subsingle-story
formă deearthbag
colţuribuildings
încorporate
We suggest
building
no

pentru pereţii de sine stătători şi la fiecare

sau
elemente
de sprijin
pentru15-inch
rafturi.
Pereţii
on our
personal experience
of building
(37.5

7,2 m, pentru pereţii destinaţi ca structurali.

cm) wide earthbag walls ten feet (3 m) tall. If you
curbaţi
îndeplinesc mult mai graţios şi eficient

Noi aplicăm criteriile cuprinse în codul
referitor la construcţiile din chirpici aferente
pereţilor neanexaţi. Cu toate acestea,
întrucât sunt construiţi „ecologic”, pereţii
din saci cu pământ tind să se curbeze în
timpul construcţiei, până ce pământul se
întăreşte. Prin urmare, suntem mai liniştiţi
dacă adăugăm un contrafort la structură
la fiecare
5,4 shapes
m, în
destability
grosimea
5.2: Various
that funcţie
provide lateral
—
buttressing for linear walls or curves.

peretelui şi tipul solului (Fig. 5.3).

more than ten feet (3 m) in height. This is based solely

would like to continue building a second story using
earthbags,
a concrete
beam would(Fig.
be advisrolul
pe care
îl are bond
un contrafort
5.4).
able, placed between these two levels. An alternative
to a concrete bond beam is to double the thickness of
the first story walls, or use larger width bags, or
built-in lateral support (buttressing).

Raportul între înălţime şi
Lateral Support (Fig. 5.2)
lăţime

Lateral support is a method of bracing a straight run of
wall to give it extra stability. A linear wall is fairly easy
Pe
suportul
lateral,
contraforturile
(precum
tolângă
push over
as it offers
very little
resistance to pressure exerted from one side or the other. Adding a wall
şi curbele) respectă criteriile de stabilire a
that intersects a linear wall is a type of lateral support.
Adobeîntre
codes înălţime
typically require
buttressing
(lateral
raportului
şi lăţime.
Pentru
fiecare
support) every 12 feet (3.6 m) on center for freestand30
deand
înălţime
a peretelui,
adunaţi
ingcm
walls,
24 feet (7.2
m) on center
for walls15 cm la
intended as structures. We follow the adobe code crilăţimea
sa, fie ca grosime
totală
oriearthbag
ca şi curbă
teria for freestanding
walls. However,
since
wallscontrafort.
are built “green,”
to have some
flex to între
sau
Cuthey
altetend
cuvinte,
raportul
them during construction until the earth cures. As a
consequence,
we feel more
butînălţime
şi lăţime
estecomfortable
de doi laincluding
unu, exprimat
tressing for a structure every 18 feet (5.4 m),
cadepending
2:1, înălţime
de lăţime
(Fig.
on the faţă
thickness
of the wall
and5.5).
the soil
type (Fig. 5.3).
Interior walls benefit from buttresses as well.
They can be split onto either side of a dividing wall
to reduce their profile. They add esthetic interest as
built-in nooks or support for shelving. Curved walls
perform the task that a buttress does with more grace
and efficiency (Fig. 5.4).

Height to Width Ratio
5.3: Buttresses, colţurile,
corners, intersecting
earthbag
or stud-din
5.3: Contraforturile,
intersecţiile
pereţilor

saci cu pământ
pecurves
schelet
frame wall,sau
andpereţii
sufficient
aredin
all lemn, precum
şi suficiente
curbe,
toateforms
reprezintă
considered
effective
of lateralforme
supporteficiente de
suport lateral
într-o structură.
in a structure.

In addition to lateral support, buttresses (as well as
curves) follow criteria for determining their height to
width ratio. For every foot (30 cm) of wall height, add
six inches (15 cm) of width to the wall, either as total
5.4:
Pereţiiorsuficient
independent
thickness,
as a curvedeorcurbaţi
buttress.seInsusţin
other words,
the
din părţile laterale.
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Pereţii curbaţi urmează aceleaşi criterii,
răsucindu-se într-un model arcuit ce respectă
raportul între înălţime şi lăţime la fiecare
3,6 m de lungime (Fig. 5.6). Un alt exemplu
constă în faptul că puteţi creşte şi grosimea
totală a peretelui, prin construcţia unuia cu
înălţimea de 1,8 m şi grosimea de 0,9 m, sau
a unui perete de 1,2 m cu grosimea de 0,6
m etc. Contrafortuirea a fost în mod evident
concepută pentru a reduce cantitatea de
materiale şi de muncă.
5.6: Exemple de raporturi între înălţime şi lăţime pentru
pereţi curbaţi, neanexaţi. (Privire de ansamblu).

Pereţi circulari
Circular înseamnă solid. O structură circulară
este cea mai stabilă formă de perete şi deosebit
de potrivită pentru aplicarea la nivel subteran,
5.5: Un perete cu înălţimea de 3 m va avea nevoie de
un contrafort cu adâncimea totală de 1,5 m, centrat,
la fiecare 3,6 m. Un perete cu înălţimea de 2,4 m va
avea nevoie de un contrafort cu adâncimea de 1,2 m,
iar un perete cu înălţimea de 1,8 m are nevoie de un
contrafort cu adâncimea de 0,9 m.

precum şi în mediile predispuse la cutremure şi
uragane. La nivel subteran, construiţi structuri
circulare, sau cel puţin adăugaţi o curbă unui
perete posterior subteran (Fig. 5.7).

5.7: Forma supremă de contrafortuire este un cerc
complet. MARLENE WULF
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Amplasarea corectă a
sârmei ghimpate
Asiguraţi-vă că aţi încorporat sârma ghimpată
în toate contraforturile şi înfăşuraţi-o în jurul
oricărui colţ, întrerupând-o la formele pentru
deschideri (mai degrabă decât la colţuri). Dacă
ridicaţi pereţi din saci cu pământ cu lăţimea
de doi saci, aşezaţi sârma ghimpată într-un
model repetat sub formă de opt, pentru a

5.9: Un perete cu lăţimea de doi saci va fi angrenat mai
bine dacă sârma ghimpată este aşezată într-un model
sub formă de opt.

Întreţeserea colţurilor

realiza legătura dintre sacii alăturaţi. Nu uitaţi

Atunci când construiţi structuri rectilinii din

să aşezaţi decalat zonele de îmbinare dintre

saci cu pământ, alternaţi aşezarea sacilor

saci (Fig. 5.8 şi 5.9).

pe verticală sub formă de zidărie la colţuri
cu întreţeserea lor acolo unde se întâlnesc
pereţii. Menţineţi o distanţă minimă de 0,9 m
de la deschideri la colţuri (Fig. 5.10).

5.8: Pentru a menţine o rezistenţă la întindere cât
mai mare, aşezaţi sârma ghimpată în jurul colţurilor
şi integraţi-o în contraforturi şi în pereţii care se
intersectează.

5.10: Alternaţi saci suprapuşi sub formă de zidărie
la colţuri pentru un plus de rezistenţă. Pentru a
creşte masa în zona amplasării celor două arce în stil
egiptean, am construit întregul colţ din saci cu lăţimea
de 50,8 cm şi greutatea de 45 kg.
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Colţuri din tuburi

m x 0,6 m = 0,3 mp). Deoarece sacii cu pământ
sunt disponibili într-o varietate de lăţimi, fie

Răsuciţi strâns colţurile cu tuburi, aşa cum este

utilizaţi saci mai mari, fie creşteţi distanţa

descris în secţiunea „Sfaturi pentru Tuburi”

dintre deschideri pentru a obţine porţiuni de

din Capitolul 3. Şi tuburile pot fi întreţesute

perete de 0,3 mp. O altă opţiune este aceea de

sub formă de zidărie, aşa cum aţi proceda cu

a integra contraforturi între deschideri. Acest

sacii, ori le puteţi extinde pentru a crea colţuri

lucru permite construirea mai apropiată a

exterioare susţinute prin contraforturi (Fig.

ferestrelor, respectând în acelaşi timp minimul

5.11).

de 0,3 metri pătraţi. Este, probabil, o idee bună
să lăsaţi între deschideri un spaţiu de cel puţin
45 cm – lăţimea unui sac obişnuit de 45 kg.
Priviţi această figură pentru a vă face o idee şi a
înţelege mai bine la ce ne referim (Fig. 5.12).
Pentru pereţii curbi, calculaţi distanţa minimă
dintre deschideri măsurând pe partea interioară

5.11: Alternaţi tuburile şi sacii pentru a vă extinde
dincolo de perete şi a crea colţuri contrafortuite.

a peretelui. Veţi obţine astfel tot 0,3 metri

Deschideri de ferestre şi uşi

calcul se aplică pereţilor circulari, verticali, nu şi

Asiguraţi-vă că peretele dintre deschideri
este suficient de solid. Codul din New Mexico
referitor la pământul compresat în cofraj
impune un minimum de aproximativ 0,3 metri
pătraţi de perete solid între deschideri. Întrucât
pereţii din pământ compresat în cofraj au, în
mod normal, grosimea de 60 cm, este nevoie
de numai 45 cm între deschideri pentru a
respecta cerinţa minimă de 0,3 metri pătraţi (0,5
108

pătraţi între deschideri. Reţineţi, totuşi, că acest

pereţilor boltiţi ai cupolelor (Fig. 5.13).
În general, deschiderile mici, cum ar fi
ferestrele pătrate cu dimensiunile de 60 cm
pe 60 cm, sunt suficient de compacte pentru
a putea fi integrate într-un perete fără a pune
în pericol structura (a se vedea Capitolul 8).

Construcţia cu saci de pământ

Fixarea rândului
După ce am instalat sacii evantai, pentru
a finaliza un arc, ne place să aşezăm două
5.12: Două modalităţi de a construi un perete cu 0,3 mp
între deschideri folosind saci de diferite mărimi.

rânduri, fie de saci, fie de tuburi, ca rânduri
de fixare peste partea de sus a deschiderii, ca
modalitate de unificare a întregii structuri, aşa

De cele mai multe ori, deschiderile mari, de

cum aţi aşeza o grindă de legătură ori placă

1,2 m şi mai largi, sunt cele care impun o

superioară convenţională. Cele două rânduri

masă mai solidă între ele. Ferestrele care au

de fixare ajută, de asemenea, la distribuirea

un perete amplu între ele nu permit un aport

greutăţii acoperişului în mod egal asupra

direct considerabil de căldură prin insolaţie.

ferestrelor şi uşilor. Acest procedeu este

(Pentru modalităţi alternative de a capta

deosebit de relevant atunci când intenţionăm

căldura solară într-o structură din saci cu

să construim o structură fără o grindă de

pământ, a se vedea Capitolul 17). Dacă este

legătură convenţională, din beton turnat (Fig.

o prioritate pentru voi realizarea unui număr

5.14). (Pentru mai multe informaţii privind

mare de ferestre, luaţi în calcul proiectarea

grinzile de legătură, vă rugăm să consultaţi

unui sistem solid cu stâlpi şi grinzi ori a unui

Capitolul 9. Pentru pereţii neanexaţi, un

schelet cu rame, integrate în peretele realizat

singur rând de fixare s-a dovedit a fi de ajuns).

din saci cu pământ (a se vedea secţiunea
Stâlpi şi grindă din acest capitol).
Atunci când avem dubii, noi alegem să
construim mai degrabă în exces decât să
riscăm să compromitem structura din cauza

5.13: Pentru un perete curb, calculaţi 0,3 mp între
deschideri măsurând pe partea interioară a peretelui.

unor evenimente neprevăzute.
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particularly relevant when we are intending to build
a structure without a conventional, poured concrete
bond beam (Fig. 5.14). (For more information concerning bond beams, please refer to Chapter 9. For
freestanding walls, one locking row has proven to be
Kaki Hunter,
Donald Kiffmeyer
adequate).

Two continuous
rows ofrealizate
bags or tubes
5.14: Două5.14:
rânduri
continuelocking
de fixare,
din saci
above
the
finished
window
or
door
openings.
sau din tuburi, peste deschiderile finalizate de fereastră
ori de uşă.

One of the most common strategies for getting a
building permit in areas where earthen architecture is
unfamiliar, or officials are heavily biased against it
(usually from ignorance of the medium), is to incorporate a post and beam framework as the load-bearing
structure, delegating the bag work as infill. This is
contrary, of course, to all one's efforts directed at
minimizing the use of lumber and energy intensive
materials like cement and steel. At least it may help
you get a house built, while introducing an alternative
building method like earthbags.
One way to limit the use of lumber is by using
small dimensional posts, like four-inch by four-inch
(10 cm by 10 cm), set at the furthest distance allow-

5.15: Posts anchored to
Velcro plates on top of
first row of bags.

Proiectarea stâlpilor şi
5.16: The second row of bags lock down the Velcro

grinzilor

plates and wrap around the posts.

5.15: Stâlpi fixaţi de flanşe de prindere peste primul
rând de saci.

Una dintre cele mai comune strategii de
obţinere a unei autorizaţii de construire
în zonele în care arhitectura din pământ
este neobişnuită sau în care persoanele
oficiale au prejudecăţi în ceea ce o priveşte
(de obicei din cauza ignoranţei mediului),
este aceea de a integra un cadru cu stâlpi şi
grinzi ca structură portantă, delegând sacilor

able; about eight feet (2.4 m) apart. Here is an
example of one system for installing a post directly on
top of an earthbag stem wall for such reasons as building in a glass wall or infilling with strawbales (Fig. 5.15
& 5.16). Most post and beam structures require an
engineer’s stamp of approval and naturally they will
want to beef up the top plate (bond beam) to cover
their own butt. The bag work easily swallows up the
posts by wrapping around them. The posts, set eight

sarcina umplerii sale. Aceasta vine, desigur,

5.16: Cel de-al doilea rând de saci blochează flanşele şi
înconjoară stâlpii.

să contrazică eforturile îndreptate în sensul

O modalitate de limitare a utilizării lemnului

minimizării utilizării lemnului de construcţie

de construcţie este folosirea stâlpilor de mici

şi a materialelor energointensive, cum sunt

dimensiuni, cum sunt cei de 10 cm pe 10 cm,

cimentul şi oţelul. Cel puţin, strategia v-ar

fixaţi la cea mai mare distanţă posibilă, de

putea ajuta să vă construiţi casa, introducând

aproximativ 2,4 m. Iată un exemplu de sistem

în acelaşi timp o metodă de construcţie

prin care un stâlp se instalează direct pe un

alternativă cum este cea din saci cu pământ.

zid de sprijin din saci cu pământ, din motive
cum ar fi construcţia unui perete de sticlă
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sau umplerea cu baloturi de paie (Fig. 5.15

Poate că una dintre cele mai simple şi mai

şi 5.16). Cele mai multe structuri pe bază de

puternice configuraţii de stâlpi şi grinzi este

stâlpi şi grinzi necesită ştampila unui inginer

aceea a unui cerc format din stâlpi de 10 cm

şi, în mod firesc, acesta va dori să consolideze

pe 10 cm, fixaţi pe piloni la intervale de 2,4 m.

placa superioară (grinda de legătură) pentru

Umpleţi spaţiul dintre stâlpi cu saci de pământ

a-şi asigura spatele. Construcţia cu saci

aşezaţi pe o fundaţie şanţ cu moloz. Folosiţi

înghite uşor stâlpii prin faptul că îi înconjoară.

forme

Stâlpii, fixaţi la 2,4 m distanţă unul de altul,

arcuite. Atunci când aţi ajuns cu stratul de saci

lasă un spaţiu suficient pentru construirea

la nivelul înălţimii stâlpilor, construiţi o grindă

deschiderilor pentru ferestre şi uşi în jurul

de lemn faţetată ori o placă superioară, sau

formelor, sau puteţi adăuga mai mulţi stâlpi

turnaţi o grindă de legătură din beton. Realizaţi

pentru a-i folosi ca forme încorporate pentru

acoperişul structurii după gust. Această metodă

ferestre şi uşi.

vă va fi cel puţin de ajutor în reducerea utilizării

Un avantaj al utilizării stâlpilor ca structură

lemnului, a cimentului şi oţelului, respectând în

de rezistenţă este acela că susţinerea lor pe

acelaşi timp cele mai multe cerinţe impuse de

piloni de beton (în loc de o fundaţie continuă

codul de construcţie. Totul depinde de cât de

din beton) vă permite să realizaţi construcţia

mult sunteţi dispuşi să faceţi compromisuri, în

din saci pe o fundaţie şanţ cu piatră spartă

funcţie de punctul vostru de vedere. Iată câteva

stabilizat, sau zid de sprijin din piatră. Dacă

exemple de situaţii la care ne referim când

proiectul vostru nu face obiectul validării prin

vorbim de compromisuri.

reglementări cuprinse în codul de construcţie,

Alison Kennedy a vrut să îşi construiască o casă

consideraţi-vă mai norocos decât dacă aţi fi

din saci cu pământ aici, în Moab, Utah. Deşi

câştigat la loterie. Toţi acei stâlpi nesuferiţi

codurile de construcţie din Utah permiteau la

pot întrerupe în mod serios continuitatea

acea vreme realizarea zidurilor din chirpici ca

sistemului de pereţi prin spargerea colţurilor

structuri portante, chirpiciul trebuia stabilizat.

cu piloni etc. Aceştia cresc şi costul pe metru

Decât să opteze pentru un volum de muncă

pătrat şi încetinesc procesul de construcţie.

suplimentar necesar amestecării cimentului

pentru

construirea

deschiderilor

în întreaga cantitate de pământ, precum şi
111
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desfiinţării caracterului natural al solului viu,
Alison a ales să instaleze stâlpi şi grinzi sub formă
de blocuri prefabricate din beton (Fig. 5.17).

5.18: Întrucât stâlpii erau destul de înguşti, sacii i-au
înghiţit pe măsură ce au fost aşezaţi în jurul lor.

Reţineţi faptul că multe dintre aceste
5.17: Casa din saci cu pământ a lui Alison Kennedy,
aprobată de codul de construcţie, cu stâlpi şi grinzi din
blocuri de beton.

considerente de proiectare vin ca răspuns
direct la limitările impuse de codurile de
construcţie existente. Nu consideraţi aceste

Pentru anexa lui Sarah Martin la partea

restricţii piedici în calea dorinţelor voastre

posterioară a Punctului Comercial Comb

de a construi folosind materiale care să

Ridge din Bluff, Utah, s-a folosit o fundaţie

nu consume multe resurse. Mai degrabă

existentă, fixată cu ajutorul stâlpilor, care

consideraţi-le

fusese instalată de către proprietarul anterior.

a problemelor într-un mod creativ. Dacă

Sarah, împreună cu un grup de prieteni, au

optaţi să lucraţi în cadrul acestui sistem,

umplut fundaţia cu saci în două reuniuni de

va trebui, probabil, să faceţi compromisuri,

week-end, bucurându-se în acest răstimp de

dar şi departamentul de construcţii va face

mâncare, băuturi, râsete şi veselie din plin. Ei

concesii. Şi le veţi oferi oportunitatea de a

au instalat sârma ghimpată într-un model sub

învăţa noi tehnici şi, eventual, de a fi receptivi

formă de opt, şerpuind-o printre interiorul şi

la ceea ce acţionează în afara status quo-ului.

exteriorul fiecărui stâlp, de-a lungul întregului

Potenţialul creativ este contagios.

sistem de pereţi (Fig. 5.18).
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oportunităţi

de

rezolvare

CAPITOLUL 6
CHAPTER 6

Tehnica
pământului
compresat în forme
flexibile, pas
Step-By-Step
Flexible-Form
Rammed

cu
pas, sau
cum să transformaţi
cu noroi
într-of
Earth
Technique,
or Howuntosac
Turn
a Bag
un
de construire
pereţilor System
Dirtsistem
intoprecis
a Precision
Walla Building

T

his chapter is designed in an earthbag workshop
Acest capitol este conceput într-un format
format that demonstrates the Flexible-Form
Rammed
Earth utilizarea
technique and
employs
FQSS ca
care descrie
sacilor
cu the
pământ
stamp of approval. The Flexible-Form Rammed
un atelier de lucru, demonstrând Tehnica
Earth technique is easy to learn and simple to perform. It is a pocketbook
and resource-friendly
Pământului
Compresat
în Forme Flexibile
building method that is enduring, beautiful, and
şi
consimţit
widely
accessible.de principiul DPST (distractiv,
What
we willtemeinic).
present hereTehnica
is a step-by-step
guide
prompt,
simplu,
Pământului
that will walk you through all the phases of building
Compresat
în Forme
este
uşor de
an earthbag wall.
This sameFlexibile
process can
be applied
to
a garden,şiprivacy,
or retaining
wall,este
as well
as walls ofdea
învăţat
de aplicat.
Aceasta
o metodă
structure that is either rectilinear or curved. This,
construire
care
nuwalls.
consumă
multe
however, doessintetică,
not apply to
dome
(A double
curvature structure (dome) is discussed at length in
resurse, durabilă, minunată şi larg accesibilă.
Chapters 11 and 12). Learning the techniques in this
chaptercewill
you prezenta
in better understanding
how to
Ceea
văaid
vom
în cele ce urmează
build a dome when that time comes. This chapter is
este
un ghid
cu pas,
care vă va conduce
the logical
place pas
to begin
that journey.

the bag wall for plaster application and to discourage
dar nu şi pereţilor cu boltă. (Structura având
plant growth. The depth of the trench is dependent
on
frost level
and soil
conditions
your particular
curbură
dublă
(cupola)
esteindiscutată
pe larg
locale. Cut the trench and then fill with crushed rock.
în Capitolele 11 şi 12). Învăţarea tehnicilor
Place the coarsest material at the bottom. Moisten
and
tamp as you
Levelcapitol
the material
within
thela o
prezentate
în fill.
acest
vă va
ajuta
trench (Fig. 6.1).
mai bună înţelegere a metodei de construire

prin toate etapele ridicării unui perete din

un un şanţ cu cel puţin 15,2 cm mai lat decât

saci
cu foundation
pământ. can
Aceeaşi
metodă
lucru
A simple
be a trench
at leastde
six inches
(15.2 cm)
thanunui
a working
bag’s width.
This de
poate
fi wider
aplicată
perete
de grădină,
allows at least three inches (7.5 cm) on either side of
izolare, sau unui zid de sprijin, precum şi

un sac de lucru. Această lăţime permite o

pereţilor cu structură rectilinie sau curbă,

tencuielii şi descurajarea creşterii plantelor.

Foundations

a unei cupole, atunci când va sosi clipa. Acest
capitol este locul potrivit pentru a începe
această călătorie.

Fundaţii
O fundaţie simplă poate fi realizată printr-

distanţă de cel puţin 7,5 cm de fiecare parte a
6.1: Tamped gravel foundation.

peretelui din saci cu pământ, pentru aplicarea
77

lexible-Form Rammed
e, or How to Turn a Bag of
Adâncimea şanţului depinde de nivelul
ion Wall
Building System
de îngheţ şi de condiţiile de sol din zona

workshop
e-Form
e FQSS
mmed
e to perdly
l, and
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amplu suport lateral. Asiguraţi-vă că includeţi

voastră. Săpaţi şanţul şi apoi umpleţi-l cu orice proiect de contrafortuire în planurile
E A R Tapplication
H B A G B U Iand
L D Ito
N Gdiscourage
the bag wall for7 8plaster
piatră
concasată.
Aşezaţi
materialul
mai fundaţiei (Fig. 6.2).
plant growth. The Foundations
depth of thebuilt
trench
is dependent
on slopes
can also be leveled
on frost level
and
conditions
particular
withsoil
some
of the bag in
work
being
buried aspe
it
grosier
la fund.
Umeziţi-l
şiyour
bătătoriţi-l
fromand
thethen
gravelfill
trench.
straightrock.
run of
6.2: Cut bank level
locale. Cut therises
trench
with A
crushed
măsură
îlfreestanding
umpleţi.
Nivelaţi
materialul
thatbottom.
is three
feet
(0.9 m)din
or more
gravel foundation.
Place thece
coarsest
materialwall
at the
Moisten
in
height
requires
buttressing
at
every
12
feet
(3.6
m)
and tamp as you fill. Level the material within the
şanţ (Fig. 6.1).
on center for lateral stability. Curved walls do not
trench (Fig. 6.1).
require buttressing, since the curve of the wall provides
ample lateral support. Make sure to include any buttressing designs in the foundation plans (Fig. 6.2).
Depending on the type of foundation system you
have chosen, begin the bag work either directly on the
gravel trench or on top of the stem wall.

y-step guide
building
applied to
as walls of a
. This,
double
ength in
ues in this
g how to
chapter is

t six inches
This
er side of

de vreme ce curbura zidului furnizează un

ROW 1
The Bag Stand
Start at one end of the foundation/stem wall.
Place a bag on the stand so that the bottom
of the bag rests slightly on the foundation.
Toss in two cans of pre-moistened fill
(Fig. 6.3).
Diddling
Reach down and push the corner in
from the outside of the bag while pack6.1: Tamped gravel foundation.
ing the dirt up against it from the inside
to secure it (Fig 6.4 & 6.5).
6.1: Fundaţie din pietriş
bătătorit.
77
The results
of diddling create a
crisp solid edge that eliminates soft
spots keeping the wall surface firm and
smooth for plastering
(Fig 6.6).
Fundaţiile construite
pe pante
pot fi şi ele

6.2: Secţiune la nivelului terasamentului fundaţiei din
pietriş.

În funcţie
de tipul de sistem de fundaţie pe
6.3
care l-aţi ales, începeţi realizarea lucrării din
saci fie direct în şanţul cu pietriş, fie peste un
soclu.

PRIMUL RÂND
Stativul pentru sac
6.4

nivelate, o parte a lucrării din saci fiind

Începeţi de la un capăt al fundaţiei/soclului.

îngropată, apoi6.5 ridicându-se treptat din

Aşezaţi un sac în stativ, astfel încât fundul

şanţul cu pietriş. Dispunerea dreaptă a unui

acestuia să atingă uşor fundaţia. Aruncaţi

perete neanexat cu înălţimea de 0,9 m sau

înăuntru două cutii de umplutură umezită

mai mult impune contrafortuire la fiecare

în prealabil (Fig. 6.3).

3,6 m, centrată pentru stabilitate laterală.
Pereţii curbi nu necesită contrafortuire,
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6.6

ng at every 12 feet (3.6 m)
ROW
ty. Curved walls do
not 1
he curve of the wall
Theprovides
Bag Stand
ke sure to include any butStart
ndation plans (Fig.
6.2).at one end of the foundation/stem wall.
pe of foundationPlace
systema you
bag on the stand so that the bottom
work either directly
onbag
the rests slightly on the foundation.
of the
the stem wall. Toss in two cans of pre-moistened fill

ing the dirt up against it from the inside
to secure it (Fig 6.4 & 6.5).
The results of diddling create a
crisp solid edge that eliminates soft
6.3
cu saci de pământ
spots keeping theConstrucţia
wall surface firm
and
smooth for plastering (Fig 6.6).

(Fig. 6.3).
Diddling

6.5

Reach down and push the corner in

ndation/stem wall.
6.3
from the outside
of the bag while packo that the bottom
ing the dirt up against it from the inside
the foundation.
to secure it (Fig 6.4 & 6.5).
oistened fill

he corner in
g while packom the inside
.
g create a
nates soft
ace firm and
6.6).

The results of diddling create a
crisp solid 6.2:
edgeCut
that
eliminates
soft
bank
level
gravel
spots keeping
thefoundation.
wall surface firm and
smooth for plastering (Fig 6.6).

În urma plierii colţurilor veţi obţine o margine
clară, solidă, care elimină părţile moi, păstrând6.4
suprafaţa peretelui fermă şi netedă pentru
tencuieli (Fig. 6.6).

6.5

6.4

Ascunderea colţurilor
6.6

Aplecaţi-vă şi împingeţi colţul sacului de
afară înăuntru, pe măsură ce îl fixaţi în loc cu
pământul din sac (Fig. 6.4 şi 6.5).

Bătucirea
6.6
Primul sac din orice perete frontal expus,
colţuri

sau

contrafort

trebuie

bătucit.

Rezultatul acestei proceduri de bătătorire
prealabilă a fundului respectivului sac se va
6.4

vedea în blocurile de capăt solide ale pereţilor,
care rezistă acţiunii de tasare la compresarea
ulterioară de deasupra (Fig. 6.7).
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a clean, seamless, boxy surface.
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Hard-Assing

6.7: Hard-assing with

All other procedures are the same for a
gusseted bag as any other type of bag.

A NOTE ON GUSSETED BAGS

a quarter pounder.

The first bag in any exposed end wall, corners, or buttress
gets
This procedure
of pre-tamping the bottom
Kakihard-assed.
Hunter, Donald
Kiffmeyer
of this bag results in hard blocky end walls that resist
slumping when later rammed from above (Fig. 6.7).

6.7: Hard-assing with

Although it is unnecessary to diddle a gusseted bag, we still like to hand-pack the
corners with our fists after the first few cans
Adăugaţi
două
de pământ
of dirt to ensure
thatcutii
the corners
get filled.deodată şi
For the installation of any exposed end,
alternaţi etapele de bătătorire cu cele de
corner, or buttress bag, turn the bag inside
out to create
a clean,
boxy surface.
umplere
până
cândseamless,
veţi fi bătătorit
solul până
6.8: Inside view
All other procedures are the same for a
lagusseted
o înălţime
cm (Fig.
6.9).
bag asde
any25-30
other type
of bag.

a quarter pounder.

Using a quarter pounder, tamp the soil
straight down the middle of the bag. There’s no
need to tamp the full width of the bag. Just down
the center will do (Fig. 6.8).
Add two cans of soil at a time and alternate
S T E Pand
- B YS T E Puntil
F L Eyou
X I B have
L E - F tamped
O R M R Athe
MMED EARTH TECHNIQUE 79
tamping
filling
Hard-Assing
soil to 10-12 inches (25-30 cm) highA (Fig
6.9).
NOTE ON GUSSETED BAGS
The first bag in any exposed end
wall, corners,
or buttress
Ditch
the tamper
and continue filling the
Although it is unnecessary to diddle a gusgets hard-assed. This procedure
of pre-tamping
bag until
the soil is the
six bottom
inches (15 cm)
from
the
setedview
bag, we still like to hand-pack the
of this bag results in hard blocky end walls that resist 6.8: Inside
top of the bag.
corners with our fists after the first few cans
slumping when later rammed from above (Fig. 6.7).
Remove the bag stand (Fig 6.10).
of dirt to ensure that the corners get filled.

deE mai.
6.7:
Hard-assing
P F L E X I B L E -6.7:
F O RCompactare
M R A M M E DcuEajutorul
A R T H Tunui
E C Hsfert
N
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U
7 9with

For the installation of any exposed end,
corner, or buttress bag, turn the bag inside
out to create a clean, seamless, boxy surface.
6.9
All other procedures are the same for a
gusseted bag as any other type of bag.

a quarter pounder.

Using a quarter pounder, tamp the soil
Renunţaţi la mai şi continuaţi umplerea
A
NOTE ON GUSSETED BAGS
or buttress straight down the middle of the bag. There’s no
Although
is unnecessary
diddle
gusto tampitpământul
the
full widthdirect
oftothe
bag.
down sacului, sacului până ce au mai rămas 15 cm de la
Bătătoriţi
pe aJust
mijlocul
the bottom need
seted
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still
like
to
hand-pack
the
the center will do (Fig. 6.8).
resist
folosind
uncans
sfert
deat mai.
Nu
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corners
with
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fists
after
first
fewalternate
cans nevoie să
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time
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6.7).
of
dirt
to
ensure
that
the
corners
get
filled.
tamping and filling until you have tamped the
bătătoriţi
pământul
pe întreaga
lăţime a Îndepărtaţi stativul pentru sac (Fig. 6.10).
the installation
of anycm)
exposed
end,6.9).
soil For
to 10-12
inches (25-30
high (Fig
6.8: Inside view
corner,
orthe
buttress
bag,
turn
the bag
inside
Ditch
tamper
and
continue
filling
the
sacului. Ajunge să faceţi aceasta numai pe
create
seamless,
boxyfrom
surface.
bag out
untiltothe
soilaisclean,
six inches
(15 cm)
the
All
other
procedures
are
the
same
for
a
mijloc
top
of the(Fig.
bag. 6.8).
th
gusseted bag as any other type of bag.
Remove the bagUsing
stand
(Fig 6.10).
a quarter pounder, tamp the soil

n

te

straight down the middle of the bag. There’s no
need to tamp the full width of the bag. Just down
the center will do (Fig. 6.8).
Add two cans of soil at a time and alternate
tamping and filling until you have tamped the
soil to 10-12 inches (25-30 cm) high (Fig 6.9).
Ditch the tamper and continue filling the
bag until the soil is six inches (15 cm) from the
top of the bag.
Remove the bag stand (Fig 6.10).

6.8: Inside view

6.9

6.10

6.9

6.10

6.8: Vedere din interior.
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6.10

Construcţia cu saci de pământ
80 EARTHBAG BUILDING

NOTĂ PRIVIND SACII CU CLINI

Deşi nu este necesar să ascundeţi
colţurile unui sac cu clini, nouă tot ne
place să umplem manual colţurile
cu ajutorul pumnilor, după turnarea
primelor câteva cutii de pământ,
pentru a ne asigura ca acestea sunt
80 EARTHBAG BUILDING

pline. Pentru fixarea oricărui capăt,

colţ, ori sac pentru contrafortuire

Pressing with your hands, firm the dirt in the top
of the bag. Then fold the top of the bag snugly, like an
envelope, (Fig. 6.11) and pin it shut with a nail (Fig.
6.12).
Lay the bag down onto the foundation two
inches (5 cm) in from desired location of the finished
wall, as the bag will expand when later tamped from
above (Fig. 6.13).
6.12

expus, întoarceţi sacul pe dos pentru
a obţine o suprafaţă curată, fără
cusături, în formă pătrată. Toate
celelalte proceduri sunt identice
pentru sacul cu clini ca pentru orice
alt tip de sac.

6.11

Aşezaţi sacul în fundaţie la 5 cm de locul în
6.11

Apăsând cu mâinile, compactaţi pământul

care doriţi să finalizaţi peretele, întrucât sacul
se va întinde când îl veţi bătători mai târziu

80 EARTHBAG BUILDING

în partea superioară a sacului. Apoi
îndoiţi
deasupra
(Fig.
Pressing
with your de
hands,
firm the dirt
in 6.13).
the top
of the bag. Then fold the top of the bag snugly, like an
capătul sacului strâns, ca pe un plic (Fig. 6.11)
envelope, (Fig. 6.11) and pin it shut with a nail (Fig.
şi fixaţi-l cu un cui (Fig. 6.12). 6.12).
Lay the bag down onto the foundation two
inches (5 cm) in from desired location of the finished
wall, as the bag will expand when later tamped from
above (Fig. 6.13).
6.12

6.11

Pressing with your hands, firm the dirt in the top
of the bag. Then fold the top of the bag snugly, like an
envelope, (Fig. 6.11) and pin it shut with a nail (Fig.
6.12).
Lay the bag down onto the foundation two
inches (5 cm) in from desired location of the finished
wall, as the bag will expand when later tamped from
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6.14

The Second Bag
Start the second bag one bag’s length fro
bag. Toss in two cans of dirt and diddle
Using your fist, compact the dirt into th
the next several can loads. Continue filli
dirt is six inches (15 cm) from the top s
(Fig. 6.14). Remove the bag stand and fi
soil. Fold and lower the folded end into
the first bag. This will hold it shut with
Place the bag firmly up against the botto
vious bag! (Fig. 6.15).
6.13

The Second Bag
Start the second bag one bag’s length from the first
bag. Toss in two cans of dirt and diddle the corners.
Using your fist, compact the dirt into the corners for
the next several can loads. Continue filling until the
dirt is six inches (15 cm) from the top seam of the bag
(Fig. 6.14). Remove the bag stand and firmly press the
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the first bag. This will hold it shut without pinning.
Place the bag firmly up against the bottom of the previous bag! (Fig. 6.15).
Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

Cel de-al doilea sac

6.12

Începeţi aşezarea celui de-al doilea sac la un
sac distanţă de poziţia celui dintâi. Aruncaţi
6.11

6.13
6.15

înăuntru două cutii de pământ şi pliaţi
6.14
with your hands,
firm the dirt
in the top The Second Bag
colţurile.Pressing
Folosindu-vă
de pumni,
împingeţi

of the bag. Then fold the top of the bag snugly, like an

Start the second bag one bag’s length from the first

6.12).

Using your fist, compact the dirt into the corners for

pământul
bag. Toss in two cans of dirt and diddle the corners.
envelope,din
(Fig.următoarele
6.11) and pin itcâteva
shut withcutii
a nailturnate
(Fig.
în colţuri.
Continuaţi să umpleţi sacul până the next several can loads. Continue filling until the
Lay the bag down onto the foundation two

is sixacum
inches (15azvârliţi
cm) from thepământul
top seam of the
inches
cm) in from
desired
of thede
finished
ce au
mai(5rămas
15 cm
delocation
la partea
sus a dirtDe
înbagsaci şi
wall, as the bag will expand when later tamped from
above (Fig.
(Fig. 6.13).
acestuia
6.14).

(Fig. 6.14). Remove the bag stand and firmly press the
soil.
Fold and lowerlucrul!
the folded
end into
the top endascundeţi
of
continuaţi
Doar
umpleţi,
the first bag. This will hold it shut without pinning.
colţurile,
îndoiţi
şi azvârliţi.
Place
the bag firmly
up against
the bottomFolosiţi
of the pre-o sfoară
vious bag! (Fig. 6.15).

întinsă pentru a ghida drept dispunerile,

sau trageţi linii pe fundaţie pentru marcarea
pereţilor curbi (Fig. 6.16).
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Now it’s throw and go! Just fill, diddle, fold, and
flop. Use a string line to guide straight runs, or mark lines
on the foundation for curved walls (Fig 6.16).
Use story poles to create square corners and help
maintain the level surface of the bag work as the wall
height increases (Fig. 6.17).
6.14

6.15

For Moderate Curves
Use a wide brick or two-by-four to smack the end of the
last bag into the desired contour (Fig. 6.18).
6.16

Îndepărtaţi suportul pentru saci şi tasaţi
ferm pământul. Îndoiţi capătul şi coborâţi-l,
îngrămădindu-l în capătul superior al primul
sac. Astfel va rămâne închis fără fixarea cu
ajutorul cuiului. Aşezaţi sacul strâns lipit de

Folosiţi dreptare pentru a realiza colţuri

fundul primului sac! (Fig. 6.15).

pătrate şi a contribui la menţinerea nivelării
6.18

suprafeţei sacilor, pe măsură ce înălţimea
For Sharp Curves
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zidului creşte (Fig. 6.17).

To contour the bags for sharply curved walls, slope the soil
in the top of the bag at an angle. Press firmly with your
hands and then fold and lay the bag down. Sometimes
pinning helps to create a little extra bag length (Fig. 6.19).

Lock the Diddles
After an entire row is laid it is time to tamp. But
wait! First lock the diddles on any hard-ass bags that

6.17
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last bag into the desired contour (Fig. 6.18).

Construcţia cu saci de pământ

Pentru curbe ascuţite
Pentru a contura sacii destinaţi pereţilor
curbaţi brusc, înclinaţi pământul6.18
din partea

6.16

6.17

de sus a sacului sub un unghi. Apăsaţi ferm
For Sharp Curves
cu palmele, apoi îndoiţi sacul şi aşezaţi-l jos.
To contour the bags for sharply curved walls, slope the soil
Uneori,
cu un
la
in the top
of the bagprinderea
at an angle. Press
firmlycui
withcontribuie
your
Lock the Diddle
hands and then fold and lay the bag down. Sometimes
prelungire
a sacului
(Fig.
pinninguşoara
helps to create
a little extra
bag length
(Fig.6.19).
6.19).
After an entire row
wait! First lock the d
may be exposed. Pu
tom edge of the bag
bottom seam of the
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Pentru curbe moderate

Lock the Diddles

After an entire row is laid it is time to tamp. But
Now it’s throw and go! Just fill, diddle, fold, and
wait! First lock the diddles on any hard-ass bags that
flop. Use a string line to guide straight runs, or mark lines
may be exposed. Push a nail into the side of the boton the foundation
for curved
6.16). de lemn
Folosiţi
o cărămidă
lată walls
sau o(Fig
bucată
tom edge of the bag until it pokes out alongside the
Use story poles to create square corners and help
bottom seam cu
of the
bag (Fig. 6.20).
secţiunea
desurface
5x10ofcm
maintain
the level
the pentru
bag work aas poziţiona,
the wall
height increases (Fig. 6.17).
printr-o lovitură puternică, ultimul sac în locul
For Moderate Curves
dorit (Fig. 6.18).
Use a wide brick or two-by-four to smack the end of the
last bag into the desired contour (Fig. 6.18).

6.19:
Contoured bag.

6.19: Sac conturat.

6.16

Fixarea colţurilor ascunse
După ce aţi aşternut un rând întreg, este

6.20

timpul să îl bătătoriţi. Dar aşteptaţi! Mai
întâi fixaţi colţurile ascunse ale oricăror saci
6.18

compactaţi expuşi. Înfigeţi un cui în partea
laterală a marginii inferioare a sacului, până
6.17

For Sharp Curves
To contour the bags for sharply curved walls, slope the soil
in the top of the bag at an angle. Press firmly with your
hands and then fold and lay the bag down. Sometimes
pinning helps to create a little extra bag length (Fig. 6.19).

Lock the Diddles
After an entire row is laid it is time to tamp. But
wait! First lock the diddles on any hard-ass bags that
may be exposed. Push a nail into the side of the bottom edge of the bag until it pokes out alongside the
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s, slope the soil
y with your
Lock the Diddles
Sometimes
th (Fig. 6.19). KakiAfter
an entire
rowKiffmeyer
is laid it is time to tamp. But
Hunter,
Donald
wait! First lock the diddles on any hard-ass bags that
mayacesta
be exposed.
Push
a nailde-a
into the
side of cusăturii
the botcând
iese
afară
lungul
tom edge of the bag until it pokes out alongside the
bottom seam
of the bag
(Fig.6.20).
6.20).
inferioare
a sacului
(Fig.

ntly
n the
ss the
Fig. 6.21).
. It
mmer to
rners.

ags
put (Fig.

2

he

Hammer the nail in this opposite direction. It
should feel tight enough that you will need a hammer to
drive it in (Fig. 6.22). Do this in both bottom corners.
That’s it!
Locking the diddles on exposed hard-ass bags
ensures block-like well-compacted ends that stay put (Fig.
6.23).
6.22
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Catch a piece of the seam of the bag and gently
wrench the nail around until the point is facing in the
opposite direction. It will feel tight and may stress the
fabric. Adjust tension to avoid tearing the bag (Fig. 6.21).
Tamping
Hammer the nail in this opposite direction. It
After th
colţurilor ascunse ale sacilor
should feel tight enough that you will need a hammer to Fixarea
OK, OK, OK; now we can tamp! Using a full
center, then ta
drive it in (Fig. 6.22). Do this in both bottom
corners.
pounder, beginexpuşi
by tamping
down theextremităţi
center of the bine the outside. C
6.20
compactaţi
asigură
That’s it!
whole row. This forces the shoulders of the bags
compacted ba
PrindeţiLocking
o bucată
dinoncusătura
sacului
cărămizilor, care thud to a sma
the diddles
exposed hard-ass
bags şi compactate,
together to preventasemenea
shifting (Fig. 6.24).
ensures block-like well-compacted ends that stay put (Fig.
tamped 50-lb.
răsuciţi
6.23). uşor cuiul în jurul său, până când rămân în loc (Fig. 6.23).
6.21
Check th
down the high
vârful va fi orientat în direcţia opusă. Acest tip
6.22
(1.25 cm) of l
de prindere vi se va părea tensionată şi poate
ing with a leve

solicita ţesătura. Ajustaţi tensiunea pentru a

6.23

evita ruperea sacului (Fig. 6.21).
6.24

Tamping

Bateţi cuiul în această direcţie opusă.

After the whole row is first tamped down the
center, then tamp from the center of the bags towards
the outside. Continue to tamp the whole row until the
compacted bags “ring.” The sound will change from a
Bine,to abine,
bine, finished
acum thickness
putemfor trece
la
thud
smack. Average
a
tamped 50-lb. bag is five inches (12.5 cm) (Fig. 6.25).
bătătorire! Folosind un mai întreg, începeţi
Check the surface of the row for level. Tamp
down
the high spots. We
to stay within
a half inch
cu bătătorirea
pe like
centrul
întregului
rând.
(1.25 cm) of level. This is pretty easy to do when startAceastă
procedură
ing
with a level
foundation.forţează capetele sacilor

Materialul poate opune rezistenţă, astfel

să se îmbine, pentru a preveni deplasarea

că veţi avea nevoie de un ciocan 6.23
pentru a-l

(Fig. 6.24).

OK, OK, OK; now we can tamp! Using a full
pounder, begin by tamping down the center of the
whole row. This forces the shoulders of the bags
together to prevent shifting (Fig. 6.24).

6.21

Bătătorirea

înfige (Fig. 6.22). Executaţi pasul în ambele
6.24

colţuri inferioare. Asta este tot!
After the whole row is first tamped down the
center, then tamp from the center of the bags towards
the outside. Continue to tamp the whole row until the
compacted
120 bags “ring.” The sound will change from a
thud to a smack. Average finished thickness for a
tamped 50-lb. bag is five inches (12.5 cm) (Fig. 6.25).
Check the surface of the row for level. Tamp
down the high spots. We like to stay within a half inch

6.25

6.25

is facing in the
d may stress the
the bag (Fig. 6.21).
e direction. It
need a hammer to
bottom corners.

Tamping

After the whole row is first tamped down the
center, then tamp from the center of the bags towards
the outside. Continue to tamp the whole row until the
compacted bags “ring.” The sound will change from a
saci defor
pământ
thud to a smack. Construcţia
Average finishedcuthickness
a
tamped 50-lb. bag is five inches (12.5 cm) (Fig. 6.25).
Check the surface of the row for level. Tamp
down the high spots. We like to stay within a half inch
(1.25 cm) of level. This is pretty easy to do when starting with a level foundation.

OK, OK, OK; now we can tamp! Using a full
pounder, begin by tamping down the center of the
whole row. This forces the shoulders of the bags
together to prevent shifting (Fig. 6.24).

Sârmă ghimpată cu patru

hard-ass bags
s that stay put (Fig.

ghimpi

6.21
6.22

ng a full
enter of the
of the bags
.

Aceasta este adesea denumită mortar scai,
6.23

mortar pentru prindere şi fixare , sau „acea
#$@^&~%! de sârmă care înţeapă!” Înfăşuraţi

6.24

După ce aţi bătătorit pe centru întregul rând,

sârma ghimpată pe o bobină şi aşezaţi-o,

row issacilor
first tamped
downexterior.
the
tasaţi-l After
de the
la whole
mijlocul
către

în mod convenabil, la unul dintre capetele

6.25

center, then tamp from the center of the bags towards
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the wholerând,
rowS until
the
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compacted bags “ring.”
The sound
will Wire
change from a
Four-Point
Barbed

sacii
compactaţi
încep
săreferred
„sune”.
Sunetul
This
is often
to as Velcro
hook and
thud
to a smack. Average
finished
thickness
for amortar,va
latch mortar, or “that #$@^&~%! pokey wire!” Have

tamped
bag is five inches
(12.5 cm) (Fig.
6.25).
trece
de la50-lb.
o bufnitură
la un
Grosimea
your barbed
wirepleznet.
on a dispenser
conveniently located
Check the surface of the row for level. Tamp
at one end of the wall (Fig. 6.26). One at a time, lay
down
the higha spots.
We
stay within
a half inch
medie finală
unui
saclike
deto22,6
out two
parallel
strandskg
of este
barbed de
wire12,5
the entire
(1.25 cm) of level. length
This isofpretty
easy
to
do
when
startthe wall (Fig. 6.27).
cm ing
(Fig.
with6.25).
a level foundation.

6.26
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6.27

Four-Point Barbed Wire
This is often referred to as Velcro mortar, hook and
latch mortar, or “that #$@^&~%! pokey wire!” Have
your barbed
wire onaşterneţi
a dispenserdouă
conveniently
Rând
pe rând,
şirurilocated
paralele
at one end of the wall (Fig. 6.26). One at a time, lay
two parallel
strands
barbed
wiretothe
Have
long
bricks of
or rocks
holdentire
the
wire
deoutsârmă
ghimpată,
pe handy
întreaga
lungime
a
down
as
you
lay
it
or
tie
on
suspended
brick
weights
length of the wall (Fig. 6.27).

6.25

(as described
Chapter 3). Incorporate any butperetelui
(Fig.in6.27).

tresses with the barbed wire (Fig. 6.28).
Cut wire long enough to over lap the ends (Fig.
6.29).

Verificaţi suprafaţa rândului pentru a asigura
6.28

nivelarea sa. Tasaţi ridicăturile. Nouă ne place

6.27

să păstrăm o diferenţă de nivel de maximum
1,25 cm. Acest lucru este destul de uşor de
realizat atunci când porniţi de la o fundaţie
netedă.
6.29

6.28

Have long
down as you lay
(as described in
tresses with the
Cut wire lo
121
6.29).

This is often referred to as Velcro mortar, hook and
latch mortar, or “that #$@^&~%! pokey wire!” Have
your barbed wire on a dispenser conveniently located
at one end of the wall (Fig. 6.26). One at a time, lay
out two parallel strands of barbed wire the entire
Kaki Hunter,
length ofDonald
the wall Kiffmeyer
(Fig. 6.27).

Pregătiţi-vă câteva cărămizi sau pietre lungi la

Sârmă pentru legat
6.26

îndemână, pentru a fixa sârma pe măsură ce o
aşterneţi, ori legaţi-o de greutăţi de cărămidă

6.27

Dacă intenţionaţi să prindeţi pe pereţii

suspendate (aşa cum este descris în Capitolul

finalizaţi o plasă rabiţ sau o plasă pentru

3). Încorporaţi orice contraforturi cu sârma

tencuială, pentru fixarea tencuielii, adăugaţi

ghimpată (Fig. 6.28).

sârmă
pentru
legatto hold
în această
etapă. Treceţi
Have
long bricks
or rocks handy
the wire
down as you lay it or tie on suspended brick weights
o lungime
sârmăanypentru
legat împrejurul
(as described
in Chapter 3).de
Incorporate
buttresses with the barbed wire (Fig. 6.28).
de sârmă
Cutşuviţei
wire long enough
to over lapghimpată
the ends (Fig. pentru a o fixa
6.29).
în loc. Asiguraţi-vă că aceasta este suficient

6.28

de lungă pentru a trece cu câţiva centimetri

Treceţi bucăţile de sârmă pentru legat de
fiecare parte, la aproximativ 40-45 cm una de
cealaltă. O tencuială de lut bună, argiloasă,
6.27

6.28

naturală se va lipi,6.29
de obicei, direct de saci,
fără
ajutorul plasei rabiţ (Fig. 6.30).
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Tie Wires
If you intend
the completed
time. Loop a
of barbed wir
enough to ext
edges of the b
16-18 inches
earthen plaste
without the a

Tăiaţi capetele de sârmă suficient de lungi

6.31

ROW 2
Sliders

6.30
6.26

6.29
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Have long bricks or rocks handy to hold the wire
down as you lay it or tie on suspended brick weights
(as described in Chapter 3). Incorporate any buttresses with the barbed wire (Fig. 6.28).
Cut wire long enough to over lap the ends (Fig.
6.29).

pentru a se suprapune (Fig. 6.29).

at one end of the wall (Fig. 6.26). One at a time, lay
out two parallel strands of barbed wire the entire
length of the wall (Fig. 6.27).

dincolo de marginile laterale ale sacilor.

After the bar
the bag stand
first bag in an
6.32). The sli
on top of the

6.32

6.31

AL DOILEA RÂND

of barbed wire to hold it in place. Make sure it is long
enough to extend a few inches beyond the outside
edges of the bags. Place one on each side about every
16-18 inches (40-45 cm). A good, clayey, natural
cu directly
saci detopământ
earthen plasterConstrucţia
will usually stick
the bags
without the aid of chicken wire (Fig. 6.30).

ROW 2

6.33

Sliders

Sănii
După ce aţi aşezat sârma ghimpată, fixaţi o
6.30
sanie sub suportul pentru sac (Fig. 6.31).

After the barbed wire is laid, a slider is placed under
the bag stand (Fig. 6.31). Diddle and hard-ass the
first bag in any exposed end wall or corner (Fig.
6.32). The slider aids in maneuvering the bag easily
on top of the wire (Fig. 6.33).

6.32

HBAG BUILDING

Tie Wires
If you intend to hang chicken wire or stucco mesh on
the completed walls for stucco, add tie wires at this
6.31
time. Loop a length of tie wire once around a strand
of barbed wire to hold it in place. Make sure it is long
enough to extend a few inches beyond the outside
edges of the bags. Place one on each side about every
16-18 inches (40-45 cm). A good, clayey, natural
earthen plaster will usually stick directly to the bags
without the aid of chicken wire (Fig. 6.30).

Crearea întreţeserii rândurilor6.33

ROW 2

Ascundeţi colţurile şiSliders
compactaţi primul sac

6.31

Umpleţi şi împăturiţi primul sac mai scurt
decât pe cel de dedesubt, pentru a crea o

acoperire
sau întreţesere. Aceasta va stabili
After the barbed wire is laid, a slider is placed
under
din orice perete frontal
expus
(Fig.
the bagsau
standcolţ
(Fig. 6.31).
Diddle
and hard-ass the
dispunerii în zigzag pe verticală a
first bag in any exposed end wall or cornermodelul
(Fig.
6.32). Sania vă
manevrarea
uşurinţă the bag easily
The slider aidscu
in maneuvering
6.30ajută la6.32).
cusăturilor pentru întregul rând (Fig. 6.34).
on top of the wire (Fig. 6.33).
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a sacului deasupra sârmei (Fig.
6.33).
Creating the Running Bond
Fill and fold the first bag shorter6.32
than the one underneath to create an overlapping or running bond. This
will set the pattern for staggering the vertical seams
for the whole row (Fig. 6.34).
Position the butt-end of the first bag about two
inches (5 cm) in from the bag underneath. When
tamped later from above, this bag will expand flush
6.34
6.33
with the one below depending on the type of fill and
how well it is tamped. Adjust according to your parPoziţionaţi capătul inferior al primului sac cu
ticular conditions (Fig. 6.35).
Remove the slider. Repeat the same procedure aproximativ 5 cm mai în interior faţă de cel
as in row 1, placing the slider under each bag being
filled (Fig. 6.36).
6.35 îl veţi
al sacului de dedesubt. Atunci când
Always install each bag firmly against the previbătători mai târziu de deasupra, acest sac
ous bag to create a tight, vertical seam (Fig. 6.37 &
6.38).
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Position the butt-end of the first bag about two
inches (5 cm) in from the bag underneath. When
tamped later from above, this bag will expand flush
with the one below depending on the type of fill and
STEP FLEXIBLE-FORM RAMMED EARTH TECHNIQUE 85
how well it is tamped. Adjust according to your particular conditions
(Fig. 6.35).
Kaki Hunter, Donald
Kiffmeyer
Remove the slider. Repeat the same procedure
e one underas in row 1, placing the slider under each bag being
bond. This se va îmbina
filledperfect
(Fig. 6.36). cu cel de dedesubt, în
tical seams
Always install each bag firmly against the previfuncţie de ous
tipul
umpluturii
şi deseam
cât(Fig.
de6.37
bine
bag to
create a tight, vertical
&
6.38).
g about two

6.34

6.35

6.37

este tasat. Adaptaţi în funcţie de condiţiile
h. When
pand flush
voastre specifice (Fig. 6.35).
6.34
S T E P - B Y- S T E P F L E X I B L E - F O R M
e of fill and
Creating the Running Bond
to your parFill and fold the first bag shorter than the one under6.36
procedure
neath to create an overlapping or running bond. This
bag being
will set the pattern for staggering the vertical seams
6.35
for the whole row (Fig. 6.34).
Position the butt-end of the first bag about two
st the previinches (5 cm) in from the bag underneath. When
ig. 6.37 &
tamped later from above, this bag will expand flush
with the one below depending on the type of fill and
how well it is tamped. Adjust according to your par6.37
ticular conditions (Fig. 6.35).
Remove the slider. Repeat the same procedure
as in row 1, placing the slider under each bag being
Îndepărtaţi
sania. Reluaţi aceeaşi procedură
filled (Fig. 6.36).
36
Always install each bag firmly against the previca la primul rând, aşezând sania sub fiecare
ous bag to create a tight, vertical seam (Fig. 6.37 &
6.38).
sac
pe care îl umpleţi (Fig. 6.36).
6.38

6.36
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6.38

6.34

get a tight fit!

6.35

Integraţi sacii la intersecţiile
dintre pereţi sau contraforţi

get a tight fit!

(Fig. 6.39)
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Fixaţi întotdeauna fiecare sac lipit strâns de
sacul anterior pentru a 6.37
realiza o cusătură
strânsă pe verticală (Fig. 6.37 şi 6.38).
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Integrate
Buttresses
6.38
Note that b
have been h
have been l
finished wa
get a tight fit!
Their
below when
After
each succee
6.39
any high an
ier to check
Reţineţi că ambele margini exterioare ale directions o
to Appendi
acestor saci delimitativi expuşi au fost
Now is
of the vertica
that doesn't
vertical surfa
(Fig. 6.42).

6.40

Construcţia cu saci de pământ

86 EARTHBAG BUILDING

bătucite, li s-au ascuns colţurile şi au fost
dispuse cu 5 cm mai în interior faţă de faţada
86 EARTHBAG BUILDING

peretelui finalizat.
Atunci când le veţi bătători mai târziu de
deasupra, aceste margini se vor întinde
îmbinându-se perfect cu rândul
de dedesubt
6.39
(Fig. 6.40).
6.39

Integrate the Bags Where Walls or
Buttresses Intersect (Fig. 6.39)
Note that both ends of these exposed end bags
have been hard-assed, had their diddles locked, and
have
been laidthe
two Bags
inchesWhere
(5 cm) Walls
in fromorthe exterior
Integrate
Buttresses
Intersect (Fig. 6.39)
finished
wall surface.
Their
extend
out exposed
flush with
row
Note
thatends
bothwill
ends
of these
endthe
bags
below
laterhad
from
above
(Fig.locked,
6.40).and
havewhen
been tamped
hard-assed,
their
diddles
After
row (5
is cm)
tamped
(andtheafter
have
beenthe
laidsecond
two inches
in from
exterior
finished
wall surface.
each
succeeding
row), check again for level, noting
6.41
will extend
theberow
any highTheir
and ends
low spots.
In a out
longflush
run, with
it may
easbelow
when
tamped
later
from
above
(Fig.
6.40).
ier to check the level using a water level. (For
After
the second
tamped
(and
after
directions
on şi
how
to makerow
andissăuse
a water
level,
refer
Acum
este
momentul
începeţi
verificarea
each
succeeding
row),
check
again
for
level,
noting
to Appendix A) (Fig. 6.41).
any
high
low
spots.toInbegin
a longchecking
run,ait may
eas- în
Now
is and
alsoperetelui.
the time
for be
plumb
verticalităţii
Pentru
menţine
ier
to
check
the
level
using
a
water
level.
(For
of the vertical surface. In order to maintain a wall
directions
onperete
how
make
use acheck
waterapleacă
level, refer nici
poziţie
care
nu
se
that
doesn'tun
lean
in ortoout
(orand
both!),
the
to Appendix A) (Fig. 6.41).
vertical
surface
with în
a level after(nici
eachîn
rowambele
is installed
înăuntru
părţi!),
Nowşiisnici
also the afară
time to begin checking
for plumb
(Fig. 6.42).
of the vertical surface. In order to maintain a wall
verificaţi
suprafaţa verticală cu o nivelă după
that doesn't lean in or out (or both!), check the
vertical surface
with a rând
level after
each row(Fig.
is installed
instalarea
fiecărui
în parte
6.42).
(Fig. 6.42).

6.40

6.40

După bătătorirea celui de-al doilea rând
(precum şi a fiecărui rând care urmează),
verificaţi din nou ca suprafaţa să fie nivelată,
observând orice ridicături şi adâncituri. Pe
termen lung, vă poate fi mai uşor să verificaţi
nivelul cu ajutorul unui furtun de nivel cu apă.

6.41

(Pentru indicaţii privind modul de concepere
6.41

şi de utilizare a unui furtun de nivel cu apă, a
se vedea Anexa A) (Fig. 6.41).

6.42: Checking for plumb.
6.42: Checking for plumb.

6.42: Verificarea verticalităţii.

125

6.42
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Forme pentru uşi şi ferestre
(Fig. 6.43)

-STEP FLEXIBLE-FORM RAMMED EARTH TECHNIQUE 87

r block form
, square, and
ndow forms a
width of the
ping around
vent the forms
eate a form
er) is to use a
.44). (See
dow and door

ms to accomng straw
rms after the
Fig. 6.45).

6.44: Doni sugerează îndepărtarea şuruburilor (sau
a cuielor) din placaj după aşezarea câtorva rânduri
de saci. Compresiunea singură este de ajuns pentru a
susţine pana laterală în loc.
6.43

Decât să suprapuneţi mai multe cutii pentru
2”x4” blocking
tacked to inside of
plywood plate

a crea înălţimea unei uşi, luaţi în considerare

Pentru a realiza un cadru al uşii, aşezaţi o cutie

opţiunea de a folosi baloturi de paie pentru

ori formă de bloc solidă la înălţimea şi în locul

a ridica un singur set de forme de cutii

dorite. Nivelaţi, potriviţi şi fixaţi-o în poziţie

modulare, după compactarea temeinică a

ags that are
6.44: Doni suggests removing screws (or nails) from the
chicken wire. verticală. Construiţi formele pentru uşi şi ferestre
plywood after a few rows of bags. Compression alone is
he adhesion
enough to hold the side wedge board in place.
he width of
cu câţiva centimetri mai late decât lăţimea după
bags probătătorire a peretelui din saci. Această măsură va
ed adobe

pereţilor (Fig. 6.45).

preveni îndoirea sacilor pe marginile formelor,
care ar împiedica îndepărtarea ulterioară a celor
din urmă. O formă cu care puteţi lucra uşor (şi
pe care o puteţi îndepărta cu uşurinţă mai
târziu) este forma de cutie modulară sau forma
use straw bales to elevate box forms
after walls have been compacted

de cutie cu pană laterală (Fig. 6.44). (A se vedea
6.45: Note: This technique is used for plumb

Capitolul 2 walls
pentru
privind
only - detalii
not for domes.
Double multitudinea
curvature
walls require constant compression until the

de forme pentru
şi uşi).
dome is ferestre
completed (See
“Dynamics of a Dome”
and “How We Built the Honey House.”)
6.46
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6.45: Notă: Această tehnică este folosită numai în cazul
pereţilor verticali – nu şi în cel al cupolelor. Pereţii cu o
curbare dublă impun o forţă de comprimare constantă,
până la finalizarea cupolei (a se vedea „Dinamica unei
cupole” şi „Cum am construit Honey House.”)

Construcţia cu saci de pământ

Suporturi din rabiţ

apoi suportul pentru sac deasupra saniei. Acum
sunteţi gata să umpleţi sacul (Fig. 6.47).

88 EARTHBAG BUILDING
Va fi utilă îmbrăcarea
fundului sacilor care vin

Cut the chicken wire about six inches

în contact cu formele
pentru
uşi
şi ferestre
(15 cm) wider
than the
tamped
bag width

and about 18 inches (45 cm) long. Bend one

cu rabiţ. Astfel, veţi
un corp
etanş,
end ofobţine
the wire about
one-third
of the cu
length. Lay this shorter end on top of the

priză pentru aderarea
stucului
sau
a on
tencuielii
barbed wire.
Put your
slider
top of this
and then place the bag stand on top of the

de lut. Extinzândslider.
lăţimea
plasei
dincolo
Now you're
ready for
filling (Fig.de
6.47).

marginea sacilor bătuţi,
obţineţi o prindere
Hard-assing the bags alongside the
door and window forms make them extra
strong.8Remember
corners,
8 E A R T H Bto
A Gdiddle
B U I Lthe
DIN
G
although it's usually not necessary to lock
(Fig. 6.46). Cut the chicken wire about six inches Compactarea
the diddles
(Fig.
6.48).
(15 cm)
wider
than the tamped bag width

6.47

optimă a muchiilor şi a modelelor sculptate în
relief din lut

and about 18 inches (45 cm) long. Bend oneformelor

Strip end
Anchors
of the wire about one-third of the

Installing
stripLay
anchors
during end
wallonbuilding
length.
this shorter
top of the
will provide
solidPut
wood
forof this
barbeda wire.
yourattachment
slider on top
then placecertain
the bagtypes
standofonwintop of the
boltingand
doorjambs,
slider. Nowand
you're
ready for filling
(Fig.
dows, cabinetry,
intersecting
stud-frame
6.47).
walls (Fig. 6.49). Add strip anchors as often
Hard-assing
the or
bags
as every three
to four rows
asalongside
needed. the
door
and
window
forms
make
Four evenly spaced strip anchors onthem
eachextra
strong. Remember to diddle the corners,
side of a door opening is sufficient for
although it's usually not necessary to lock
bolting most doorjambs onto them.

sacilor situaţi la marginea

pentru uşi şi ferestre le conferă

o rezistenţă suplimentară. Nu uitaţi să le
ascundeţi colţurile pliate, cu toate că nu este,
6.48 şi fixarea pliurilor (Fig.
de obicei, necesară
6.47

6.48).

the diddles (Fig. 6.48).

Strip Anchors
Installing strip anchors during wall building
will provide a solid wood attachment for
bolting doorjambs, certain types of windows, cabinetry, and intersecting stud-frame
walls (Fig. 6.49). Add strip anchors as often
as every three to four rows or as needed.
6.49: Four evenly spaced strip anchors on each
side of a door opening is sufficient for
Doorjamb
bolting most doorjambs onto them.

6.48

bolted to

strip anchors.

Decupaţi rabiţul astfel încât acesta să fie cu
aproximativ 15 cm mai lat decât sacul bătătorit
şi cu lungimea de aproximativ 45 cm. Îndoiţi
un capăt al foii de rabiţ6.49:
la aproximativ o treime
Doorjamb

din întreaga lungime.bolted
Aşezaţi
partea mai scurtă
to
strip anchors.

deasupra sârmei ghimpate şi sania peste ea,
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and about 18 inches (45 cm) long. Bend one
end of the wire about one-third of the
length. Lay this shorter end on top of the
barbed wire. Put your slider on top of this
and then place the bag stand on top of the
Kaki Hunter,
Donald
Kiffmeyer
slider.
Now you're
ready for filling (Fig.
6.47).
Hard-assing the bags alongside the
că aţi ajustat în prealabil şipcile de fixare pentru
door and window forms make them extra
6.47
strong. Remember to diddle the
S T corners,
E P - B Y- S T E P F L E X I BaLse
E - Fpotrivi
O R M Rcu
A Mforma
M E D E peretelui
A R T H T E Ccurbat
H N I Q U (Fig.
E 8 9 6.50).
although
it's
usually
not
necessary
to lockîn timpul
Instalând o serie de şipci de fixare
the(Fig.
two-by-four
solid wood part of the
thePush
diddles
6.48).

Şipci de fixare

flush against
form. Velcro
clădiriianchor
pereţilor,
veţi the
dispune
detheunplywood
suport

Strip
strip
partAnchors
of the anchor by hammering three-inch (7.5
Installing
stripthrough
anchors during
wall
solid de
lemn
pentru
fixarea
şuruburilor
cm) long
nails
it into
the building
tamped
bag below.
will
provide
a
solid
wood
attachment
for to conform to
Make sure to pre-trim the strip anchors
bolting
types6.50).
of win- tipuri de
pentruthetocurile
a (Fig.
anumitor
shape doorjambs,
of auşilor,
curvedcertain
wall
dows, cabinetry, and intersecting stud-frame
The barbed wire can now be laid on top of the
walls
(Fig. 6.49). Add
anchors as often
ferestre,
a tâmplăriei
şi strip
a pereţilor,
precum şi
strip anchor and the bag work can continue as usual.
as every three to four rows or as needed.
installing a bagcuagainst
forms each
directly
on top
pentruWhen
intersectarea
pereţii
cadre
deof
Four evenly spaced strip
anchors ondin
a strip
anchor,
is usually
unnecessary
side of
a dooritopening
is sufficient
for to hard-ass the
bag
as
the
strip
anchor
will
take
up
lemn (Fig.
6.49).
bolting
most doorjambs onto them. too much space.

6.48

Teamwork
Follow all the steps previously outlined. As the walls
get taller, the assistance of willing friends (or paid
help) speeds the progress by sharing the work. For less
down time, have several wheelbarrows loaded in a row
where you are working, or have a third person recycling the wheelbarrows (Fig. 6.51).
6.49:
Have enough people on hand when laying barbed
Doorjamb
wire
high up. Someone guiding the reel of wire on the
bolted to
strip ground
anchors. keeps it from tangling around the person up
on the wall. Always use caution when working with
barbed wire, doubly so when high up (Fig. 6.52).

6.50

Puteţi întinde acum sârma ghimpată peste
6.49: Toc de uşă fixat cu şipci de fixare.

şipca de fixare, continuând ca şi până în acest

Adăugaţi şipci de fixare la fiecare trei sau patru

moment cu lucrul la aşternerea sacilor. Atunci

rânduri, sau după cum e nevoie. Patru şipci de

când aşezaţi un sac, lipit de forme, direct pe o

fixare repartizate uniform pe fiecare parte a uşii

şipcă de fixare, de obicei nu este nevoie să îl

sunt suficiente pentru fixarea celor mai multe

bătuciţi, pentru că şipca de ancorare va ocupa

tipuri de tocuri de uşi.

un spaţiu destul de mare.

Împingeţi plăcuţele de lemn de 5 cm pe 10 cm

Munca în echipă

ale structurii ancoră de încastrare către formă.

6.52

Prindeţi foaia de placaj care face parte din

Parcurgeţi toate etapele descrise anterior.

structura ancoră de sacul tasat de dedesubt,

Pe măsură ce pereţii cresc în înălţime, puteţi

bătând în ea cuie lungi de 7,5 cm. Asiguraţi-vă

dispune de ajutorul prietenilor care doresc

6.51
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cling the wheelbarrows (Fig. 6.51).

a strip anchor, it is usually unnecessary to hard-ass the
Have enough people on hand when laying barbed
bag as the strip
anchor
take guiding
up too the
much
wire high
up. will
Someone
reelspace.
of wire on the

6.50

ground keeps it from tangling around the person up
Teamworkon the wall. Always use caution when working with
barbed
doubly sooutlined.
when highAs
up the
(Fig.walls
6.52).
Follow all the
stepswire,
previously

Construcţia cu saci de pământ

get taller, the assistance of willing friends (or paid
help)
speeds the progress
by ajutor
sharing the
work. pentru
For less a
să
contribuie
(sau de
plătit),
down time, have several wheelbarrows loaded in a row
accelera
where you progresul
are working,construcţiei
or have a third prin
personîmpărţirea
recycling the wheelbarrows (Fig. 6.51).
volumului de muncă. Ca să nu vă întrerupeţi
Have enough people on hand when laying barbed
wire
high up.
Someone
the reel
wire on roabe
the
de prea
multe
ori, guiding
încărcaţi
maiof multe
ground keeps it from tangling around the person up
laolaltă,
în Always
spaţiulusedecaution
lucru,when
sauworking
rugaţi with
o a treia
on the wall.
barbed wire, doubly so when high up (Fig. 6.52).
persoană să le reumple (Fig. 6.51).

6.50

6.52

6.51

Forme arcuite
Ne aflăm acum destul de sus pentru a
instala formele arcuite! Aşezaţi forma arcuită
direct deasupra formei de cutie, fără pene.
Continuaţi cu aşezarea următorului rând de
6.52în loc.
saci pentru fixarea formelor arcuite

Îndesaţi sacii uşor, până la jumătate, cu forţă
6.51

Asiguraţi-vă că sunteţi ajutat de un număr

echilibrată de ambele părţi ale formei arcuite
9 0 E6.53).
ARTHBAG
(Fig.

BUILDING

suficient de persoane atunci când aşterneţi
sârma ghimpată la înălţime. Cineva care să
ghideze bobina de sârmă la sol va evita ca

6.53

6.54

aceasta să se înfăşoare în jurul persoanei
urcate pe perete. Daţi întotdeauna dovadă
de prudenţă atunci când lucraţi cu sârmă
ghimpată şi fiţi cu ochii în patru de două ori
mai mult atunci când sunteţi urcat pe perete
(Fig. 6.52).

Arch Forms

După ce aţi asigurat forma arcuită, introduceţi
We are now high enough to install our arch forms!
penele
sub form
partea
şi box
dorsală
Place the arch
directlyfrontală
on top of the
form, şi
without the wedges. Continue the next row of bags as
ciocăniţi-le până când formele devin nivelate
an aid in locking the arch forms in position. Gently
half tamp the bags with equal force on both sides of
129
the arch form (Fig. 6.53).
When the arch form is secure, insert the wedges
on the front and back of the form and tap them in
until the forms are level and plumb. Tap wedges in

6.55

forms!
ox form,
of bags as
. Gently
h sides of

he wedges
hem in
edges in
5 cm)
mple
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Arch Forms

We are now
high penele
enough to suficient
install our arch
şi drepte.
Bateţi
deforms!
adânc
6.55
Place the arch form directly on top of the box form,
pentru
a crea
spaţiu
lat dethe
2,5next
cmrow
între
cutie
without
the un
wedges.
Continue
of bags
as
an aid in locking the arch forms in position. Gently
şi formele
arcuite, care va crea loc pentru ca
half tamp the bags with equal force on both sides of
the arch
form (Fig.
6.53).
acestea
să poată
fi îndepărtate
ulterior.
When the arch form is secure, insert the wedges
Cândonfolosiţi
fără
the front numai
and back oof arcuire,
the form and
tapforma
them inde
until the forms are level and plumb. Tap wedges in
cutie rectangulară, fixaţi forma arcuită pe o
deep enough to create a good inch-wide (2.5 cm)
space
box and
arch cm
forms,
to pe
give oample
placă
cu between
grosimea
de 2,5
sau
bucată
room for the arch form to be removed later.
de placajWhen
de aceeaşi
forma
using justlăţime
an archca
without
thearcuită
box form,şi
set the arch form on a one-inch (2.5 cm) thick board
aceeaşi adâncime ca cea a peretelui din saci.
or piece of plywood the same width as the arch form
andcâteva
the samecuie
depthînasplacă
the bagpentru
wall. Drive
some
nails
Bateţi
ao
prinde
into the board to Velcro it to the wall holding it in
de perete,
fixând-o
place (Fig.
6.54). în loc (Fig. 6.54).
The wedges will go in between the board and arch Aceştia sunt sacii care pornesc linia naşterilor
form. The board will keep the wedges from digging into
arcului, aceea care creează curbura unui arc.
the bags. You can now finish off by tamping the bags on
6.54
both sides of the form along with the rest of the wall. Bateţi sacii evantai mai întâi din interior, aşa
This will secure the position of the arch (Fig. 6.55).
cum procedaţi cu sacii bătuciţi. Principala

Saci evantai

Fan Bags

diferenţă constă în aceea că un sac evantai
These are the bags that begin the springline that creates
6.56
the arc of an arch. Fan bags are first tamped from the este bătătorit sub formă de pană şi este umplut
inside, similar to a hard-assed bag. The main difference produces a strong, attractive framework around the
30 cm.
Această
înălţime
a sacului
is that a fan bag is tamped into a wedge shape and is numai
arch openings
and ties
in well with
the barbed
wire
filled only 12 inches (30 cm) high. This height fan bag mortar and surrounding bag work.
evantai conferă rezistenţă şi atractivitate
Introduceţi
penele între placă şi forma arcuită.
6.55

cadrului în jurul deschiderii arcului şi se

Placa va împiedica penele să se afunde în saci.

combină de minune cu sârma ghimpată,

Acum puteţi finaliza structura prin bătătorirea

mortarul şi lucrarea din saci dimprejur.

sacilor de pe ambele părţi ale formei, în rând
cu restul peretelui. Acest procedeu va asigura
poziţia arcadei (Fig. 6.55).

sac evantai

box form,
ick board
arch form
ome nails
ng it in

ard and arch
digging into
the bags on
of the wall.

Modelarea manuală a unui

Pregătiţi un sac cu colţurile ascunse şi suport
din rabiţ. Pe măsură ce clădiţi sacii evantai şi
130

forms!
ox form,
of bags as
Gently
sides of

he wedges
hem in
dges in
5 cm)
mple
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Hand Shaping a Fan Bag

Construcţia cu saci de pământ

Prepare a bag with diddled corners and chicken wire
While building
fanobags
andpeste
hard-assed
bags,
saciicradle.
compactaţi,
aşezaţi
sanie
suportul
linie pentru a vă ghida în alinierea unghiului
place a slider on top of the chicken wire cradle to help
din rabiţ,
pentru
a îndepărta
care sacilor evantai care înconjoară forma arcuită.
keep the
pokey stuff
out of yourobstacolele
way. Start tamping
6.55
the dirt insideînaintarea.
the bag (hard-assing).
Whatsăwetasaţi
want is Atunci când aţi pregătit întregul rând de
vă împiedică
Începeţi
to firmly tamp the inside of this bag a little wider and
wider towards
the(bătucire).
top to form the
initialcewedge
shape
pământul
din sac
Ceea
vrem
să saci pentru îndesare, bătătoriţi sacii evantai
S
T
E
P
B
YS
T
E
P
(Fig. 6.56). When we reach 12 inches (30 cm) in F L E X I B L E - F O R M R A M M E D E A R T H T E C H N I Q U E 9 1
obţinem
tasare
conţinutului pentru a-i alinia la unghiul corzii întinse (Fig.
height,este
snuglyofold
and pinfermă
the top aclosed.

Hand Shaping a Fan Bag

Attach a string at the appropriate location along
acestui
sac,a bag
lărgită
spre vârf,
pentru
a obţine
Prepare
with diddled
corners
and chicken
wire
the base of your arch form (Fig. 6.57). The springline is
cradle. While building fan bags and hard-assed bags,
where
curve of an arch
begins
sloping
in. Use this
forma
deathe
pană
(Fig.
6.56).
place
slider oniniţială
top of the
chicken
wireDupă
cradlece
to aţi
help
line as a guide to align the angle of the fan bags surkeep
the
pokey
stuff
out
of
your
way.
Start
tamping
umplut
30 cm
suficient
rounding
thedin
archsac,
form.îndoiţi
When capătul
a whole row
of bags is
the dirt inside the bag (hard-assing). What we want is
ready to be tamped, tamp the fan bags to align with
to firmly tamp
the inside
şi închideţi-l
cu un
cui. of this bag a little wider and
box form,
the angle of the stringline (Fig. 6.58).
wider towards the top to form the initial wedge shape
ck board
Incorporate the barbed wire from the walls onto
(Fig. 6.56). When we reach 12 inches (30 cm) in
rch form
the surface of the fan bags to tie them into the wall
height, snugly fold and pin the top closed.
ome nails
system. The fan bags will continue to become more
Attach a string at the appropriate location along
ng it in
vertically oriented as the arch grows taller (Fig. 6.59).
the base of your arch form (Fig. 6.57). The springline is
Keep an eye on maintaining the symmetry of the fan
where the curve of an arch begins sloping in. Use this
rd and arch
bags during construction, for balance, beauty, and
line as a guide to align the angle of the fan bags surdigging into
structural integrity. (If using a wedge box to make fan
rounding the arch form. When a whole row of bags is
the bags on
bags, refer to Chapter 3 for simple directions on how
ready to be tamped, tamp the fan bags to align with
of the wall.
to use this handy tool).
the angle of the stringline (Fig. 6.58).
g. 6.55).
thefor
barbed
wire fromArch
the walls onto
The Incorporate
Keystones
a Roman
the surface of the fan bags to tie them into the wall
Continue constructing walls and fan bags together.
system.
The fan bags will continue to become more
hat creates
6.56 the space between the base of the fan bags narWhen
vertically
oriented
as Ethe
arch
grows
taller
(Fig. 96.59).
SdTfrom
E P Fthe
L E X I B L E -rows
F O Rdown
M R AtoMabout
M E D eight
A Rinches
T H T E(20
C Hcm),
N I QitUisEtime
1 to
Keepa an
eye on maintaining
the symmetry
the fan
n difference produces
aroundofrule
the
add thestrong,
keystoneattractive
bags (Fig. framework
6.60). As a dirtbag
of
bags during
balance,barbed
beauty,wire
and
hape and is arch openings
andconstruction,
ties in
well for
with
thumb, a narrower
opening
offersthe
more structural
resistckenfan
wire
integrity.bag
(If using
a wedge box to make fan
ght
bag mortarstructural
andthan
surrounding
work.When
ance
a wider opening.
in doubt, add
ssed bags,
bags, refer to Chapter 3 for simple directions on how
another row of bags, to reduce the space above the
adle to help
to use this handy tool).
arch. The keystones provide a forceful downward and
tamping
outward
pressure that
by the resistance
The Keystones
foris met
a Roman
Arch of the
we want is
walls on either side of the arch. This resistance is a
Continue constructing walls and fan bags together.
wider and
form of buttressing (an arch is only as strong as its
When the space between the base of the fan bags naredge shape
buttress). This resistance directs the compressive
rows down to about eight inches (20 cm), it is time to
m) in
forces from above to the sides of the opening and
add the keystone bags (Fig. 6.60). As a dirtbag rule of
down to the ground.
6.57:thumb,
Eight-point
Egyptian
arch egiptean
springline.
a narrower
opening
offers more
structural
resistation along 6.57:
Linia
naşterilor
arcului
în opt
segmente.
ance
than
a
wider
opening.
When
in
doubt,
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6.57: Eight-point Egyptian arch springline.

6.58: Shaping the fan bags.

6.58: Modelarea sacilor evantai.

Încorporaţi sârma ghimpată de pe pereţi în
suprafaţa sacilor evantai, pentru a-i prinde în
sistemul zidului. Sacii evantai vor continua să
se orienteze pe verticală pe măsură ce arcul
6.59

6.58: Shaping
the fan bags.
creşte
în înălţime
(Fig. 6.59).

6.59
6.60

Asiguraţi-vă că menţineţi simetria sacilor
evantai

în

timpul

construcţiei,

pentru

echilibru, frumuseţe şi integritate structurală.
(Dacă folosiţi o cutie tip pană pentru a realiza
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6.57: Eight-point Egyptian arch springline.

saci evantai, consultaţi Capitolul 3 pentru

pereţilor de fiecare parte a arcului. Această

indicaţii simple despre cum să folosiţi acest

rezistenţă este o formă de contrafortuire (un

instrument la îndemână).

arc este la fel de puternic ca şi contrafortul
său) şi direcţionează forţele de compresiune

Chei de boltă pentru arcul

de deasupra către laturile deschiderii şi în jos,
spre pământ.

roman
6.58: Shaping the fan bags.

Instalarea cheilor de boltă

Continuaţi să ridicaţi pereţii şi sacii evantai
laolaltă. Atunci când spaţiul dintre bazele

Să trecem la instalarea sacilor pentru cheia

sacilor evantai se îngustează până la
ogether.
n bags naraproximativ 20 cm, este timpul să adăugaţi
is time to
g rule of
sacii pentru cheia de boltă (Fig. 6.60).
ctural resist- 6.59
, add
ove the
nward and
nce of the
ance is a
ng as its
ressive
ng and

de boltă. Nu aşezaţi următorul rând de

h

6.60

sârmă ghimpată. În timp ce sunteţi încă la
sol, pregătiţi trei saci pentru cheia de boltă;
adăugaţi două cutii de pământ în fiecare sac,
ascundeţi-le colţurile şi tasaţi-le la interior cu
un sfert de mai. Îmbrăcaţi fiecare sac în rabiţ.
Aşezaţi cu grijă toţi cei trei saci unul lângă
altul în pana deschisă de deasupra formei
arcuite (Fig. 6.61). După ce i-aţi aranjat pe cât
de simetric posibil, folosiţi un bătător tocit

Ca metodă empirică în lucrul cu sacii cu

ori mânerul sfertului de mai pentru a tasa

pământ, o deschidere mai îngustă oferă

pământul din fiecare sac pentru cheia de

o rezistenţă structurală mai mare decât o

boltă.

deschidere mai largă. Atunci când aveţi dubii,
mai adăugaţi un rând de saci, pentru a reduce
spaţiul de deasupra arcului. Cheile de boltă
creează o presiune puternică descendentă şi
spre exterior, contrabalansată de rezistenţa
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Installing
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6.61

Mai adăugaţi două cutii de pământ şi tasaţi
92 EARTHBAG BUILDING

întregul interior pe lăţimea fiecărui sac.
6.61

Aplicaţi o presiune fermă, constantă în toţi
cei trei saci. Consideraţi-i o singură unitate.
Vă poate fi util ajutorul a două persoane
care să bătătorească pământul, în timp ce o
a treia să poată controla umplerea şi calitatea
6.62

modelării sacilor, printr-o privire de ansamblu
6.61

optimă asupra lor (Fig. 6.62).
6.62

6.63
6.62

pare three keystone bags; add two cans of dirt to each
bag, diddle the corners, and tamp them on the inside
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a quarterthe
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Cradle each one in chicken wire.
Installing
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people
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and quality control on how the bags are shaping from
the best vantage point (Fig. 6.62).
Continue the process of tamping and filling, always
adding the same amount of dirt to each bag. The bags
will widen and widen until the open wedge space disappears (Fig. 6.63).
The keystone bags usually top off at the same 12inch (30 cm) height as the other fan
bags. That's it! Fold the tops of the
bags over, cutting off any excess
material6.64
and pin them closed tight
with nails (Fig. 6.64).

Continuaţi procesul de îndesare şi umplere,
6.63

adăugând întotdeauna aceeaşi cantitate de

6.64
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Keystones for a Gothic Arch
Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

Egyptian or Gothic style arches make a severe wedgeshaped space to fill. They can be very narrow at the
bottom and easily require the full-tamping width of
three keystone bags at the top. Continue bag work until
de saci, pe post de rând de fixare, pentru a
a maximum of two to three inches (5-7.5 cm) of space
remains before installing the keystone bags. Prepare
menţine presiunea ce cade pe cheile de boltă.
and fill these keystone bags as described for a Roman
arch keystone on pages 91 & 92 (Fig. 6.65).

Chei de boltă pentru arcul
gotic

Astfel veţi asigura integritatea arcului după

Locking Row

Arcurile în stil egiptean sau goticBefore
necesită
îndepărtarea formei (Fig. 6.66).
getting carried away with the excitement of
umplerea unui
de pană. Acesta

removing the forms, we'd better add one more row of
spaţiu cu formă accentuată
bags as a locking row to maintain downward pressure on
the keystones. This will ensure the integrity of the arch
poate fi foarte îngust
la bază
after removal
of the form
(Fig. 6.66).

şi impune, în mod firesc, bătătorirea lăţimii

6
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complete a celor trei saci pentru cheia de
boltă din vârf. Continuaţi să aşezaţi saci până
S T E P - B Y- S T E P F L E X I B L E - F O R M R A M M E D E A R T H T E C H N I Q U E 9 3
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shaped space to fill. They can be very narrow at the
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bottom and easily require the full-tamping width of
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of thebags.
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Bags
or tubes
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therest
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on pages 91
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(sautheabagsunui sac continuu) este o
more
stable
as the fill unui
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romane (Fig. 6.65). Locking Row
FLEXIBLE-FORM RAMMED EARTH TECHNIQUE

e wedgeat the
dth of
work until
of space
repare
Roman

acelaşi rol. Peretele va6.66
deveni din ce în ce mai

stabil, pe măsură ce materialul de umplere se
va întări în saci (Fig. 6.67).
Lay the barbed wire over the top of the whole last
row, including the keystones. Lay a final row of bags.
Laying a tube (or continuous bag) is an excellent way to
lock in the keystones, while integrating the arch with
the rest of the wall. Bags or tubes will perform the
same function. The wall will6.65
continue to become
more stable as the fill material cures inside the bags
(Fig. 6.67).

t of
row of
essure on
the arch

whole last

modalitate excelentă de a bloca cheile de

3 excitement of
Before getting carried away with9the
6.65
removing the forms, we'd better add one more row of
boltă,
integrând în acelaşi timp arcul în restul
bags as a locking row to maintain downward pressure
on
the keystones. This will ensure the integrity of the arch
peretelui. Sacii continui sau tuburile vor avea
after removal of the form
(Fig. 6.66).

Rând de fixare
6.66

Înainte de a vă lăsa duşi de valul entuziasmului
de a îndepărta formele, adăugaţi încă un rând
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with a hammer. The form is now free to drop down
and be pulled out (Fig. 6.68). To remove the wedges
from a side wedge box form, insert a pipe through the
space at either end of the blocking and knock out the
board at the opposite side (Fig. 6.69). The box form is
Construcţia
cu saci de pământ
then free to be removed
(Fig. 6.70).
Bask in your accomplishment.
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Îndepărtarea
formelor
Removal of the Forms
Forms can be removed now or they can remain in the
wall as long as necessary. The longer they remain, the
Puteţimore
îndepărta
în wall
acest
stadiu,stronger.
sau
curing timeformele
to allow the
to become
( Just something
to think about,
depending
on design
le puteţi
lăsa în perete
oricât
de mult
este
and the quality of the earthen fill.) Tap out the wedges
withCu
a hammer.
The form
now free
dropîidown
nevoie.
cât le lăsaţi
maiismult,
cutoatât
veţi
and be pulled out (Fig. 6.68). To remove the wedges
lăsa peretelui
mai mult
timp
deaîntărire,
pentru
from a side wedge
box form,
insert
pipe through
the
space at either end of the blocking and knock out the
a deveni mai solid. (Trebuie să vă gândiţi la
board at the opposite side (Fig. 6.69). The box form is
then în
freefuncţie
to be removed
(Fig. 6.70).şi de calitatea
aceasta
de design
Bask in your accomplishment.
umpluturii cu pământ.) Scoateţi afară penele

cu ajutorul unui ciocan. Acum puteţi slăbi şi
scoate forma (Fig. 6.68).

6.69: Toaremove
wedgecutia
blocks,de
insert
pipe through
the
6.69: Pentru
îndepărta
tip apană,
introduceţi
o ţeavăspace
prinatspaţiul
format
cu oricare
dintre
either end
of blocking
and knock
out theplăcuţele
block at
de blocare
şi scoateţi-o
printr-o lovitură.
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side.

6.68

Puteţi scoate, apoi, liber forma de cutie (Fig.

main in the
remain, the
me stronger.
g on design
t the wedges
drop down
he wedges
ough the
ock out the
box form is

6.70).

6.69: To remove wedge blocks, insert a pipe through the
space at either end of blocking and knock out the block at
the opposite side.

6.68

Pentru a îndepărta penele de lângă o formă
de cutie cu pană laterală, introduceţi o ţeavă
6.70

prin spaţiul format de oricare dintre plăcuţele

hrough the
the block at

de blocare şi scoateţi-o printr-o lovitură (Fig.

Bucuraţi-vă de ducerea la bun sfârşit a

6.69).

lucrului.
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2. Forma a fost prea mică în lungime, iar
CÂTEVA DINTRE CAUZELE
POSIBILE ALE BLOCĂRII UNEI
FORME ÎN PERETE:

sacii se înfăşoară în jurul marginii frontale
a formei.
3. Forma nu a avut suficientă rezistenţă
interioară pentru a evita deformarea în

1. Prinderea în rabiţ a capului unui şurub

timpul construcţiei.

sau al unui cui provenit din stratul de

Din

acoperire al formei.

instrucţiunile şi aţi înşurubat faţa formei

fericire

pentru

voi,

aţi

urmat

ieşită în afară, astfel încât, în caz de
probleme, să o puteţi demonta, nu-i aşa?
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CAPITOLUL 7
CHAPTER 6

Instalaţii
electrice, Flexible-Form
instalaţii sanitare, rafturi
şi pereţi
Step-By-Step
Rammed

intersectaţi:
realizarea legăturilor
Earth Technique,
or How to Turn a Bag of

Dirt into a Precision Wall
Building System
pereţii interiori sunt toate instalate în timpul

Introducere

T

his chapter is designed in an earthbag workshop
Este bine să ne reamintim că urmează să
format that demonstrates the Flexible-Form
Rammed
Earth
technique
and employs
the FQSS
construim
o casă
întreagă
şi nu doar
pereţii,
stamp of approval. The Flexible-Form Rammed
ci tot ceea ce intră în pereţi. Sistemul electric,
Earth technique is easy to learn and simple to perform. It is a pocketbook
andfixarea
resource-friendly
racordurile
instalaţiilor,
rafturilor şi
building method that is enduring, beautiful, and
widely accessible.
What we will present here is a step-by-step guide
that will walk you through all the phases of building
an earthbag wall. This same process can be applied to
a garden, privacy, or retaining wall, as well as walls of a
structure that is either rectilinear or curved. This,
however, does not apply to dome walls. (A double
curvature structure (dome) is discussed at length in
Chapters 11 and 12). Learning the techniques in this
chapter will aid you in better understanding how to
build a dome when that time comes. This chapter is
the logical place to begin that journey.

construirii. Veştile bune sunt că o mare parte
the bag wall for plaster application and to discourage
din această muncă este terminată când
plant growth. The depth of the trench is dependent
on
frost level and
soil conditions
in your particular
construirea
peretelui
este gata!
locale. Cut the trench and then fill with crushed rock.
Place the coarsest material at the bottom. Moisten
and tamp as you fill. Level the material within the
trench (Fig. 6.1).

Foundations
A simple foundation can be a trench at least six inches
(15.2 cm) wider than a working bag’s width. This
allows at least three inches (7.5 cm) on either side of

6.1: Tamped gravel foundation.
77

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

Instalaţiile electrice
Faceţi un desen pentru un plan electric,
localizând unde vor fi plasate toate prizele,
întrerupătoarele şi firele. Construiţi dinainte
toate plăcile ce vor fi necesare pentru priză
şi întrerupător (Fig. 7.2). Faceţi un semn pe
rândul de saci lângă locul unde urmează
să fie instalate prizele şi întrerupătoarele.
Poziţionaţi şi ataşaţi plăcile când aţi ajuns la
acele puncte.

7.3: Prize electrice şi conducte pentru firele electrice
instalate, sârmă ghimpată fixată pe plăci de prindere;
gata pentru a continua lucrul cu sacii.
7.2: Înşurubaţi cutia electrică pe un bloc de 5,1x10,2
cm. Poziţionaţi placa pe perete astfel încât priza să
ajungă suficient pentru a putea fi încastrată mai
târziu în tencuială.

Tubulatura pentru firele
electrice
Unele coduri electrice ar putea cere tuburi
metalice rigide sau flexibile aprobate UL,
conducte armate prin care să treacă firele. Dacă
utilizaţi conducte, instalaţi-le acum. Întindeţi
sârma ghimpată şi continuaţi construirea
peretelui (Fig. 7.3). Dezavantajul conductelor
rigide este că sunt dificil de folosit pentru
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Construcţia cu saci de pământ

traseele verticale şi pentru curburile din jurul

Cablul UF

ferestrelor şi uşilor. Conductele pot avea
trasee verticale pe faţa pereţilor din saci, dar

Cablul UF este proiectat pentru a fi îngropat

necesită tencuială în plus pentru a le camufla

în pământ, pentru aplicaţii în exterior. Este

ulterior. Conductele flexibile, precum cele din

atât etanş, cât şi rezistent la şocuri mecanice,

metal flexibil, etanşe sau conductele Smerf

spre deosebire de cablul standard Romex,

din plastic sunt mai uşor de îndoit şi şerpuit

care nu este nici una, nici cealaltă. Codul de

în jurul sacilor. Pentru căile orizontale, poate

construire cu chirpici din New Mexico aprobă

fi fixată ori ţeavă ori conductă, ferm între

folosirea cablului UF

două rânduri pe suprafaţa peretelui, cu sârmă

peretelui. Cablul UF este cea mai puţin

de legat sau învârtind în jurul lor greutatea

costisitoare metodă. Cablul este conectat din

suspendată a cărămizii. Tipurile de conducte

priză în priză. Orice fir destinat căilor verticale

electrice aprobate UL sunt chiar scumpe.

poate fi şerpuit printre saci.

Costă în medie cu 50-60 procente mai mult

Deoarece noi punem, de asemenea, sârmă

decât conductele rigide de metal (Fig. 7.4).

ghimpată între rândurile noastre, este de dorit

îngropat în mijlocul

să asigurăm un fel de protecţie pentru cablu
sau să fixăm prin cuie atât cablul, cât şi sârma
ghimpată, la un unghi care să le asigure până
când sunt puşi sacii.

Intrarea instalaţiei electrice
Amintiţi-vă să instalaţi plăci de prindere
7.4: Cât timp pământul este neîntărit, puteţi face o
adâncitură cu un ciocan, pentru a adânci conducta la
acelaşi nivel cu peretele.

(benzi de ancorare) acolo unde va fi amplasat
panoul electric. Planificaţi să instalaţi o
conductă de 3,125 cm sau ţeavă folosită la
instalaţiile sanitare prin fundaţie, pentru a
permite intrarea firului electric îngropat. Dacă
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tensiunea este furnizată pe deasupra, puneţi
suficiente benzi de ancorare îndreptate
spre suprafaţa exterioară a peretelui, ca să
asiguraţi conectarea pentru intrarea consolei
branşamentului electric.

Instalaţiile sanitare
Ca şi la sistemul electric, să aveţi desenat un
plan pentru instalaţiile sanitare înainte de a
începe pereţii. Cel mai probabil, apa care intră
sau iese va pătrunde pe sub fundaţie sau prin

7.6: Instalaţi o ţeavă cu diametru mai mare sub fundaţie,
ca un manşon pentru ţeava de intrare şi ieşire.

soclu, depinzând de nivelul de îngheţ şi de

Majoritatea ţevilor sunt ascunse cu apărători

tipul sistemului de management al deşeurilor.

sau sunt conduse de-a lungul părţii din spate

Amenajările

pentru

a scaunelor modelate din chirpici. Tencuiala

un perete din saci cu pământ sunt foarte

din cob şi lut poate ascunde aproape orice

asemănătoare cu cele folosite pentru orice alt

şi, dacă apare vreo scurgere, se observă uşor

tip de metodă de construcţie. Ţevile orizontale

şi este uşor accesibilă. Uneori constructorii

pot fi sprijinite între suprafeţele rândurilor de

din chirpici şi pământ compresat introduc

saci şi fixate strâns cu sârmă, folosind aceeaşi

sistemele sanitare mari, precum sistemul

strategie discutată la conductele pentru

pentru cabina de duş, printr-un perete din

fire electrice. Ţeava orizontală a instalaţiei

cadre ataşat sau cu care se intersectează.

sanitare poate fi de asemenea îngropată

Oamenii dezvoltă multe sisteme alternative

sub o pardoseală de chirpici. În acelaşi fel,

eficiente, ecologice, pentru apele reziduale.

conductele verticale pot fi băgate în saci cu

Merită să fie explorate alte opţiuni faţă de

ajutorul unui ciocan, pentru a le adânci cât

obişnuitul canal colector şi gropile septice.

mai mult în perete. Accesul la ţevi este salutar

Prezentarea

când apare o defecţiune (fig. 7.6).

acestei cărţi. Căutaţi pe internet site-urile de

instalaţiei

sanitare

tuturor

depăşeşte

scopul

permacultură şi sistemele de management
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natural pentru ape negre şi gri, precum şi

limită, dar există limite la disponibilitatea

ghidul bibliografic din această carte.

lemnului. Dacă un perete întreg va trebui să
conţină mai multe ferestre mari apropiate

Intersectarea cu pereţii cu
schelet din rame

între ele pentru a profita din plin de soare,
este mai bine să construiţi acest perete din
lemn.

Cu ajutorul sacilor de pământ se fac pereţi de
intersectare şi pereţi despărţitori de încăperi,
buni izolatori fonici. Dacă, însă, spaţiul este
preţios, încăperile mici precum dulapurile
şi băile vor ocupa mai puţin spaţiu pe sol,
dacă pereţii sunt construiţi din materiale mai
înguste, precum lemnul. Urmează câteva
tehnici pentru a intersecta pereţi cu schelet
din lemn, la pereţii din saci cu pământ:

7.7: Perete din schelet de lemn înşurubat în benzile de
ancorare.

• Benzi de ancorare plasate în peretele din
saci cu pământ, cu un perete din cadre de
lemn fixat de acestea cu şuruburi (fig. 7.7).
• O placă pătrată cu bulon şi şaibă ataşate
de acesta. Asiguraţi-vă că placa pătrată este
suficient de lată pentru a cuprinde cel puţin
jumătate din lăţimea sacilor de dedesubtul şi
de deasupra bulonului (fig. 7.8).

7.8: Perete din schelet de lemn ataşat cu tijă filetată şi
buloane de un perete din saci cu pământ.

• Noi preferăm să folosim saci mai înguşti
sau tuburi pentru pereţi interiori, sau
pereţi sculptaţi cu mâna din cob sau nuiele
împletite acoperite cu lut. Posibilităţile pentru
alternativele de construire cu lemn sunt fără
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wire over the Velcro plate and continue the run along
the rest of the wall. “U-nails,” used for attaching wire
to wooden fence posts, work great for attaching
barbed wire onto Velcro plates. To put a straight
shelf in a curved wall, Velcro large, 2- by-12-inch (5
cm by 30 cm) or wider, rough sawn dimensional lum-

Prinderea rafturilor,
dulapuri2” X 10” or 2” X 12”
lor şi scărilor

board Velcroed directly
into a curved wall to
create a shelf.
Pay attention during
installation to assure
maintenance of level

7.9

Planificaţi unde vor fi blaturile, dulapurile, scările
şi rafturile. Odată cu ridicarea pereţilor vor fi
fixate şi plăcile de prindere şi benzile de ancorare
pentru prinderea acestui mobilier. Un amestec
de plăci de prindere şi blocaje din lemn de

7.10: Strip anchors follow the contour of a curved

7.10: Benzile
delater
ancorare
urmăresc
conturul unui perete
wall for
attachment
of cabinets.
curbat pentru ataşarea ulterioară a dulapurilor.

Ataşarea rafturilor tip
consolă

5x10 cm, ataşate acestora în configuraţii variate,
sunt necesare pentru prinderea de perete a

Ataşarea rafturilor tip consolă pe un perete

dulapurilor încastrate.

curb este de asemenea posibilă. În locul

Puneţi plăcile de prindere ori benzile de ancorare

utilizării plăcilor de raft, încercaţi să înveliţi

înainte de instalarea următorului rând de sârmă

rafturile cu crengi de salcie sau bambus

ghimpată. Fixaţi în cuie sârma ghimpată de

verde cât timp acestea sunt flexibile. Lăsaţi-le

placa de prindere şi continuaţi drumul de-a

expuse sau turnaţi o tencuială subţire de lut,

lungul restului de perete. “Cuiele în U” folosite

pentru a face un blat neted (Fig 7.11 şi 7.12).

pentru fixarea sârmei de parii gardului de lemn
funcţionează de minune pentru ataşarea sârmei
ghimpate de plăcile de prindere. Pentru a pune
un raft drept pe un perete curb, prindeţi o
scândură brută mare (de la 5 la 30 cm) sau mai
lată, pusă direct în perete (Fig. 7.9). O altă opţiune
este de a pune una după alta benzi de ancorare
de lungimi scurte, care urmăresc curba (Fig. 7.10).

7.11: Rafturi poliţă Velcro: înainte şi după instalarea
raftului.
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Nişe
Nişele
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g. 7.9). Another option is
p anchors that follow

scobituri

îngropate

într-un

perete. Nişele sunt proiectate pentru a oferi
rafturi, fără a ieşi în relief în spaţiul de locuit.
Construim nişe adânci într-un perete din saci
cu pământ în acelaşi fel în care executăm

ts on a curved wall is
g shelf boards, try
willow saplings or green
xible. Leave them
e veneer to make a
1 & 7.12).

ferestre arcuite. Rafturile sunt instalate şi
protejate cu un strat gros de tencuială, după

7.12: Rafturi poliţă pe un perete curbat învelit cu
bambus şi/sau crengi.

ce lucrul cu sacii de pământ s-a terminat (Fig.
7.14). Nişele fără adâncime pot fi săpate în zid
cu ajutorul unui topor.

Scări

7.12: Shelf brackets on a curved wall sheathed with

ble,
rackets. Lay barbed wire
p, check level again. shim if

bamboo and/or saplings.

Rafturile care nu sunt din lemn pot fi sculptate
din chirpici îmbogăţit cu paie, peste forme

Aceeaşi tehnică poate fi folosită pentru

temporare de arc, sau din bambus, stuf, oase

scările încastrate, prin repartizarea de buşteni

lungi, plăci de piatră, ţeavă veche, bucăţi de

Stairs

robuşti
Ataşaţi

The same technique can be used for built-in stairs by
staggering
hefty timbers
large104- cm
by-10-inch
(10cm.
cm
sau
scânduri
lateorde
pe 25
by 25 cm) planking. Attach to Velcro plates, spacing
de
plăciandde
prindere,
distanţând
pe
the height
length
properly to create
built-in steps
(Fig. 7.13).

at on exterior walls
too! and are an excellent
ing construction înălţime

re and after shelf

sunt

şi lungime, în aşa fel încât să creaţi

scări încastrate (Fig. 7.13).

oţel beton sau orice ar putea servi ca extensie
din perete pentru a modela lut în jurul său.
Folosiţi cuie, beţe sau oase pentru împănarea
cobului. Începeţi modelarea în jurul formelor
la nivelul pardoselii sau ridicaţi câteva rânduri
de saci cu pământ. Puneţi aceste forme
deasupra acestor deschideri de arc. Modelaţi

uring construction,

d on Velcro plates.

dintr-un amestec de chirpici-cob pe aceste
forme. Umpleţi golurile dintre forme pentru a
nivela suprafaţa (raftului). Când lutul este pus,
7.13: Amplasaţi în trepte scânduri pentru scări în timpul
construcţiei, aşezate pe plăci de prindere.

îndepărtaţi formele şi puneţi-le deasupra,
pentru a sculpta următorul set de rafturi (Fig.
7.15).
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Prinderea de un perete din
saci cu pământ după ce
construcţia este terminată
După câteva săptămâni sau luni de întărire,
un pământ bătătorit de calitate va ţine cuiele
chiar bine. Pentru o fixare mai serioasă,
daţi găurile cu un burghiu pentru zidărie
şi introduceţi un diblu de plastic sau metal
(şurub de ancorare) proiectat pentru pereţi
din ciment sau zidărie de cărămidă. Dacă solul
7.14: Nişe cu rafturi încastrate în tencuială pentru
perete interior sau exterior.

este de calitate slabă, introduceţi în gaură un
pic de adeziv pentru ciment înainte de a băga
diblul, lăsaţi adezivul să se întărească, apoi
introduceţi şurubul sau înşurubaţi. Pentru
fixarea lucrurilor grele, rămâneţi la strategia
plăcii de prindere.

7.15: Pentru că tot suntem la asta, putem la fel de bine
să folosim formele noastre de arc pentru a sculpta
mobilierul din cob.
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CAPITOLUL 8
CHAPTER 8

Lintel, Window, and Door Installation

Instalarea buiandrugului, ferestrei şi uşii
box beam

“cant” solid timber

8.1: Various lintel designs.

4” diameter minimum
Anasazi pole lintel, 2’
maximum spans

laminated beam

Lintels

L

intels are to earthen architecture what headers are to
stud frame walls. A lintel is a sturdy beam that spans
the space above a door or window opening that bears the
weight of a roof or second story. Traditionally, they were
made from large dimension lumber. These days, lintels
are often built up from laminated small-dimensional lumber or constructed into a box beam. Pallets are an
excellent resource for Velcro plates and for making laminated lintels. Whatever
the design,arhitectura
our focus is on how
Buiandrugii
sunt pentru
din
to anchor a lintel to an earthbag wall (Fig. 8.1).
pământOnceea
reprezintă
de sus
average,ce
lintels
need to be atrama
least three-quarters
the width of the wall, and extend past the opening to rest
pentru pereţii cu ramă cadru. Un buiandrug
on the wall a minimum of 12 inches (30 cm) on either
side.
approach
is to attach
Velcro
platesspaţiul
to the undereste
o Our
grindă
rezistentă
care
ocupă
de
side of each end of the lintel to extend another eight inches
deasupra
deschiderii
sau The
ferestrei,
care
(20 cm) beyond
the lintel uşii
(Fig. 8.2).
Velcro plate
provides a pad that protects the wall from the point of contact
preia
greutatea unui acoperiş sau a unui etaj
from the lintel, while distributing the weight over a
8.1: Tipuri diferite de buiandrugi.

Buiandrugi

sau sub formă de cutie. Paleţii sunt o sursă
excelentă pentru plăci de prindere şi pentru
confecţionarea

de

buiandrugi

laminaţi.

Indiferent de proiect, noi ne concentrăm
asupra modului în care ancorăm un buiandrug
de un perete din saci cu pământ (Fig. 8.1).
8.2: An example of

În medie, buiandrugii trebuie să fie de cel
a lintel pre-

attached
to Velcro din lăţimea unui perete şi
puţin
treisfert
plates that extend

să depăşească
another eight deschiderea, astfel încât să
inches beyond the

rămână
pe zid minimum 30 cm de fiecare
ends of the lintel.

superior. Tradiţional, aceştia sunt executaţi

0 3 să
parte. Modul nostru de abordare 1este

din scânduri de dimensiuni mari. În zilele

ataşăm plăci de prindere sub fiecare parte

noastre buiandrugii sunt adesea construiţi

a buiandrugului, pentru a prelungi cu încă

din scânduri

20 cm dincolo de buiandrug (Fig. 8.2).

laminate de mici dimensiuni

nstallation
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“cant” solid timber

Placa de prindere asigură un suport care

proiectului vostru. Când se proiectează

protejează peretele de punctul de contact cu

dimensiunea unui buiandrug, luaţi în calcul

buiandrugul, în 4”
timp
ce distribuie
diameter
minimum greutatea

rotunjirea grosimii (sau înălţimii), astfel încât,

pe o suprafaţă lărgită. Placa de prindere

adăugând grosimea plăcii de prindere, să fie

fixează de asemenea buiandrugul pe timpul

egal cu grosimea sacilor care sunt utilizaţi.

construcţiei.

Acest lucru va face mai uşoară menţinerea

Anasazi pole lintel, 2’
maximum spans

uniformităţii peretelui din saci (Fig. 8.3).
Pentru o deschidere îngustă, de 60-90 cm
maxim, este necesar un buiandrug de minim
12,5 cm grosime. Pentru deschideri mari, de
90-120 cm, se recomandă un buiandrug gros
de 25 cm. Conform Codurilor de construcţie
cu chirpici din New Mexico, buiandrugii de
30 cm înălţime sunt recomandaţi pentru

xample of

deschideri de peste 1,5 m. Ocazional,

lintel pre-

buiandrugul şi peretele din saci cu pământ

to Velcro

vor avea nivele orizontale diferite. Puteţi să

at extend

ther eight

umpleţi mai mult sacii ori să-i goliţi sau, dacă

eyond the

buiandrugul este mai jos decât sacii, adăugaţi

the lintel.
103
8.2: Un exemplu de buiandrug
pre-ataşat de plăci de
prindere, care se prelungesc cu încă 20 cm dincolo de
capetele buiandrugului.

lemn sau aruncaţi un strat de cob deasupra
pentru a-i aduce la acelaşi nivel. Aşteptaţi
până când cobul se întăreşte un pic, înainte

Dimensiunile structurale pentru rezistenţă

de a continua lucrul cu sacii. Pentru a asigura

la compresiune şi la forfecare se schimbă în

suplimentar un buiandrug, nouă ne place să

funcţie de lungimea deschiderii care urmează

punem minim două rânduri de saci deasupra

a fi cuprinsă. Cu cât este mai mare deschiderea,

lui. Ancorajul suplimentar este recomandabil

cu atât buiandrugul trebuie să fie mai solid.

mai ales atunci când se pregătesc pereţii

Verificaţi

pentru un acoperiş cu sistem convenţional,

146

cerinţele

structurale

potrivite
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fără o grindă obişnuită

de legătură (vezi

Capitolul 9).

formele cutie să poată fi construite pentru a
încăpea un pervaz gros, înclinat (Fig. 8.4).

8.3 (deasupra): În proiecte cu ferestre multiple, se pot
împărţi plăcile Velcro, sau buiandrugul se poate întinde
deasupra tuturor ferestrelor.

Montarea ferestrelor
Ferestrele pot fi montate într-o ramă de lemn
care este ataşată de benzi de ancorare, direct
pe benzile de ancorare, sau cu pene de lemn
şi fixată în tencuială. Este doar o chestiune
de alegere personală şi de cât de îngrijit vor
arăta deschiderile brute.

8.4: Frumuseţea unei ferestre arcuite este dată de
faptul că forma este atât atractivă, cât şi structurală.
Alegem arcul roman (semicerc) pentru majoritatea
caselor, deoarece este cea mai simplă formă în care se
pot crea ferestre funcţionale.

Pereţii din saci cu pământ sunt mediul ideal

Ţinem cont de impactul asupra mediului

pentru pervazuri sculptate. Nouă ne place

utilizând atât ferestre de lemn, cât şi de

să aşezăm fereastra aproape de partea

vinil. Din ce în ce mai multe ferestre din

inferioară a deschiderii, lăsându-ne mai mult

lemn procesat în fabrică utilizează produse

spaţiu dedesubt pentru a înclina un pervaz

din lemn compozit, procesat cu o mulţime

stabilizat cu pământ, pietre cu mortar, lemn

de chimicale sintetice. Producţia de vinil

sau ciment turnat. Luaţi în calcul ce modele

prezintă numeroase pericole de sănătate

sunt planificate pentru ferestre, astfel încât

pentru mediu. Cu toate acestea, cum lemnul
147
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devine din
ce mai
de procurat
şi mai
Wece
areînaware
of thegreu
environmental
impacts
of
using both wood and vinyl windows. More and more
scump,
chiar
producătorii
de ferestre
lemn
factory
wood
windows are using
compositedin
wood
products
processed
with
a
multitude
of
synthetic
chemicals.
includ componente de vinil. Perfecţionistul
The production of vinyl poses numerous environmenva trebui
construiască
singur
sau
tal healthsă-şi
hazards.
However, as wood
becomes
moresă
scarce and more expensive, even manufacturers of wood
recondiţioneze
ferestrele
lemn recuperate
windows are including
vinyl de
components.
The purist
may
have
to
build
his
or
her
own
or
rebuild
pentru a-şi asigura un produs natural. salvaged
wood windows to insure a natural product.
Many bizarre
yet practical
are being
Multe soluţii
bizare,
dar solutions
practice,
sunt
created and implemented to counter our toxic habits.
create
şi Higa’
implementate
pentru
a contracara
Teruo
s book, An Earth
Saving Revolution
II,
describes the benefits of using “effective micro-organobiceiurile
noastre toxice. Cartea lui Teruo
isms” (EMs) to create a new breed of safe
that will
decomposeII”,
readily
when
Higa,biodegradable
“An earth vinyl
Saving
Revolution
descrie
buried. We are in an accelerated state of transition
beneficiile
that we find folosirii
both scary and“micro-organismelor
exciting. Magic is afoot!
Doing what we enjoy makes the world a better place,
eficiente” (ME) pentru a crea un nou tip de
rather than having to make the world a better place
order to enjoy. Conclusion:
is available.
vinilinbiodegradabil
care se use
vawhat
descompune
Ask the universe for solutions. Follow the path with
imediat
este îngropat. Suntem într-o stare
heart.ce
Breathe.
accelerată de tranziţie pe care
o găsim atât
soaker hose gasket over

1/4-round
fixed 1/2-round glass
wood stop
înfricoşătoare,
cât şi captivantă. Magia este în
1/4-round wood stop
2X4 sill slooped
plină activitate!
face
to exterior Făcând ceea ce 2ne
X 4place
sill notched
to
fit
over
flange
of
vinyl
lumea un saw
locblade
mai bun, mai degrabă
windowdecât să
drip edge

8.5: Manufactured vinyl window with homemade wood sill

8.5: Fereastră de vinil cu pervaz din lemn fabricat
and a half-round glass protected with a hose gasket. Both
manual şi sticlă semicirculară protejată cu garnitură
windows
are secured
with shims
untilferestre
sealed with
plaster.
de
etanşare
din furtun.
Ambele
sunt
asigurate
cu pene până sunt întărite cu tencuială.

Installing a Vinyl Window into an
Earthbag Arch Opening (Fig. 8.5)
The appeal of vinyl is its low cost, compatibility with
mud, efficient seal, thermopane glass, and fitted screen!
Secure the window in the rough opening with shims,
making sure to check for level and plumb. Trim the
exterior flange on the pre-manufactured window if it is
too wide (hand pruning shears work great for this).
Install a sloped two-by-four sill on top of the window.
Add a stop along the top of this sill to rest the halfround glass flush against (Fig. 8.6 & 8.7).

trebuiască să facem lumea un loc mai bun
pentru
ne simţi bine. Concluzii: folosiţi ce
stone ora wood
interior
sill with
sculpted
drip
edge
este la îndemână. Cereţi soluţii universului.
earthen
plaster
Urmaţi calea
exterior inimii. Respiraţi.
plaster
8.6: (Above) Side view detail of vinyl window installation.
8.7: (Right) Split a length of five-eights-inch (1.56 cm) soaker
hose as a gasket over a one-quarter-inch thick plate or thermoplane glass that has been pre-cut in a half-round shape.
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8.6 (sus): Vedere laterală în secţiune a montării ferestrei
de vinil.
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opritor de-a lungul acestui pervaz, pentru ca
sticla semicirculară să se sprijine pe acesta
(Fig. 8.6 şi 8.7).

8.7 (dreapta): Tăiaţi o lungime de 1,56 cm de furtun de
cauciuc ca garnitură de etanşare deasupra unei plăci
groase de 0,65 cm de geam sau de geam termopan,
care a fost tăiat dinainte în formă de semicerc.

Montarea unei ferestre de
plastic într-o deschidere sub
formă de arc a peretelui din
saci de pământ

8.8 (stânga): Montaţi panoul semirotund de sticlă
deasupra opritorului, care a fost montat anterior
deasupra ferestrei de vinil. Verificaţi verticalitatea şi
asiguraţi cu pene.

Fixaţi-l cu lut, lăsând penele încastrate în
lut până când acesta se usucă. Odată uscat,
îndepărtaţi penele şi umpleţi golurile cu mai

Vinilului este atractiv datorită preţului mic,

mult lut.

compatibilităţii cu lutul, etanşării eficiente,

Felicitări! Aveţi acum o fereastră frumos

geamului termopan şi ecranului potrivit!

montată, funcţională şi finalizată (Fig.8.8).

Asiguraţi fereastra, la deschiderile mari, cu

Ferestre

pene, având grijă să verificaţi poziţionarea

funcţionale, pot fi făcute cu minimum de

pe orizontală şi pe verticală. Tăiaţi partea

materiale. Luaţi în calcul încastrarea cu

exterioară a ferestrei prefabricate dacă este

tencuială a unei bucăţi fixe de sticlă (cu o

prea largă (foarfeca de grădinărit funcţionează

garnitură de cauciuc din furtun) deasupra unei

minunat aici). Montaţi un pervaz înclinat

uşi mici de lemn funcţionale, sau o marchiză

de 5x10 cm deasupra ferestrei. Adăugaţi un

pentru ventilare (Fig. 8.10a şi b). Recipientele

simple,

confecţionate

acasă,
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in a piece of fixed glass (with a hose gasket seal) on
top of a small, operable wooden door or awning for
ventilation (Fig. 8.10a & b). Glass bottles mortared
with mud into an opening are another way to let
light into a building (Fig. 8.11). Another innovative

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

8.10

woo

din sticlă, tencuite cu lut într-o deschidere, sunt
alte modalităţi de a lăsa lumina să pătrundă
într-o construcţie (Fig. 8.11). O altă idee inovativă
este de a monta în perete un parbriz de maşină
(sub un buiandrug). Parbrizele sunt rezistente şi
au avantajul că sunt curbate dinainte pentru a
se potrivi într-un perete curbat. Ca şi în celelalte
exemple, etanşaţi-l cu o garnitură de cauciuc şi
8.11: Glass bottles, mortared in with adobe, pro-

8.8 (left):
Install(Fig.8.12).
the half-round pane of glass up against
fixaţi-l
cu cob

8.11: Recipiente de sticlă fixate în chirpici, care asigură
vide insulation while giving ambient light.
the stop that was installed previously on top of the vinyl
L I N T Eizolare
L , W I N Dîn
O timp
W, A Nce
D luminează
D O O R I N S TAambientul.
L L AT I O N 1 0 7
window.
Plumb
with
a
level
and
secure
with
shims.
8.10 a şi b: Două
exemple
ferestre
geam
window
idea isde
to install
a car arcuite
windshieldcu(under
a linfix cu uşi din lemn
sau
construită
dedesubt
tel) into
themarchiză
wall. Windshields
are strongly
built and
pentru aerisire. many have the added advantage of being pre-curved
for custom fitting into a round wall. As in the other
examples, seal it with a hose gasket and mud it into
place with cob (Fig. 8.12).

Door Installation
Doors are easy! Shim, plumb, and level the doorjamb.
Screw the jamb into the pre-placed strip anchors, just
as you would for a stud frame wall, and plaster up to
the jamb. Or build a framed rough opening and attach
the jamb to that (Fig. 8.13a & b).
Car windshield
with a hose de cauciuc,
8.12: Parbriz de8.12:
maşină
etanşatsealed
cu garnitură
Note in Figure 8.14 (on the next page) the
gasket,
secured
with
adobe/cob
a
fixat cu chirpici/cob sub un buiandrug under
de lemn.
Ce poate
sculpted jamb detail above the door. Instead of using
wood
lintel.
What
could
be
better
than
fi mai bine decât să priveşti viaţa dintr-un Chevrolet?
wood to create a curved jamb, we cinched saplings up
to view life through a Chevy?
tight in the curved wall with tie wires through the
chicken wire cradles, and sculpted over them with
mud plaster (Fig. 8.14).

ms imbedded in
emove the

fully installed,

Montarea uşii

ows can be
sider plastering
ket seal) on
(sus):
Uşi înCabinet
stilul style
uşilor
de doors
dulap.
or awning for 8.10a
8.10a
(above):
wood
es mortared
way to let
8.10b (below): Fixed glass with awning-style vented
her innovative
wood opening

e, pro-

8.10

Uşile

sunt

simple!

Împănaţi,

verticalitatea şi nivelaţi tocurile

controlaţi
fixed glass

arch over a
wood sill
pentru
plate uşă.

Înşurubaţi uşorul în benzi de ancorare montate
dinainte, exact aşa cum aţi face pentru rama de
fixare a peretelui şi tencuiţi tocul. Sau construiţi
soaker
hose
gasket

8.10b: Deschidere din sticlă fixată pentru aerisire tip
marchiză din lemn.
8.13a

150

o ramă brută pentru deschidere şi ataşaţi tocul
la aceasta (Fig. 8.13 a şi b).
Remarcaţi în Figura 8.14 (de pe pagina
următoare) detaliul sculptat al tocului de
8.13b

8.13a & b: Two types of doors: One with lintel, one with
fixed glass arch above.

8.10a and b: Two examples of arched, fixed glass with
wooden doors or awning set below for ventilation.

8.10

woo

tel) into the wall. Windshields are strongly built and
many have the added advantage of being pre-curved
for custom fitting into a round wall. As in the other
examples, seal it with a hose gasket and mud it into
place with cob (Fig. 8.12).
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Door Installation
Doors are easy! Shim, plumb, and level the doorjamb.

Screwuşii.
the jambÎnintoloc
the pre-placed
strip anchors,
just pentru
deasupra
să folosim
lemn
as you would for a stud frame wall, and plaster up to
the jamb.
build curbat,
a framed rough
opening
attach nuiele
a se crea
unOrtoc
noi
amandfixat
the jamb to that (Fig. 8.13a & b).
Note in Figure 8.14 (on the next page) the
strânsesculpted
bine
în peretele curbat cu legături de
jamb detail above the door. Instead of using
wood to create a curved jamb, we cinched saplings up
sârmă,tight
prin
suportul
detierabiţ,
şi am
in the
curved wall with
wires through
the sculptat
chicken wire cradles, and sculpted over them with
deasupra
cu tencuială
mud plaster
(Fig. 8.14). de lut (Fig. 8.14).

Proiectarea pentru adăugiri
ulterioare

8.12: Car windshield sealed with a hose
gasket, secured with adobe/cob under a
wood lintel. What could be better than
to view life through a Chevy?

Se poate tăia un perete din saci cu pământ
utilizând burghie şi, cu un baros, se pot
desprinde bucăţi de perete. Sârma ghimpata
fixed glass

va trebui, desigur, să fie tăiată.
arch over a Deschiderea,
wood sill
plate

în orice caz, va fi brută şi nu vor exista nici
un fel de benzi de ancorare de care să se
prindă cu şurub un toc de uşă (Fig. 8.15).

8.13a
& b: Two
types de
of doors:
one with
8.13 a şi 8.13a
b: Două
tipuri
uşi: One
unawith
culintel,
buiandrug,
una cu
fixed
glass
arch
above.
arc din sticlă fixat deasupra.

8.13b

Cel mai simplu este să se realizeze un
8.13 b

gol pentru uşă în timpul construcţiei şi
să se umple temporar cu baloţi de paie
151

comprimaţi şi lut/paie uşoare sau cob, ori
saci umpluţi cu un material afânat sau nisip
uscat. Astfel, protejat cu o tencuială de
pământ, veţi avea golul pentru o adăugire
ulterioară, dar şi un perete pentru locuinţa
curentă. Trăiţi în prezent, dar priviţi spre
viitor! (Fig. 8.16).

8.16: Baloţi de paie stocaţi într-un gol pentru uşă arcuit.

8.16: Straw bales stacked in an arched doorway.

8.14: Uşile arcuite trebuie prinse în balamale în
apropierea deschiderii, în aşa fel încât să se poată
deschide fără a se izbi de arcuirea de deasupra.

CAPITOLUL 9
CHAPTER 9
Sisteme
de acoperiş

Roof Systems

T

their homes to suit their environments to see what
here are a zillion styles and methods of building
câteva modele complementare sistemului de
design features we, too, would find practical. Native
a roof, many of which can be adapted to sit on
de
construcţie
acoperişurilor,
care construcţie
cu styles
saci de
Suntem
American
varypământ.
dramatically
frommari
earth lodges
earthbag
walls. Oura job
is to show somedin
techniques
tipis of thenativilor
Great Plains
to the majestic
with which
the rooflatoo the
walls
share fani aiand
mare
partetoseanchor
pot adapta
casă
cu and
pereţi
arhitecturii
americani,
cât şi ai timber
and plank houses of the Pacific Northwest.
roof styles that we feel complement the earthbag sysdin
saci
cu
pământ.
Misiunea
noastră
este
arhitecturii
băştinaşe din întreaga lume.
tem. We are big fans of Native American architecture
as well
as vernacular
architecture
All we
9.1: A colorful variety of asphalt shingles
de
a evidenţia
câteva
tehniciworldwide.
de ancorare
ţiglelor
need to do is look at how indigenous peoples built 9.1: O varietate
turns thisplină
roof de
intoculoare
a workaof
art. bituminoase
Există peste un catralion de stiluri şi metode

a acoperişului la pereţi şi să vă împărtăşim

transformă acest acoperiş într-o lucrare de artă.
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Tot ce avem nevoie este să ne uităm la cum

Grinzile de legătură (Fig. 9.2)

îşi construiau casele indigenii în concordanţă
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Datorită

utilizării

istorice,

codurile

de

caracteristici pe care noi le putem găsi utile.

construcţie în zona de sud-vest a Statelor

Stilurile nativilor americani variază dramatic,

Unite includ standarde structurale pentru

de la căbănuţe din pământ şi corturi înalte în

construcţii, care sunt specifice arhitecturii cu

Marile Câmpii, până la maiestuoasele case din

lut, din care multe le-am adoptat şi noi pentru

buşteni şi scânduri groase de pe coasta nord-

construcţia cu saci de pământ. Multe clădiri din

vestică a Pacificului.

chirpici şi pământ bătătorit necesită o centură

SUSTAINABLE SYSTEMS SUPPORT (SSS)

cu mediul înconjurător, pentru a vedea

continuă din grinzi, construită din lemn sau
ciment şi instalată deasupra pereţilor finisaţi.
Grinzile se comportă
cabeam
un must
inel bedecontinuous,
tensiune
9.2: The bond
the full perimeter of the wall.
care ajută lacovering
compactarea
pereţilor într-o

structură cadru monolitică.

overlap re
corners 3-4 f
9.2: Grinda de legătură trebuie să fie continuă,
acoperind întregul perimetru al peretelui.

Cea

mai

evidentă

consideraţie

6” high by
width of
wall

este

proiectarea acoperişului, care va proteja
pereţii, în funcţie de climat. Streşinile lungi

tire wires
twisted
in center
with nail and
hammered int
bag keeps tensio
— betwee

sunt utilizate în climatele umede. Zonele
aride pot avea avantajul utilizării parapeţilor şi
grinzilor din buşteni, cum se întâlnesc în sudvest. Climatele umede sunt sisteme naturale
de irigaţie pentru acoperişurile vii, în timp ce
în climate uscate acoperişul se poate utiliza la
colectarea apei de ploaie.
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9.3: Pentru ancorarea grinzilor de sacii cu pământ,
9.3: To anchor the bond beam to an earthbag wall, 16se introduc bare de ranforsare (armături) Ø 14 cu
inchîn(40
cm)cu
long,
#4 reinforcing
bar (rebar)
lungimea de 40 cm
sacii
pământ
pe adâncimea
de is driven 12
inches
(30
cm)
into
the
green
(uncured),
tamped
earth30 cm, în pământul umed la o înclinare de maximum
20 grade, la distanţa
minim 1020cm
faţăangle,
de margini
bags atde
a maximum
degree
at least 4 inches
şi la 60 cm între(10
ele.cm) in from the outer edge of the bag, and staggered
at 24-inch (60 cm) intervals.
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publică o carte pentru chirpici şi o alta pentru
pământ compresat, ambele în concordanţă
cu codurile de construcţie (Fig. 9.5, 9.6 şi 9.7).

9.4: Pentru centura din beton trebuie să folosiţi cel putin
2 bare de armătură Ø 14 pentru a asigura rezistenţa la
tracţiune.

Grinda din beton acţionează exact ca o
fundaţie, însă deasupra pereţilor voştri.
Codurile de construcţie variază de la stat

9.5: Grinzile de legătură, de asemenea, oferă o ancorare
pentru ataşarea şi distribuirea greutăţii individuale a
elementelor de acoperiş, indiferent dacă acestea sunt
căpriori, grinzi sau bârne. În unele cazuri, pot dubla ca
buiandrugi pentru deschiderile uşilor şi ferestrelor.

la stat, însă o înălţime de 15 cm deasupra
peretelui este dimensiunea uzuală. Cele mai
multe grinzi din beton sunt turnate în cofraje
poziţionate deasupra pereţilor în acest scop şi
apoi îndepărtate după ce betonul s-a întărit.
Grinda de legătură este fixată de perete prin
unghiurile opuse ale armăturii, astfel încât
să se prevină ridicarea acoperişului de către
vânturile puternice (Fig. 9.3 şi 9.4).

9.6: O ramă de lemn de 5x15 cm, folosită ca un cofraj
pentru grinda de legătură, se poate lăsa în locaţie şi
joacă un dublu rol în fixarea grinzilor acoperişului.

Grinzile pot fi construite şi din lemn, cu
aceleaşi dimensiuni ca şi cele din beton,
utilizând lemn masiv sau laminat. O versiune
a codurilor de construcţie pentru lut sau
pământ compresat poate fi obţinută din
jurnalul de arhitectură Adobe Builder, care
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Consideraţii despre costuri

An alternative to the heavy wood bond beam
prescribed by code is a light wood ladder roof plate
anchored to the top of the wall with poly strapping
Costul
unui
acoperiş
poatedevice
egala
cinched
tight
with a tensioner
(Fig.sau
9.8).depăşi
(Refer
to “Velcro Plates” in this chapter for more information
costul pe metru pătrat al tuturor zidurile
on poly strapping and tensioners).

exterioare luate împreună. Aceasta este
Cost Considerations
situaţia
în ofcare
pentru
acoperiş
The cost
a roofsecanfolosesc
equal or exceed
the cost
per
square foot of all of the exterior walls combined. This

materiale
convenţionale
de theconstrucţie.
is particularly
the case when building
roof with
building
easiestcosturile
way to
Cel conventional
mai simplu
modproducts.
de a The
reduce

reduce roofing costs is to build modestly sized structures acoperiş
with relatively
shortde
spans,
using as much
pentru
este
a construi
structuri
minimally processed materials as possible. Since
modeste
ca dimensiune,
deschideri
tensile strength
is built intocuevery
row of anrelativ
earthbag structure with 4-point barbed wire, the
mici, şi utilizarea de materiale cât mai puţin
integrity of the entire structure manages stress
with less posibil.
dependence
a bond beam.
When buildprelucrate
Deonvreme
ce rezistenţa
la
ing with tubes, the tensile strength is further
întindere
este asigurată în fiecare strat de saci
increased.
Bond beams have their place in high earthquake
cu pământ
sârmă
ghimpată
4 puncte,
areas. Bondşibeams
should
be seriouslyîn
considered
for
large structures and heavy compression style roofs.
integritatea structurii rezistă la eforturi, fiind
Consider also that many building techniques through9.7: puteţi
For curved
walls,carton
thin, flexible
Masonite
9.7: Pentru pereţii curbi
folosi
presat
the world
have successfully
survivedde
thelegătură.
harshest
can be used as a form.mai out
puţin
dependentă
de grinda
flexibil pentru cofrare.
environmental impacts for centuries before the introcontinue
(în loc
de
Ca alternativă la grinzile grele prescrise de Când construiţi cu tuburi
duction
of the concrete
bond
beam. In earthbag construccrescută.
codurile de construcţii, există şi centura saci), rezistenţa la întindere
tion, weeste
rely on
careful
set 2” x 4”s
design,
precision,
and masscu
to
flush or mount Grinzile de legătură au locul lor în zonele
dintr-o scară din lemn uşor, culcată deasupra
hold everything together. So
onto surface
let's explore
our other
fun, în
peretelui, ancorată cu bandă de polietilenă seismicitate ridicată. Grinzile
ar trebui
luate
quick, simple solutions.

şi fixată cu un dispozitiv de tensionare (Fig.

serios când doriţi sa construiţi structuri mari

9.8). (A se vedea „Plăci (flanşe) de prindere”

şi cu acoperişuri grele. Luaţi în considerare,

în acest capitol pentru mai multe informaţii

banding
de asemenea, faptul
că (strapping).
multe tehnici de

Install banding
- 4 rows down from
despre învelirea
cu3polietilenă
şi dispozitivele

says, “build
ladderau
in sections
on
construcţieSteve
dinKemble
întreaga
lume
supravieţuit

finished wall (2 rows down over
window and door openings). If soil
de tensionare).
quality is poor, run banding through
sections of 3/4 - 1” irrigation tubing

9.8: Light wood ladder roof plate
cinched to wall with woven poly

ground early on using the foundation as a temConnect sections on top of wall with
cu succes plate”.
celortruss
mai
de mediu
metal
plates,dure
or screwcondiţii
diagnal plywood
plates onto corners.

de-a lungul secolelor, înainte de introducerea

grinzilor de beton. În construcţia cu saci
de pământ ne bazăm pe atenta proiectare,
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precizie şi concentrare în a ține totul împreună.
Aşa că haideţi să explorăm soluţiile noastre
distractive, rapide şi simple.

Introducere la sistemul
alternativ de acoperişuri fără
grinzi (Fig. 9.9)
Arhitectura tradiţională bazată pe lut a fost
construită fără beton, oţel sau combustibili
fosili. Suntem de părere că, în cele mai multe
cazuri, legăturile de beton şi grinzile grele din
lemn sunt o utilizare inutilă de bani şi resurse.

9.8: Centura dintr-o scară din lemn uşor fixată deasupra
peretelui cu bandă de polietilenă ţesută.

(În cazul în care aveţi în vedere construirea
unui sistem de acoperiş pe o structură din saci

Steve Kemble spune: „construiţi mai înainte

cu pământ fără o grindă de legătură continuă,

scara, pe secţiuni, direct pe pământ, folosind

vă rugăm să consultați Capitolul 5). Ca o

fundaţia

secţiunile

recapitulare şi pregătire pentru construirea

deasupra pereţilor cu ajutorul unui schelet

unui acoperiş fără grinzi de legătură, aceste

metalic sau fixaţi placajul montat în diagonală

caracteristici structurale ar trebui luate în

pe colţuri.

considerare.

ca

tipar”.

Conectaţi

Noi nu recomandăm punerea unui acoperiş
greu pe o structură cu pereţi din saci cu
pământ fără o grindă continuă din beton
sau lemn. (Domurile sunt o categorie aparte,
prezentate în Capitolul 11).
Toate aceste tipuri de acoperiş îşi direcţionează
greutatea drept în jos pe pereţi. Când am
întrunit toate caracteristicile de siguranţă,
9.9: Pe această structură Anasazi din Chaco Canyon,
New Mexico, se observă şipci şi traverse originale, pe
piatră şi pereţi din pământ, încă intacte după 1.000 de
ani. Oare o casă modernă va rezista la fel?

suntem gata pentru a ridica acoperişul (vedeţi
Fig. 9.10).
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Flanşe (plăci de prindere)

suport lateral fiecărui căprior. Puteţi folosi
oricare dintre aceste sisteme de prindere la

Noi folosim flanşele pentru prinderea a

fel de bine pentru grinzi şi traverse (Fig. 9.12).

aproape orice. Pentru acoperiş, ele lucrează
bine şi ca platforme de fixare a căpriorilor,
Lista pentru succes

traverselor sau a grinzilor. Funcţia lor
principală este de a distribui greutatea părţilor
componente şi de a se evita, astfel, adâncirea

Combinaţi toate aceste caracteristici:

acestora în zidul din saci. Flanşa de prindere
se ataşează la elementul de acoperiş înainte

• Asigurați un perete suficient de solid

de a-l ridica deasupra zidului. Când elementul

între deschideri.

este poziţionat corect, flanşa este ataşată cu

• Păstraţi deschiderile relativ mici.

cuie galvanizate de 7,5 cm.

• Integraţi pereţi interiori şi/sau consolidaţi.

Flanşa de prindere singură nu este suficientă

• Adăugați două rânduri de închidere.

pentru asigurarea căpriorilor. Grinda trebuie

• Păstraţi deschiderile acoperișului mici

să fie ancorată ferm la perete pentru a preveni

sau construiţi ziduri interne de sprijin, sau

ridicarea de către vânt pe dedesubtul streşinii.

structuri cu stâlpi şi grinzi.

Căpriorii pot fi asiguraţi prin legarea lor cu

• Alegeţi un proiect de acoperiş care

benzi sau pot fi legaţi de sistemul instalat cu

exercită presiune pe pereţi şi nu în afara

trei sau patru rânduri de saci mai jos. Sistemul

lor.

de legare este instalat în timpul construcţiei
(Fig. 9.11a şi b).
În plus faţă de metoda de ancorare, un alt
rând de saci poate fi plasat deasupra flanşelor
de prindere, între căpriori. Pe lângă faptul că
adaugă o ancorare suplimentară la sistemul
cu plăci, sacii umplu spaţiul dintre căpriori
până la acoperiş. Sacii oferă, de asemenea,
158
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9.10: Exemple de stiluri de acoperiş potrivite pentru clădiri din saci
cu pământ.
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9.11a şi b: Prinderea căpriorilor sau a grinzilor la pereţii
din saci cu pământ.

Grinzi stil viga
O alternativă la fixarea grinzilor stil viga este
aceea de a le ancora cu armături metalice,
prin orificii pre-găurite în unghiuri opuse (Fig.
9.13a şi b).
Căpriorii şi grinzile stil viga, concepute
pentru acoperişuri plate sau puţin înclinate,
pot fi fixate prin ridicarea unui parapet. La
clădirile vechi din chirpici s-a folosit aceasta
metodă ca sistem de prindere a grinzilor şi
s-a prevenit ridicarea lor prin punerea unei
greutăţi deasupra. Această metodă este încă
folosită în multe ţări, fără adaos de grinzi de
legătură din beton (Fig. 9.14).
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9.13b: Adăugaţi următorul rând de saci cu pământ.

9.12: Ansamblul instrumentelor de legat. Cleşte
pentru tensionat, 390 m sul de bandă (cu rezistenţă
la 272 kg forţă), cleme şi cleşte pentru sertizare, costă
aproximativ 130 dolari. Comparaţi totul cu preţul
unei grinzi
din beton.
116 EARTHBAG BUILDING

bags tamped in between vigas
on top of strip anchor plates
9.13a

9.13b

9.14: Acoperiş plat cu parapeţi şi scurgeri.

9.13a: Attach viga to velcro plate. Anchor plate to wall

size of the rebar. Pour concrete glue into the hole and tap

with 3-inch long galvanized nails. Pre-drill holes at a 20-

in rebar (this will help keep the earth from fracturing). Nail

9.13a: Ataşaţi grinda stil viga la placa de prindere. Placa
halos of barbed wire onto velcro plates in between vigas.
degree angle through viga and velcro plate. Drive rebar 12
de ancorare fixată pe perete, cu cuie galvanizate de 10
inches (30 cm) deep into bag wall. If the earth has cured,
cm. Orificiile pre-găurite la un unghi de aproximativ
pre-drill into the earth using a bit one size smaller than the
9.13b: Lay in the next row of earthbags.
20 grade prin grindă şi flanşa de prindere. Introduceţi
barele de armătură (30 cm lungime) adânc în sacii
cu pământ. Dacă pământul este uscat, daţi găuri în
9.14:
saci, cu un diametru ceva mai mic decât dimensiunea
Flat roof with
barelor. Turnaţi în gaură adeziv pentru beton si bateţi
parapet walls
barele (acesta nu va permite pământului sa se crape).
and canales.
Fixaţi cu cuie cercurile din sârma ghimpată pe plăcile
de prindere, între grinzi.
9.15: Stil de scurgere din sud-vest.

wood box canale lined
with galvanized sheet
metal
9.15:
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Acoperişurile închise complet cu parapeţi au

ag kiva is

ome that uses

ucture for the

Penny Pennell)

9.16: Stylized

nevoie de scurgeri construite în ele. Scurgerile

In a dry,
lated from the
seeded into a
9.30 for a det
roof ). The va
interior. Shea
ble boards, la
dismantled p

sunt burlane cu jgheaburi scurte, situate la
limita inferioară a unui acoperiş puţin înclinat,
care direcţionează apa departe de pereţii
clădirii printre parapeţi (Fig. 9.14 şi 9.15).

Acoperiş boltit stil viga
Un proiect cu care ne-am jucat a fost un
acoperiş boltit stil viga ce utilizează parapeţi

9.17: Grinzile viga sunt aşezate paralel, cu şipci
9.17 (above): Vigas set parallel to each other with latillas
poziţionate într-un tipar alternativ diagonal.

Special Co
for Round

9.18 (below): A great example of the earthbag kiva is

Roofs for rou
because of all
beauty and ae

set in an alternating diagonal pattern.

Penny Pennell's 36-foot (10.8 m) diameter home that uses
a 6-sided post and beam interior support structure for the
20-foot (6 m) long vigas to rest on. (Credit: Penny Pennell)

pe două părţi şi streşini la capete. Este varianta
noastră ca substitut organic si netehnologizat
pentru o casă tip vagon. Forma ei lungă şi
îngustă prevede spaţii mici, în timp ce pereţii
interiori se intersectează, iar contraforturile
externe adaugă stabilitate şi farmec (Fig. 9.16
şi 9.29).

9.18: Un excelent exemplu de clădire tip kiva din
saci cu pământ este casa lui Penny Pennel (de 10,8 m
diametru), care utilizează sistemul hexagonal de grinzi
şi stâlpi interiori care sprijină grinzile, lungi de 6 m.
(Sursa: Penny Pennell)
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Într-un climat moderat uscat, acoperişul poate

a vaulted viga
and eaves on
rganic substing, narrow
r intersecting
ty and charm

r with latillas

roof that uses parapets on the two sides and eaves on
the ends. It is our version of a low-tech organic substitute for a singlewide mobile home. Its long, narrow
shape provides short spans, while interior intersecting
walls and external buttressing add stability and charm
(Fig. 9.16 & 9.29 on page 121).

fi izolat pe exterior cu un strat de acoperire
cu paie, iar într-un climat umed poate fi
însămânţat şi transformat într-un acoperiş
9.16: Boltă
Stylizedstilizată
vaulted viga
with
living stil
roof. viga cu acoperiş viu.
9.16:
din
grinzi

viu (vezi Figura 9.30 pentru detalii despre

In a dry, moderate climate, the roof can be insulated from the outside with a topcoat of straw bales, or
seeded into a living roof in a wet climate (see Figure
9.30 for a detail of a straw-bale-insulated vaulted viga
roof ). The vaulted viga roof is left exposed on the
interior. Sheathe the top of the logs with long flexible boards, latillas (short, sturdy poles), or
dismantled pallets (Fig. 9.17)

izolarea cu baloţi de paie a unei construcţii

Special Considerations
for Round Houses
Roofs for round buildings tend to be a little trickier
162
because of all the angles, but they make up for it in
beauty and aerodynamics. If you want to build a

circulare cu acoperiş boltit viga). Căptuşiţi
capetele grinzilor cu plăci flexibile, şipci
(beţe) rezultate din dezmembrarea paleţilor
(Fig. 9.17).

Construcţia cu saci de pământ

Consideraţii speciale pentru

d vaulted viga with living roof.

case rotunde

y, moderate climate, the roof can be insue outside with a topcoat of straw bales, or
a living roof in a wet climate (see Figure
tail of a straw-bale-insulated vaulted viga
clădiri rotunde tind
aulted viga roofAcoperişurile
is left exposed onpentru
the
athe the top ofsăthe fie
logs with
un long
pic fleximai complicate din cauza
atillas (short, sturdy poles), or
unghiurilor, dar compensează prin frumusețe
pallets (Fig. 9.17)

şi aerodinamică. Dacă doriţi să construiţi un
onsiderations
d Houses

acoperiş greu din lemn cu compresiune
und buildings tend to be a little trickier
centura
de grinzi este cea
l the angles, butmare,
they make
up for itcontinuă
in
erodynamics. If you want to build a
mai potrivită. Dacă, în schimb, doriţi să

9.20: Studio cu acoperiş de siloz.

folosiţi flanşe de prindere pentru o clădire
cu diametrul mare, elementele de acoperiş
vor avea nevoie de suport adiţional pe pereţi
interni sau pe stâlpi, care vor direcţiona
greutatea în jos şi nu în exterior - mimând
acoperişul unui hambar (Fig. 9.18 şi 9.19).

9.21: Privind de jos, din interior, la inelul de compresiune
pentru un acoperiş de iurtă.

9.19: Penny a utilizat un cadru din cherestea instalat
deasupra grinzilor, acoperit cu placaj deasupra şi izolat
dedesubt.
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Siloz din saci cu pământ

Căpriorii sunt aleşi în funcţie de greutatea
stratului de zăpadă.

Altă opţiune pentru acoperişul unei clădiri

Sistemul acoperişului de iurtă poate fi adaptat

din saci cu pământ este utilizarea unui

la construcţia cu pereţi din saci cu pământ

acoperiş metalic prefabricat pentru silozuri.

prin extinderea căpriorilor în exterior, pentru

Acoperişurile pentru silozuri sunt într-o

a oferi suport streşinilor — crestarea fiecăruia

multitudine de mărimi şi pot fi achiziţionate

pentru a se potrivi pe plăcuţele de prindere şi

noi (independent de siloz) (Fig. 9.20).

fixarea lor (Fig. 9.22).
Alegeţi oricare dintre metodele de fixare

Iurte din saci cu pământ
(Sistem de acoperiş cu
compresie mică)

descrise mai devreme în acest capitol.
Acoperişurile de iurtă pot fi izolate şi pot
fi demontate şi transportate. Utilizarea
componentelor prefabricate prezintă anumite
avantaje:

Acoperişurile pentru iurte sunt construite cu

• Gata tăiate - fără deşeuri lângă construcţie.

un inel de compresie în vârful acoperişului

• Pre-construite - un plus când construiți

şi un inel de tensiune printre punctele de

conform normativelor.

sprijin ale streşinilor pe ziduri. Acoperişurile

• Uşor de asamblat – când altcineva a făcut

de compresie pentru iurte sunt, în general,

proiectarea.

construite din căpriori cu dimensiunile de

• Pot fi livrate pe şantier.

5x10 cm sau 5x15 cm. Inelul de tensiune este

• De obicei economisesc timp.

de obicei un cablu de oţel, tras prin căpriori la

• Cele mai multe au şi o garanţie.

interiorul pereţilor (Fig. 9.21 - 9.23).
Anumite companii care construiesc iurte
asigură părţi componente de care aveţi
nevoie, doar pentru construcţia acoperişului.
Acoperişurile comerciale pentru iurte au
deschideri de până la 9 metri diametru.
164

ROOF SYSTEMS 119

A yurt roof system can be adapted to earthbag
walls by extending the rafters out to provide eaves —
custom notching them to set flush on the edge of a
Velcro plate and cinching them down with strapping
(Fig. 9.22).
Choose any of the strapping methods described
earlier in this chapter.
Yurt roofs can be insulated and they can be dismantled and transported. Using pre-manufactured
roofing components has some advantages:
• Precut-no waste on site.
• Pre-engineered-a plus when building to
meet code.
• Easy to assemble-somebody else did most
of the thinking.
• Can be delivered to your site.
• Usually a time saver.
9.22: Acoperiş
din lemn
acoperiş
de compresie
• Most come
with uşor,
somestil
type
of warranty.
cu streşini extinse pe pereţii din saci cu pământ.

9.23: Casă rotundă cu pereţii sub nivelul solului şi cu
9.23: Sunken
earthbag round house with a commercially
acoperiş
prefabricat.
available yurt roof.

rafters attached to
Velcro plates and
Construcţia cu saci de pământ
nailed into top of
wall

de deasupra, spirala se strânge în sine în loc
să se separe, aceasta fiind dinamica opusă
steel airplane cable tightened with turn buckle
unui acoperiş de compresie (Fig. 9.24).
creates a tension ring for a
lightweight yurt-style
Pentru noi, acoperişul reciproc reprezintă
un
compression roof
ideal, o metodă captivantă şi frumoasă de a
acoperi o casă fără o centură din grinzi (Fig.
9.25).

9.22: Light-wood, compression-style roof with extended
eaves on earthbag walls.

To us, the reciprocal roof is an ideal, exciting, and
beautiful way to cap a round house without a bond
beam. (Fig. 9.25).
For more information on reciprocal roofs, including engineering packages for self-building small round
houses, homes, and community buildings, look in the
Resource Guide in the back of this book.

9.24: Privind în sus, în ochiul acoperişului reciproc.

The Reciprocal Roof
The reciprocal roof isautoportant
a self-supporting spiral. An
Acoperişul
ingenious example of geometric harmony, it was reintroduced by a gentleman named Graham Brown.

(reciproc)
When pressure is applied from above, the spiral

twists upon itself rather than spreading apart, the
opposite dynamic to a compression roof (Fig. 9.24).
Acoperişul autoportant (reciproc) este

9.24: Looking up into the eye of a reciprocal roof.

un sistem în spirală autosusţinut. Este un
exemplu ingenios de geometrie armonioasă
şi a fost reintrodus de un domn pe nume
Graham Brown. Când este aplicată presiune
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Spaţiile rotunde multiple şi pereţii cu formă
liberă pot fi acoperiţi utilizând strategii pentru
acoperişuri rectilinii (Fig.9.27).
Adaptaţi la necesităţile voastre, gust şi climat.

0 EARTHBAG BUILDING

Lăsaţi-vă imaginaţia să zburde!

9.25: Inspirat de acoperişul reciproc, Jason Glick a
proiectat un foişor cochet, căptuşit cu saci de pământ
ca bănci de şezut, în Grădina Tineretului din Moab,
Utah.

Un cerc înscris într-un pătrat
Puteţi, de asemenea, să puneţi un acoperiş
pătrat pe o casă rotundă. Dacă utilizați grinzi
prefabricate, probabil este cea mai eficientă

25: Inspired by
thede
reciprocal
roof, Jason
Glick designed
cale
a construi
un acoperiş
pe o clădire
is fanciful gazebo lined with a sunken earthbag seating

rotundă. Poziţionaţi stâlpi într-un pătrat în

area for the Youth Garden Project in Moab, Utah.

jurul casei. Conectaţi-i deasupra pereţilor cu

grinzi. Deasupra şi pe mijlocul clădirii puneţi
Circle Within
a Square

doi
buşteniroof
şi încă
may also put
a square
on a unul
rounddeasupra
building.lor. Legaţi-i
en using dimensional
lumbercăpriorii
or pre-manufactured
bine. Aşezaţi
legaţi de la grinda
ducts, it may be the most efficient way to roof a
centrală, până la grinzile rectilinii (Fig. 9.26).
9.26: Acoperiş pătrat cu profil jos sprijinit pe o structură
nd building. Place posts in a square around the
9.26: Lowde
profile
roof
supportedopţional
on exterior
postde paie
stâlpisquare
şi grinzi
exterioare,
cu strat
Ca alternativă,
omiteţi
din centrul
„acoperiş
rior of the round
walls. Connect
thembuştenii
over the top
and beampentru
framework
withviu.”
optional straw bale "living roof."
he walls withclădirii
beams.şiRun
two logs
side-by-side
puneţi
grinzi
pe întreaga lăţime.
oss the center of the circle and add one log on the
free form walls covered with a rectalinear gable roof
Umpleţi golurile dintre căpriori cu un ultim
of the first two.
Strap down the logs. Extend
top view
ers from on top
thesaci
center
out over
recti-ghimpată.
rândof de
culog
pământ
şi the
sârmă
ar beams (Fig.
9.26).
Acoperiţi cu ce doriţi.
As an alternative, omit the center logs and run
ses across the166whole width. Infill all the gaps in
ween rafters with a final row of bags and barbed
e. Sheathe however you prefer.
Multiple round spaces and free-form walls can
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eco. Ideile voastre sunt de departe mai bune
decât vă putem spune noi.

Acoperişul viu (Fig. 9.28)
Utilizarea acoperişurilor vii are o lungă istorie,
ce se întinde pe aproape toate continentele.
Indienii
9.27: Structura exterioară de stâlpi şi grinzi oferă un
aspect interesant, protejând spaţiul de locuit.

nord-americani

au

construit

o

mare varietate de case îngropate, protejate
cu gazon. Europa are o tradiţie în ceea ce
priveşte acoperişurile vii care se umplu

Învelitori de acoperiş

cu floră spontană primăvara. Beneficiile
unui acoperiş viu sunt descrise succint de

Folosiţi orice doriţi. Orice avem la dispoziţie

Christopher Williams în cartea sa, Meşteşugar

şi care este ieftin, uşor, reciclabil, îndeajuns,

din necesitate.

plăcut de lucrat şi non toxic sau puţin toxic

De-a

este ceea ce preferăm. Alison Kennedy a

înmulţeşte singur; rădăcinile se împletesc, iar

colectat rămăşiţe de ţigle bituminoase, unele

acoperişul devine un întreg pe care ploaia şi

gratis, altele la jumătate de preţ, de culori din

vremea rea doar îl întăresc. Iarna, tulpinile şi

stocurile epuizate. Ea tricotează, aşa că le-a

frunzele uscate susţin zăpada pentru o izolare

aranjat într-un tipar jucăuş (vedeţi Fig. 9.1).

eficientă. Ploile de primăvară tasează iarba

Învelitorile de acoperiş pentru clădirile din

astfel încât să se scurgă surplusul de apă; apoi

saci cu pământ pot fi din paie, plăci de

aduc acoperişul iar la viaţă. În timpul verii

teracotă, şindrilă de cedru, plăcile numerelor

iarba creşte lungă şi efectiv reflectă căldura

auto, cutii de tablă turtite, acoperişuri din

soarelui.

metal aruncate sau orice vă puteţi imagina

Este evident că un acoperiş viu este foarte

sau şterpeli. Noi produse sunt construite din

greu. Orice şarpantă trebuie construită astfel

anvelope auto şi rumeguş, pentru a crea ţigle

încât să-l poată susține.

lungul

anotimpurilor,

gazonul

se
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O altă versiune de acoperiş viu utilizează
baloturi de paie ca substitut de gazon.
Permiţând

paielor

să

se

transforme

în compost, se va dezvolta un mediu
prielnic pentru propagarea ierburilor şi
florilor indigene. O metodă simplă de
impermeabilizare este acoperirea cu o folie
(EPDM) folosită la construcţia iazurilor sau
cu un material asemănător, apoi aşezarea
unui strat de baloturi. După ce poziţionaţi

9.29: Detaliu al izolaţiei la un acoperiş boltit cu buşteni
stil viga.

baloturile, tăiaţi-le legăturile. Aceasta creează
un acoperiş frumos, simplu, unistratificat şi cu

Într-un climat uscat şi cu mult vânt, acoperişul

izolare exterioară (Fig. 9.29).

izolat cu baloturi de paie are nevoie de
ancorare pentru a preveni împrăştierea sa. O
metodă simplă găsiţi aici (Fig. 9.30).
De-a lungul sud-vestului Statelor Unite,
structurile tradiţionale din chirpici aveau
acoperişuri protejate cu un strat gros de
pământ, susţinut de buşteni şi traverse. Puteţi
folosi orice variantă de izolare cu material

9.28: Un acoperiş viu în munţii din Colorado.

solid care poate susţine greutatea chirpiciului,
precum spuma rigidă, baloturi de paie, cutii
de conserve, sticle, zgură, piatra ponce etc
(Fig. 3.31).
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acoperişuri din lemn. Folosiţi ceea ce
aveţi acolo unde vă aflaţi. Importaţi cât
mai puţin posibil. Studiaţi metodele de
construcţie ale nativilor din zonele în care
locuiţi. Adaptaţi-vă. Lăsaţi mediul să vă fie
ghidul estetic (Fig. 9.32).

9.30: Acoperiş izolat din baloţi de paie fixaţi, în loc de
gard din sârmă, cu pietre suspendate ca greutăţi.

9.31: Izolaţie exterioară; acoperiş din lut turnat, pentru
zonele uscate.

Utilizarea resurselor locale
Acoperişul reflectă climatul, mai mult decât
orice altă parte a unei case. Aici, în deşert,
pământul brut poate fi cel mai rezistent
material pentru acoperiş, în timp ce coasta
nord-vestică oferă din abundenţă copaci
ce asigură o acoperire indigenă pentru

9.32: Cu acoperişul său din paie şi cu structura sa din grinzi,
stâlpi şi umplutură de pământ, casa Baul din Baulkutir, India, se
integrează natural în mediul şi comunitatea pe care o serveşte.
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CAPITOLUL 10
CHAPTER 9
Arce:
Aducerea arcului înapoi în arhitectură

Roof Systems

T

their homes to suit their environments to see what
here are a zillion styles and methods of building
definit ca “parte a unui cerc, care este calea
design features we, too, would find practical. Native
a roof, many of which can be adapted to sit on
milioane
de oameni
călătoresc
miisome
de kilometri
a unui
ceresc deasupra
şi lodges
American
stylescorp
vary dramatically
from earth
earthbag walls.
Our job
is to show
techniques aparentă
and tipisorizontului”.
of the Great Ca
Plains
the majestic
with which
anchor
the roof
to the walls
share dedesubtul
pentru
a to
vizita
Arches
National
Parkanddin
un to
curcubeu!
Nu timber
and plank houses of the Pacific Northwest.
roof styles that we feel complement the earthbag sysMoab,
statul
Utah,
doar
ca
să
stea
lângă
una
este
întâmplător că cele mai sacre locuri de
tem. We are big fans of Native American architecture
as well cele
as vernacular
architectureşiworldwide.
All we cult încorporează
9.1: A colorful variety
dintre
mai impunătoare
inspiraţionale
curba.of asphalt shingles
need to do is look at how indigenous peoples built
turns this roof into a work of art.
Ahhhh … minunata arcadă! În fiecare an,

forme sculpturale ale naturii: arcada. Ei nu vin

aici să vadă cutii şi grinzi cu profil I. Ei vin să
fie martorii magiei şi frumuseţii zdrobitoare
a curbei. Arcada provine din cuvântul arc,

10.1: Arcadă delicată în Parcul Naţional al Arcadelor
din Utah. Această arcadă măsoară 9,9 m între picioare
şi are 13,5 m înălţime.
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Trecerea prin curba unei uşi arcuite sau

spaţiului interior. Ce dă arcadei calităţile

privirea printr-o fereastră boltită reprezintă

sale magice? Forţele care acţionează asupra

ceva special. Stând sub un acoperiş bombat,

ei şi modul cum relaţionează între ele sunt

experimentaţi

cele care definesc aparenta gravitaţie care

sentimentul

nemărginirii.

Într-o casă rotundă nu vă veţi simţi încolţit.

sfidează natura arcadei.

Trăim într-o ţară cu arcade vechi, sculptate de
forţele naturii. Da, considerăm natura cel mai
desăvârşit artist. Oamenii sunt adesea inspiraţi
de ingeniozitatea artistică a naturii. Natura
este atât artist, cât şi inginer. Cu mii de ani în
urmă, oamenii au descoperit că frumuseţea
unei arcade stă în integritatea sa structurală.
Îi puteţi spune sculptură cu un scop. Arcada
este uimitor de puternică. Când oamenii au
început să folosească arcada în structurile

10.2: Dinamica unei arcade.

lor, s-a născut o nouă definiţie pentru arta
construcţiilor. Noi nu spunem arhitectură a

Potrivit Dicţionarului Webster’s New World,

cutiei sau arhitectură a liniei (joc de cuvinte:

înţelesul cuvântului dinamic vine din termenul

box-itecture, linea-tecture). Arcada este cea

grec dynamicos, care înseamnă putere, tărie.

care a inspirat naşterea denumirii Arhitectură.

Mai este definit ca „ramură a mecanicii care
se ocupă cu mişcările corpurilor sub acţiunea

Dinamica unei Arcade

unor forţe”. Definiţia arcadei este „o structură
curbată care suportă greutatea de deasupra

Povestea noastră de dragoste cu arhitectura

unui spaţiu deschis, ca la o uşă, pod etc.”

de pământ a început cu prima construcţie

Arcada este ţinută în loc de două forţe opuse.

a unei arcade. Entuziasmul creştea cu

Forţa gravitaţiei apasă în jos (compresiune), în

fiecare piatră aşezată la locul ei, anticipând

timp ce forţa de rezistenţă din ambele părţi

îndepărtarea cofrajului şi dezvăluirea magiei

împiedică gravitaţia să aplatizeze arcada.
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Rezistenţa este forţa care întârzie, împiedică
sau se opune mişcării (Fig. 10.2).
Toate arcadele care sunt construite stivuind

Două arcade clasice
Arcada romană (Fig. 10.4)

unităţi (chirpici, cărămizi, pietre, saci cu

Arcada semisferică a fost utilizată de peste

pământ etc.) utilizează compresiunea şi

6.000 de ani. Este în general menţionată

tensiunea ca forţe dinamic opuse, concepute

ca arcadă romană deoarece a fost intensiv

să asigure integritatea structurală.

utilizată pe timpul Imperiului Roman în

Această forţă care sfidează gravitaţia din

construcţia podurilor. Experimentaţii ingineri

ambele părţi ale arcadei este furnizată de

etrusci i-au învăţat pe romani utilizarea

contrafortul arcadei. Arcada se bazează pe

cheii de boltă a arcadei, care le-a permis să

contrafort pentru a-şi menţine forma. Cu

construiască poduri extrem de puternice şi

toate că forţa de gravitaţie apasă greutatea

durabile. Ideea este chiar simplă.

pe cheia de boltă din vârf, forţa rezultantă

Imaginaţi-vă un inel din blocuri de pietre

este transferată în laterale, unde întâlneşte

tronconice dispuse într-un cerc. Dacă aţi

rezistenţa contraforturilor sau a zidurilor

utiliza o sfoară pentru a înfăşura inelul şi aţi

adiacente care oferă aceeaşi rezistenţă.

strânge-o, tot ce aţi face ar fi să strângeţi şi

Tensiunea creată de aceste două forţe

mai puternic pietrele. Schimbaţi funia cu un

naturale opuse ne-a oferit una dintre cele mai

cablu de metal, strângeţi cu o bară de oţel

uimitoare caracteristici arhitecturale create

şi cercul de pietre va deveni şi mai puternic!

de om sau natură (Fig. 10.3).

O forţă extrem de puternică este necesară

Natura pământului ca rezistenţă cuplată cu

pentru a distruge un inel construit în acest fel.

eterna atracţie a gravitaţiei se combină în

Pentru a crea o cheie de boltă, jumătate din

construcţia arcadei şi a domului. Aceasta

acest inel de pietre a fost ridicat pe capetele

este dinamica magică a unei arcade. Aceleaşi

sale. Într-un pod roman tipic arcuit, aceste

forţe care împing şi trag arcadele, domurile si

capete se proptesc pe piloni făcuţi din

bolţile, sunt şi cele care le ţin. Gravitaţia este o

blocuri de piatră legate cu ciment pozzolanic.

componentă structurală a acestei arhitecturi.

Suficienta consolidare sau pereţii adiacenţi
asigură tensiunea, aşa cum sfoara sau cablul
173

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

ajutau inelul de piatră. Greutatea pietrelor,

Căruţele grele şi legiunile puteau trece podul

cât şi podul în sine, comprimă pietrele

construit cu arcade în condiţii de siguranţă,

tronconice împreună , transformând arcada

fără ca structura să se prăbuşească. Multe

într-o structură extrem de rezistentă.

dintre aceste poduri au supravieţuit Imperiului

10.3: Landscape Arch, în Parcul National al Arcadelor
din Utah. Arcada măsoară 91,8 m între picioare şi are
înălţimea de 31,8 m.

Roman, epocilor medievale şi timpurilor
moderne, servind generalului Patton în
timpul celui de-al doilea război mondial,
precum îi serviseră lui Cezar cu aproape două
milenii în urmă (Fig. 10.5).

10.4: Această arcadă (sau boltă) romană construită din
gresie, în Moab, Utah, îşi celebrează a 100-a aniversare.
174

the structure. Many of these bridges outlasted the
Roman Empire, the Dark Ages, Middle Ages, and on
into modern times, serving General George Patton
during World War II just as they had served Caesar
almost two millennia before (Fig. 10.5).

10.5: Construit în timpul Imperiului Roman, Pont du
Gard
exemplifică
utilitatea
arcelor
construcţia
10.5:
Built during the
Roman Empire,
Pont în
du Gard
typifies
podurilor.
inferioară
este încă
în uzThe
ca lower
parte
the usePorţiunea
of the keystone
arch in bridge
building.
carosabilă,
în
timp
ce
partea
superioară
a
funcţionat
span is still used as a roadway, while the upper arches
ca apeduct pentru mai multe secole.
functioned as an aqueduct for several centuries.

called the Egyptian or, more recently, Gothic arch. In
the 1200s, Abbot Suger, of the Abbey of St. Denis outside of Paris, had a plan for transforming the squat,
heavy Romanesque style into an architectural wonder of the time. This isConstrucţia
a steeper-sidedcu
arch
thandethe
saci
pământ
hemispherical shape of the Roman arch. While the
same
of compression
tension
at work
De forces
vreme
ce aceleaşiandforțe
deare
compresiune
on both arches, we will soon see how the steepness of
the
Gothic
arch directsîntheambele
forces of compression
a
sunt
implicate
tipuri de atarcade,
steeper angle, and how that affects its performance
vom vedea
cumarch.înclinarea arcadei gotice
compared
to a Roman
There are a number of different types of
direcţionează forţele de compresiune într-un
arches, whose names are mostly self-explanatory:
elliptical,
flat,mai
horseshoe,
lancet,
obtuse,
ogee, segmenun unghi
abrupt
şi cum
afectează
aceasta
tal, semicircular, etc. All of these arches share the
performanţele
sale, înbut,
comparaţie
cusake,
o arcadă
same
principles of geometry
for simplicity's
we will address the two classical arches, Roman and
romană.
Gothic. These are the types of arches we have successfully
worked
withmulte
since wetipuri
made our
first dry de
stackarcade,
Există
mai
diferite
arch. That's not to say the other arch forms would not
ale with
căror
nume
sunt înwemare
parte
work
earthbag
construction;
just haven't
yet autotried any others!
explicative: eliptică, plată, potcoavă, ogivală,

The First Step:
obtuză, ciubuc (sau mulură), segmentată,
Drawing the Arch (Fig. 10.6)
Tosemicirculară
make a Roman arch
paper),
draw aarcade
straight împart
etc.(on
Toate
aceste
line the width of the desired arch. Place the pivot
aceleaşi
principii ale
geometriei
dar,point
de dragul
point
of an architectural
compass
at the center

of this line. Extend the pencil end of the compass to
simplităţii, vom aborda doar arcadele romane
either end of the drawn line. Sweep the pencil around
toşithegotice.
other end
of the line.
A Roman
archde
is aarcade
perAcestea
sunt
tipurile
pe
fect half-circle.
10.6:
compasului
careA le-am
utilizat
succes
la construcţia
Gothic arch
has acu
much
steeperde
pitch
than a
half circle
or Plasarea
8-point
Gothic or determină unde
lancet începe
arch linia
naşterilor arcului şi stabileşte forma arcadei. Cu cât
Roman arch. For example, an eight-point arch is one
Roman arch
Egyptian arch
vârful fix al compasului este mai îndepărtat de centrul
primei arcade în stivă uscată. Nu spunem
bazei, cu atât arcada devine mai înaltă şi mai abruptă. type of Gothic-style arch. To calculate an eight-point
arch,
the alt
width
the base
into eight
equal preta
seg- la
că divide
oricare
tipof de
arcadă
nu s-ar
ments. Place the stationary end of an architectural
10.6: The placement of the compass point determines
construcţia
cu saci
noiofîncă
compass
on the first
pointcu
in pământ;
from one end
the nu am
where the springline begins and defines the shape of the
base. Extend the pencil to the opposite end of the
arch. The further the compass point is placed from the
încercat cu altele!
base. Scribe an arc to complete a half-curve. Repeat
center of the baseline, the taller and steeper the profile
this same procedure from the other side of the base.
becomes.
Pentru al doilea tip de arcadă clasică vom

Arcada gotică

folosi termenul de arcadă egipteană sau, mai
recent, arcadă gotică. În anii 1.200 abatele
Suger din abaţia Sf. Denis, în afara Parisului,
avea un plan pentru transformarea arcadei
romane ghemuite şi greoaie într-o minune
arhitecturală a timpului său. Aceasta are o
formă mai abruptă faţă de arcada romană.
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Primul pas:
Desenarea arcadei (Fig. 10.6)
Pentru proiectarea unei arcade romane (pe

de arcadă. Acest punct de pivotare indică
unghiul liniei de naştere a unei arcade.

Linia naşterilor arcului

hârtie), trageţi o linie cu lăţimea dorită a
arcadei. Plasaţi acul de compas în centrul

Curba interioară a unei arcade începe la

acestei linii. Extindeţi creionul de la celălalt

linia naşterilor arcului. În construcţiile cu

capăt al compasului la unul din capetele liniei.

saci de pământ, aici e locul unde modelăm

Rotiţi creionul până în celălalt capăt al liniei. O

primul nostru sac evantai pentru iniţierea

arcadă romană este un semicerc perfect.

începutului arcadei. Pentru a demonstra

O arcadă gotică are o înălţime mai mare în

unde începe arcul liniei naşterilor arcadei de

comparaţie cu cea romană. De exemplu, o

tip roman, ataşaţi o coardă la centrul bazei

arcadă în opt puncte este un tip al arcadei

semicercului. Deoarece coarda este ţinută la

în stil gotic. Pentru calculul unei arcade cu

partea exterioară a arcadei, ea indică unghiul

opt puncte, împărţiţi baza în opt părţi egale.

sub care trebuie să conturăm sacii în jurul

Poziţionaţi acul compasului în primul punct

formei (Fig. 10.7).

de la unul din capetele liniei de bază. Extindeţi

Deoarece arcadele egiptene sunt considerabil

creionul până în capătul opus al bazei.

mai abrupte decât cele romane, necesarul de

Desenaţi un arc de cerc. Repetaţi operaţia din

forme tronconice este mult mai mic pentru

celălalt capăt al bazei.

a le da forma specifică. După ce primul sac

Locul unde se vor intersecta cele doua arce de

fixează modelul iniţial, următorii saci vor fi

cerc, deasupra centrului bazei, descrie forma

aproape rectilinii ca formă, până ajung în

arcadei. Acelaşi principiu ca cel al arcadei cu

vârful arcadei la locul cheii de boltă din vârful

opt puncte se poate utiliza pentru desenarea

arcului (Fig. 10.8).

oricărei configuraţii de arcadă. Doar schimbaţi
poziţia acului de compas în alte locaţii de-a
lungul bazei, chiar şi în afara zonei definite
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Determinarea forţelor exterioare ale arcadei
Cu cât o arcadă este mai ascuţită, cu atât
devine mai rezistentă. O arcadă ascuţită
transferă greutatea de deasupra ei la o pantă
cât mai aproape de verticală faţă de o arcadă
joasă. Cu cât este arcada mai joasă, cu atât
există mai multă presiune laterală, creând
tensiune orizontală. De aceea, cu cât este mai
joasă arcada, cu atât creşte necesitatea de
consolidare pentru a contracara împingerea
orizontală.
Iată o metodă simplă pentru determinarea
necesităţii de consolidare pentru orice tip de
arcadă (Fig. 10.9).
Distanţa dintre punctele B şi C este egală

10.7: Exemple de arcadă gotică şi romană cu poziţiile
sforii şi locul cheii de boltă.

cu distanţa dintre C şi D doar într-o singură
situaţie la orice tip de arcadă. Plasând
punctul pivotului unui compas arhitectural
pe punctul D şi capătul de trasare pe punctul
C, rotiţi compasul la 180 grade. Locul unde se
intersectează cercul cu linia dintre C şi E arată
necesarul de consolidare pentru orice tip de
arcadă (Fig. 10.10a şi b).
10.8: Sfoara ataşată serveşte ca ajutor vizual în
determinarea unghiului potrivit pentru modelarea
sacilor evantai.
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Este uşor de observat faptul că este necesară

Curba catenară

mai puţină consolidare pentru o arcadă mai
abruptă. Este valabil şi în cazul domurilor,

O curbă descrisă de un lanţ sau cablu flexibil

care reprezintă o arcadă rotită 360°.

care atârnă sub influenţa gravitaţiei este

Într-un perete drept, avem nevoie să existe

numită curbă catenară. În evul mediu zidarii

distanţe ample între orice deschideri, pentru

se foloseau de echere şi compasuri şi, cel

128 EARTHBAG BUILDING
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asigurarea unui necesar de zid solid care să

mai probabil, de lanţuri pentru a crea forme
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A curve described by a uniform flexible chain hanging
walls to act as buttressing. In a round wall, we could
under the influence of gravity is called a catenary. In
safely
build
a
string
of
arches
one
after
another,
as
in
de forţele arcadelor alăturate şi tot aşa, întrMedieval times, masons used their squares and comthe Roman Coliseum, as the horizontal force of each

un cerc perpetuu de suport.

10.10a

10.10a
10.10a

10.10b

10.9: Punctul E (unde săgeata iese din semicerc)
10.10a şi b: După utilizarea compasului pentru găsirea
10.9: Point E (where the arrow exits the half-circle) deter10.10a & b: After using the compass to locate the equidisdetermină grosimea contrafortului necesar pentru a
punctelor echidistante A,B,C şi D,
creaţi arcul între
10.10b
mines how thick the wall buttressing needs to be to support tant points of A, B, C, and D, create the arc between points
10.10b
suporta forma arcadei.
punctele C şi E, utilizând punctul
D ca punct al pivotului.
this shape of arch.

C and E, using point D as the pivot point.

178 10.9: Point E (where the arrow exits the half-circle) deter10.9: Point E (where the arrow exits the half-circle) deter-

10.10a & b: After using the compass to locate the equidis-

mines how thick the wall buttressing needs to be to support

tant points of A, B, C, and D, create the arc between points

this shape of arch.

C and E, using point D as the pivot point.

mines how thick the wall buttressing needs to be to support
this shape of arch.

10.10a & b: After using the compass to locate the equidistant points of A, B, C, and D, create the arc between points
C and E, using point D as the pivot point.
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ARCHES: PUTTING THE ARC BACK INTO ARCHITECTURE 129

întoarce invers, am obţine forma unei arcade
în compresie completă. (Fig.10.11a şi b).

10.11a (above): A chain hung between two points creates a
10.11a
(sus): Lanţul atârnat între două puncte creează o
arc
H E S : P U T T I Ncurbă
Gcatenary
T Hcatenară,
E Acurve,
R C Ban
AC
K inIînNcomplete
T O A Rtension.
Ccompletă.
HITECTURE 129
un
arc
tensiune
10.11b (right): When the catenary curve, in Figure 10.11a, is
turned upside down, it creates an arc in complete compression.

shape of the hanging chain upside down, we would get
the shape of an arch in complete compression (Fig.
10.11a & b).
Hang a chain over the drawing of an upside down
arch and you will see where the outward forces of
thrust are. The chain must hang within the center
points creates a
one-third of the arch and supporting walls in order to
cancel out any bending forces that want to push the
walls outward. In arches with shallow profiles, the horn Figure 10.11a, is
izontal thrust tends to force the legs apart. That is why
mplete compression.
buttressing is vital to arch building, and arches built
Când curba catenară din Fig. 10.11a with earthbags are no exception (Fig. 10.12a & b).
shape(dreapta):
of the hanging
chain upside down, we would get
ometric shapes 10.11b
este întoarsă invers, creează un arc în compresiune
the shape of an arch in complete compression (Fig.
d proofs, but completă.
10.12a
10.11a & b).
in balance.
Hang a chain over the drawing of an upside down
t Hooke deter1675,
deseeştiinţă
englez
Robert
andomul
you will
where the
outward
forces ofHooke
hed seemingly În arch
10.12a şi b: În liniile de forţă ale fiecărei arcade de
thrust are. The chain must hang within the center
e said that if
a determinat modul în care aceşti zidari succes rezidă amprenta curbei catenare. Fiecare forma
one-third of the arch and supporting walls in order to
urally hangs in
de arcadă, fie 10.12b
că este înaltă şi subţire sau joasă şi cu
cancel out
bendingartefacte
forces thataproape
want to push
the
That is to say, timpurii
auany
realizat
magice
pereţi groşi, este proiectată să conţină în sine echilibrul
interestingly,
the hanging chain
for every link. walls outward. In arches with shallow profiles, the hornatural al lanţului atârnat.
correlates with the compass
zidărie.
a arătat
că, isdacă
1/2-sphere Roman arch.; note
thrustPractic
tends to Hooke
force the legs
apart. That
why
r and turn the deizontal
formula used for determining
how the chain hangs in the
buttressing is vital to arch building, and arches built
the amount
va aşeza un lanţ
întreof buttressing
două puncte, acesta Atârnaţi un lanţ
desen al unei arcade
centerpeste
third ofun
the curve
with earthbags are no exception (Fig. 10.12a & b).
needed for this 8-point arch
se va stabiliza în mod natural şi complet cu întoarse şi veţi vedea unde sunt forţele
passes, and probably chains, to create geometric shapes
in stone. They didn’t study theorems and proofs, but
instead found natural shapes that stayed in balance.
In 1675, the English scientist Robert Hooke determined how those early masons accomplished seemingly
magical feats of masonry. Basically, Hooke said that if
you hang a chain from two points, it naturally hangs in
complete tension with zero compression. That is to say,
the tension between each link is the same for every link.
Now, if we were to fuse each link together and turn the

10.12a

10.12a & b: Within the lines of force of every successful arch resides the imprint of the

compresiune zero. Cu alte cuvinte, tensiunea

laterale de împingere. Lanţul trebuie să atârne

catenary curve. Every shape arch, whether it is tall and slim or shallow and thick-walled,

to contain
its core the
natural equilibrium
chain. arcadei şi al pereţilor de suport,
dinis designed
legături
estewithin
aceeaşi
pentru
fiecare of theinhanging
interiorul

legătură. Dacă am suda bucăţile si le-am
10.12b

astfel încât să se anuleze forţele de presiune
care împing pereţii în exterior. În cazul

1/2-sphere Roman arch.; note
how the chain hangs in the
center third of the curve

y successful arch resides the imprint of the
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arcadelor cu profile joase, forţa orizontală
are tendinţa de a îndepărta picioarele. Din
această cauză, contraforturile sunt vitale
pentru construcţia arcadelor, iar arcadele
construite cu saci de pământ nu fac excepţie
(Fig. 10.12a şi b).
Acesta este un alt mod de a arăta faptul că,
cu cât profilul arcadei este mai mic, cu atât
creşte necesitatea contraforturilor. Un profil
mai înalt necesită mai puţine contraforturi;
forţa

orizontală

este

contracarată

10.13: Fără consolidare suplimentară pe fiecare parte a
bolţii, cheia de boltă ar forţa pereţii de sub arcadă.

de

tensiunea contraforturilor. Odată ce arcada

Bolţi

(şi contraforturile sale) se potriveşte curbei
catenare, analiza forţelor se realizează fără

O boltă este, în esenţă, o arcadă adâncă,

utilizarea unei formule matematice. Pentru

precum un tunel. Există două strategii pentru

construcţia de arcade cu unităţi stivuite, fie

construcţia bolţilor. Bolţile cu cheie de boltă

chirpici, piatră sau saci cu pământ, puteţi

utilizează aceleaşi cofraje care se folosesc

începe prin a le vedea şi nu a le calcula.

la sprijinirea arcadelor până când cheile de

Deschiderile arcadelor construite cu unităţi

boltă sunt aşezate. Formele trebuie să suporte

suprapuse sunt concepute în altă arie a

întreaga lungime a bolţii. Din cauza forţelor

psihicului uman faţă de deschiderile rectilinii

direcţionate în exterior de la cheia de boltă,

din oţel, beton şi lemn. Probabil din această

acest tip de boltă necesită o cantitate imensă

cauză ele ating o porţiune diferită a psihicului.

de consolidare.
Acesta este tipul de boltă pe care l-am
construit la intrarea în Honey House.
Pentru

crearea

unei

bolţi,

am

extins

cutiile şi formele arcuite astfel încât să se
potrivească cu lungimea mărită şi, în acelaşi
180

equires less buttressing; the horitered by the tension of the
arch (and its buttressing) accomy curve, stress analysis is achieved

earthbag, you begin by seeing them, not calculating
them. Arched openings built with stacked units are
concieved in a very different area of the human psyche
than are steel, concrete, and wood rectilinear openings.
That is probably why they touch a different part of the
human psyche, as well.

sculpted cob acts
timp,
am Vaults
consolidat grosimea pereţilor
as buttressing

A vault is essentially a really deep arch, like a tunnel.
There are
strategies for building vaults.
cu contraforturi
cetwocontracarează
forţaKeystone
de
vaults use the same form work we use for supporting
until thede
keystones
arede
installed.
forms
compresiunearches
cauzată
cheile
boltăThe(Fig.
must support the full length of the vault. Because of
forces directed
outwardsde
fromarcadă
the keystones,
this style
10.13). O lucarnă
în formă
gotică
of vault requires a tremendous amount of buttressing.
This is the
of vault we built intoînthejos,
va direcţiona forţele
detypecompresiune
entrance of the Honey House.
To create
a vault, we
extended
our box
and arch
mai degrabă prin
picioare
decât
prin
părţile
forms out to accommodate the extra length, while, at
the same time, we
the widthmică
of the walls
l buttressing on either side of
laterale, necesitând
o fortified
cantitate
dewith
buttressing to counteract the compressive forces caused
s would have forced the walls
apart beneath the arch.

consolidare în comparaţie cu arcada romană.

Construcţia cu saci de pământ

Peretele pe care se sprijină bolta este sprijinul
său şi trebuie sa aibă o grosime substanţială,
pentru a contracara greutatea bolţii înclinate.
O arcadă înclinată se poate construi cu reazem
pe un perete gros vertical sau pe peretele
înclinat al unui dom (Fig. 10.14).
Bolţile înclinate fără reazem sunt mai uşor
de construit cu cărămizi decât cu saci de
pământ. Mici bolţi înclinate construite cu
saci de pământ pot fi construite ca lucarne
la intrarea într-un dom, totuşi este dificil de
construit lângă un perete vertical doar cu saci
cu pământ.
Noi nu am experimentat cu bolţi de sine
stătătoare de nici un fel, şi acesta este motivul
pentru care nu le prezentăm în detaliu în

10.14: Nubian masons incorporated the catenary curve in the

10.14: Zidarii construction
nubieni încorporau
curba catenară în
of leaning vaults.
construcţia bolţilor înclinate.

această carte. Am găsit ideea de a construi

Bolţile înclinate

Poziţia înclinată a sacilor sau a tuburilor cu

Un alt stil de construcţie a bolţilor este

Sunt necesare schele, pe măsură ce panta

bolta înclinată. Acesta a fost dezvoltat

devine prea abruptă si aşezarea doar pe

de constructorii nubieni ca metodă de

sârma ghimpată devine un act de jonglerie. În

construcţie a arcadelor cu mai puţin material

general nu ar întruni principiile DPST. Pentru

si fără cofraje. O arcadă înclinată transferă cea

alte funcţii în afară de lucarne mici ar fi mai

mai mare parte din forţa sa de compresiune

uşor de construit bolţi din lut, aşa cum zidarii

pe orice este ataşată, mai degrabă decât în

nubieni au construit de secole, cu cărămizi

lateral, precum o arcadă cu cheie de boltă.

din chirpici.

bolţi înclinate din saci cu pământ dificilă.

pământ face tasarea în unghiuri ciudate.
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Acest perete din saci cu
pământ proaspăt construit
a

fost

realizat

într-un

weekend la Atelierul de
lucru

Colorado

Natural

Building din 1999, care a
avut loc în Rico, Colorado
(Fig. 1, stânga).
Zidurile din saci cu pământ
ale Serenei Supplee şi Tom
Wesson, construite pe un
colţ de stradă aglomerat,
oferă intimitate, protecţie
sonoră,

precum

şi

un

spaţiu încorporat pentru
plantat flori. Moab, Utah
(Fig. 2, jos).

Honey House, cu sacii expuşi şi formele
temporare de arc din lemn, este o cupolă
în straturi decalate, auto-susţinute, din saci
cu pământ (Fig. 3, stânga jos).
Interiorul, îngropat două picioare, serveşte
ca un confortabil studio de redactare (Fig.
4, dreapta).
Exteriorul este protejat cu un acoperiş de
lut roşu tencuit şi cu tencuieli de var pe
suprafaţa peretelui vertical.

Această casă din saci cu pământ autorizată
a fost proiectată cu gust şi construită cu
un buget foarte restrâns de proprietarul/
constructorul Alison Kennedy.

Jgheaburile de apă sculptate
direcţionează apa de ploaie
în

josul

contraforţilor,

departe de fundaţie (Fig. 5,
dreapta).

Un acoperiş convenţional din grinzi cu zăbrele

Interiorul pune în lumină o bucătărie deschisă,

în stil coamă de colţ protejează peretele cu

podele turnate din chirpici şi pereţi tencuiţi în

tencuială de var stil frescă (Fig. 6, sus).

întregime cu pământ (Fig. 7, jos).

Această casă graţioasă integrează pereţi din
tuburi cu pământ şi cupole din cărămidă
superficială

tip

"Boveda"

ascunse

de

parapeţi, proiectate şi construite de Mara
Cranic în Baja Sur, Mexic (Fig. 8, dreapta şi
Fig. 9, dreapta jos).
Tencuiala stabilizată din ciment pulverizat
accentuează contururile pereţilor din tuburi
(Fig. 10, stânga jos).

Ziduri de sprijin construite de Susie Harrington

pentru a oferi un spaţiu de grădinărit elegant.

şi Kalen Jones pe mai multe niveluri, în trepte,

Moab, Utah (Fig. 11, jos).

Pereţii din saci cu pământ sunt ziduri solide şi

Peretele serpentină a lui Carol Owen, cu

atractive, care oferă intimitate şi izolare faţă

ferestre arcuite, este dotat cu un finisaj de

de sunet şi de vânt, adaptabile la mai multe

"gresie" din var frecat cu mâna, Moab, Utah

climate.

(Fig. 14, stânga jos).

Peretele curţii lui Mitchell May, lung de 275
m, din saci cu pământ, este acoperit cu o
tencuială de ciment/var, în Castle Valley, Utah
(Fig. 12, sus şi 13, dreapta).

Sarah Martin şi Monty Risenhoover au

localităţii Bluff, Utah, este finisat cu tencuieli

construit un spaţiu de locuit de aproximativ

de pământ colorate în stare naturală, colectate

20x6 metri pe Comb Ridge Trading Post în

de pe terenuri publice din apropiere (Fig. 16 şi

Bluff, Utah. Interiorul dispune de o bogată

17, jos şi dreapta sus).

tencuială roşu Chinle, grinzi de pin ponderosa
şi o podea din cărămidă
arsă încrustată (Fig. 15,
stânga sus)
Interiorul

acestui

canton de 70 metri
pătraţi,

construit

de

Biroul de Administrare
a Terenurilor în afara

Peretele

din

pământ
şi

saci

consolidat

contrafortuit

stabilitate

cu

oferă

structurală

şi sprijin pentru un raft
de

uscare

în

această

seră hibridă din saci cu
pământ/baloţi de paie,
construită

de

Youth

Garden Project - Moab,
Utah (Fig. 18, dreapta). Ghiveciul din saci cu

Adevărul este acesta - o fereastră din saci

pământ al lui Eddie Snyder împodobeşte

cu pământ dezvăluie totul! (Imaginea finală,

intrarea într-un popular restaurant în Moab,

dreapta jos).

Utah (Fig. 19, stânga jos).

CAPITOLUL 11
CHAPTER 11

Dynamics
a Dome
Dinamica
uneiof
cupole
“Straight is the line of duty, and curved is the path of beauty.” — Hassan Fathy (1900-1989)

"Dreaptă este calea datoriei şi curbă este

sistem. (Pentru a înţelege mai bine dinamica

calea frumuseţii."
his is, we feel, where earthbags exhibit their
Hassan
Fathy
(1900-1989)
greatest
potential;
to us, it is the essence of
earthbag building. We are able to build an entire
house from foundation to walls to roof using one sysNoi (To
simţim
că aceasta
este situaţia
în care
tem.
gain greater
understanding
of the dynamics
of a dome, please read “The Dynamics of an Arch,” in
sacii cu pământ îşi dezvăluie cel mai mare
Chapter 10, to better acquaint you with some of the
potenţial;
pentru
noi, aceasta
este esenţa
same
language
and principles
that are inherent
in
both.
construcţiilor din saci cu pământ. Putem să

unei cupole, vă rugăm să citiţi „Dinamica unei
We have talked about and demonstrated the
arcade”,
în Capitolul
10, pentru
mai bună
earthbag wall
building system.
We haveoextolled
the
virtues of turning
into curves
and the magic
familiarizare
cucorners
limbajul
şi principiile
careof
the circle versus the square. Now we will put it all
sunt
proprii
ambelor).
together
to build
one of nature's most sophisticated
engineering achievements, the dome.
Am vorbit despre şi am demonstrat sistemul

T

construim o casă întreagă de la fundaţie şi
pereţi până la acoperiş, folosind un singur

de
construcţie
saci cu pământ.
11.1:
The mosque al
at pereţilor
Dar al-Islamdin
in Abiquiu,
New Mexico, designed by Hassan Fathy.

11.1: Moscheea Dar al-Islam din Abiquiu, New Mexico,
proiectată de Hassan Fathy.
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Am

ridicat

în

slăvi

virtuţile

colţurilor

un capăt, el totuşi menţine un profil liniar.

transformate în curbe şi magia cercului faţă

Cupola se curbează atât pe orizontală cât şi pe

de pătrat. Acum vom pune totul împreună

verticală, producând o formă sferică. Din punct

pentru a construi una dintre realizările

de vedere tehnic, profilul unui dom poate fi

inginereşti cele mai sofisticate ale naturii,

de multe forme, variind de la o sferă joasă la o

cupola.

formă parabolică, cum ar fi capetele opuse ale
unui ou (Fig. 11.2).

Dinamica

Cupolele de lut se bazează pe două forţe

Natura este utilitaristul suprem. Ea combină

gravitaţia şi tensiunea.

funcţionalitatea cu forma, folosind cea mai simplă

Această acţiune de echilibrare a presiunii

strategie pentru a obţine cel mai înalt nivel de

descendente

integritate structurală, cu cel mai mic volum de

perimetrului este o tehnică de inginerie foarte

materiale. Luaţi un ou crud, proaspăt, puneţi-i

sofisticată şi a fost folosită timp de milenii.

capetele în ambele palme şi strângeţi cu toată

Cupolele construite din unităţi individuale,

puterea. Această membrană subţire, aparent

cum ar fi blocurile din chirpici, piatră, şi, în

fragilă va rezista efortului vostru. Ca şi oul, o

cazul nostru, saci (sau tuburi) cu pământ,

cupolă este proiectată cu ajutorul unui perete cu

folosesc gravitaţia şi rezistenţa ca pe nişte

dublă curbură; el se curbează în ambele planuri,

dispozitive structurale integrale. Aceste forţe

orizontal şi vertical, în acelaşi timp.

le diferenţiază de un dom geodezic sau de

Pentru a înţelege mai bine dinamica a unui

unul din beton turnat, care se bazează pe un

perete cu dublă curbură, să comparăm o cupolă

cadru monolitic pentru a le ţine (Fig. 11.3).

naturale opuse pentru a le ţine împreună:

care

întâlneşte

rezistenţa

cu un cilindru şi cu un con.
Un cilindru (un perete rotund vertical) se
curbează într-o singură direcţie, orizontal, în
timp ce laturile rămân perfect verticale. Un
con de asemenea se curbează într-o direcţie
orizontală şi, deşi scade în circumferinţă la
192

11.2: Comparaţie a trei forme: un cilindru, un con şi o
cupolă.

ombines
trategy to
y with the
w egg, place
all your
rane will
esigned
both the
ime.
of a double
th a cylin-

rves in one
main vertiizontal
umference at
e. The
lly, producs profile can
to a paragg (Fig 11.2).
g natural
ension.
ssure meetated
oyed for milsuch as

curvature
me wall

a cone, and

adobe block, stone, and, in our case, earthbags (or
tubes) use gravity and resistance as integral structural
devices. These forces differentiate them from a geodesic or cast concrete dome that rely on a monolithic
framework to hold them together (Fig. 11.3).

Construcţia cu saci de pământ

rândurilor de cărămidă mai degrabă pe
orizontală decât înclinate. Fiecare rând este
deplasat uşor faţă de cel precedent, de fapt
aşezat în consolă peste cărămizile care stau la
bază. Acest lucru creează un profil în formă de
con, mai degrabă decât emisferic (Fig. 11.4).
O altă tehnică tradiţională de construcţie
a cupolei folosind cărămizi din chirpici se
numeşte stil de zidărie nubian, o tehnică
11.3: Dinamica unei cupole. Gravitaţia încearcă să
11.3: Dynamics of a dome: Gravity tries to pull all the
tragă toată masa pământului în jos (compresiune),
earth overhead
downal(compression),
while the
în mass
timp ofcethe
perimetrul
exterior
domului se bazează
outer
perimeter
of
the
dome
rests
on
a
"ring
of
tension"
pe un „inel de tensiune”, care împiedică împrăştierea
pereţilor.
that resists the spreading of the walls.

dezvoltată de către constructorii din Egiptul
de Sus în urmă cu peste trei mii de ani.
Ei au aşezat cărămizi de chirpici sub un
unghi, începând de la linia naşterilor, ceea

an arch,
a dome este
is onlyatât
as strong
as its butCa şi oLike
arcadă,
o cupolă
de puternică,
tressing. A dome, however, is self-supporting and does
penotcât
este
sa. Oother
cupolă,
totuşi,
need
anyconsolidarea
structural formwork
than the
window and
openings.
A de
dome
is an
searched
auto-susţine
şi door
nu are
nevoie
nici
unarch
alt
built in the round. The point where the springline
cofraj
decât cele
ferestrele
beginsstructural
is where buttressing
needspentru
to be present.

ce le-a permis să obţină un profil de formă

arcuite
şi pentru
deschiderile
O cupolă
Traditional
Dome
Buildinguşilor.
Techniques

Cele mai comune modele, utilizate pentru

Corbelling
is a technique
established
thousands
of years
este
o arcadă
construită
pe etape.
Punctul
în
ago. It involves laying the courses of brick horizontally
care
începe
linia naşterilor
este
acolo
rather
than inclined.
Each coursearcului
is stepped
in slightly
from the preceding course, actually cantilevering over
unde trebuie să fie prezentă consolidarea.
the underlying bricks. This creates a profile more
cone-like in shape rather than hemispherical (Fig.
11.4).
Another traditional dome building technique
using adobe bricks is called Nubian style masonry, a

cupole din cărămizi de chirpici din Orientul

Tehnici tradiţionale de
construire a cupolelor

semisferică. Cum cărămizile urmăresc profilul,
unghiul cărămizilor este aproape vertical
atunci când ajung la vârful cupolei (Fig. 11.5).

Mijlociu şi Mediterană, au pereţi verticali care
sunt fie rotunzi, fie pătraţi şi care se ridică de
la nivelul solului până în partea superioară,
punct de la care este construită o cupolă
puţin adâncă, semisferică sau parabolică.
În tehnicile tradiţionale, împingerea orizontală
a unui acoperiş cu o cupolă puţin adâncă este

Curbarea este o tehnică cunoscută cu mii

contracarată prin creşterea grosimii pereţilor

de ani în urmă. Aceasta implică aşezarea

de două sau de trei ori cât grosimea cupolei,
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developed by builders
in Upper
Egypt
oferind technique
masă suplimentară
pentru
consolidare.

DYNAMICS OF A DOME 135

over
three developed
thousand years
ago. They
installed
adobe
technique
by builders
in Upper
Egypt

Construirea
mai
multor
cupole
care
se sprijină
bricks
at
anthousand
angle,
beginning
at the
springline,
over three
years ago.
They
installedwhich
adobe
enabled them to follow a low profile hemispherical

bricks perete
at an angle,anulează
beginning at the
springline, which
pe acelaşi
shape. As the bricks
follow theforţa
profile,orizontală
the angle

enabled them to follow a low profile hemispherical
of
the bricks
almostfollow
verticalthe
when
theythe
reach
the
shape.
As theisbricks
profile,
angle
unde se
întâlnesc
cupolele.
Contrafortuirea
top
of
the
dome
(Fig.
11.5).
of the bricks is almost vertical when they reach the
more (Fig.
common
used for
ofThe
the dome
11.5).designs,
lateralătop
poate
fi încorporată
strategic
pentru
adobeThe
brick
domes
in
the
Middle
East
more common designs, usedand
forthe
have(Fig.
walls that
un plusMediterranean,
de stabilitate
adobe
brick domes
invertical
the11.6).
Middle
Eastare
andeither
the
round
or
square
and
come
up
to
head
height
from
Mediterranean, have vertical walls that are either
grade
level,
at
which
point
a
shallow,
hemispherical,
round or square and come up to head height from
or
parabolic
constructed.
grade
level, atshaped
whichdome
point isa shallow,
hemispherical,
In
traditional
techniques,
the
horizontal
or parabolic shaped dome is constructed.
thrustInoftraditional
a shallow dome
roof
is
counteracted
by
techniques, the horizontal
increasing
the
thickness
of
the
walls
two
or
three
thrust of a shallow dome roof is counteracted by
times the thickness
of theofdome,
providing
extra
thejoasă
thickness
the walls
twocu
or o
three
Astăzi, oincreasing
cupolă
din
cărămidă
formă
mass
times as
thebuttressing.
thickness of Building
the dome,multiple
providingdomes
extra
that
the same wall
cancels multiple
out the horizontal
massshare
as buttressing.
Building
domes din
emisferică
foloseşte
o grindă
de legătură
thrust
where
the
domes
meet.
Lateral
buttressing
that share the same wall cancels out the
horizontal
strategically
incorporated
for extra
thrust
where
the domes
meet.
Lateral
buttressing
beton can
la be
linia
naşterilor
arcului
ca stability
un inel
(Fig.
can be11.6).
strategically incorporated for extra stability
de tensiune
pentru a contracara presiunea
(Fig. 11.6).

Grinzi de legătură

Bond Beams
Today,
hemispherical,
low-profile brick
domeCu
usescât
a
provocată
deaBeams
forţele orizontale
create.
Bond
concrete
bond beam at the
springline
as adome
tensionuses
ringa
Today, a hemispherical,
low-profile
brick

este mai
aplatizată
cupola,
cu atât
multă
to
counteract
pressure
by the
horizontal
concrete
bondthe
beam
at thecaused
springline
as amai
tension
ring
forces
created.the
The
lower the
profile
of the
dome, the
to counteract
pressure
caused
by the
horizontal
presiune
este
exercitată
pe
părţile
laterale.
more
pressure
is
exerted
out
to
the
sides.
Without
the
forces created. The lower the profile of the dome, the
continuous
tension
ring created
by the
bond
beam, the
the
more pressure
is exerted
outtensiune
to the
sides.
Without
Fără inelul
continuu
de
creat
de
horizontal
thrust
from
the
dome
would
push
the
walls
continuous tension ring created by the bond beam, the
out from under
and collapse
(Fig.
11.7).
thrustit,from
the dome
would
push the
grinzilehorizontal
de legătură,
forţa
orizontală
dewalls
la
Mexico
has
a
traditional
style
of
building brick
out from under it, and collapse (Fig. 11.7).
roofs called
Boveda
domes
Mexico
has aBovedas.
traditional
stylesub
of
building
brick
cupolă dome
ar împinge
pereţii
de
eaareşisimilar
s-ar
in
construction
to
Nubian
masonry,
where
the
bricks
dome roofs called Bovedas. Boveda domes are similar
set at11.7).
a progressively
shallower
as the
the bricks
dome
prăbuşiare
in(Fig.
construction
to Nubian
masonry,angle
where
closes
in
at
the
top
(Fig.
11.8).
are set at a progressively shallower angle as the dome

11.4:
corbelled
stonedin
and straturi
brick domes,
built in the
11.4:These
Aceste
cupole
decalate
de

piatră şi

cărămidă,
în secolul
alused
XV-lea
înbyZacatecas,
15th
inconstruite
Zacatecas,
aredomes,
still
today
11.4: century
These corbelled
stone Mexico,
and brick
built
in the
Mexic,
sunt încă
folosite
şi forastăzi
de către localnici
the
local
villagers
to
store
grain,
and
other
purposes.
15th century in Zacatecas, Mexico, are still used today by
pentru a stoca cereale, precum şi pentru alte scopuri.

the local villagers to store grain, and for other purposes.

corbelled dome stackedunits aredome
stepped
in
corbelled
stackedgradually,
creating
a
units are stepped intall
pointed creating
shape dome
gradually,
a tall
pointed shape dome

Nubian style units are
mortared
at an are
Nubian
style units
increasingly
mortared atsteeper
an
angle
to
form
this
increasingly steeper
Egyptian
dome
angle toshape
form this

Nubian style units
are inclined
an
Nubian
style at
units
extreme
angle
to
are inclined at an
form thisangle
Roman
extreme
to
half-sphere
dome
form this Roman

Egyptian shape dome

half-sphere dome

11.5: Corbelling compared to Nubian

style
dome building
techniques
11.5:
compared
to Nubian
11.5:Corbelling
Aşezarea
straturilor
decalate,

în comparaţie cu

style
dome de
building
techniquesa stilului nubian de cupolă.
tehnica
construcţie

Mexiculcloses
areinun
stil
de a construi
at the
toptradiţional
(Fig. 11.8).
11.6: Traditional techniques for counteracting the

cupole,horizontal
din thrust
cărămidă
numită
Boveda.
of
a shallow,fordome
roof; increase
11.6: Traditional
techniques
counteracting
the the
thickness of the walls, build multiple domes, incorporate

horizontal thrust of a shallow, dome roof; increase the
Cupolele
Boveda
sunt similare în construcţie
lateral
buttressing.
thickness of the walls, build multiple domes, incorporate

lateral
buttressing. caz în care cărămizile sunt
cu zidăria
nubiană,

aşezate sub un unghi din ce în ce mai mic, aşa
încât cupola să se închidă în partea de sus
(Fig. 11.8).
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11.6: Tehnici tradiţionale de contracarare a forţei
orizontale a unui acoperiş cupolă puţin adânc;
creşterea grosimii pereţilor, construirea mai multor
cupole, încorporarea consolidării laterale.

Construcţia cu saci de pământ

Explicăm termenii şi tehnicile utilizate în
clădirile tradiţionale şi contemporane tip
cupolă din lut, pentru a vă familiariza cu
limbajul şi pentru a sublinia diferenţele (şi
asemănările) în comparaţie cu o cupolă din
saci cu pământ.

11.7 (sus): Grinzile de legătură din beton acţionează ca
un inel continuu care împiedică pereţii cupolei să fie
împinşi în exterior.

Cupole din saci cu pământ
Construirea de cupole din chirpici de cărămidă,
în stilul nubian, este ingenioasă, dar extrem
de dificil de reprodus din saci cu pământ.
Suntem limitaţi de tehnica aşezării decalate a
rândurilor, care este natura lucrului cu sacii în
sine. Prin aşezarea în consolă a rândurilor de
saci sau de tuburi, vom menţine o suprafaţă
plană stabilă, în timp ce se completează şi se
tasează sacii în locaţie – conform principiilor
DPST. Deoarece sacii sau tuburile sunt
aşezaţi în rânduri decalate treptat (în scădere
graduală a diametrului), pereţii în cele din
urmă se întâlnesc deasupra pentru a forma
acoperişul.
Cupolele din saci cu pământ trebuie să aibă

11.8 (jos): Clădirile Boveda sunt construite la un profil
aparent imposibil de aplatizat, cu cărămizi de multe
ori lăsate expuse în interior. Bovedero: Ramon Castillo.
Sursa: Mara Cranic.

o formă abruptă, aşa încât rândurile pot fi
decalate doar într-o anumită măsură, care
este determinată de dimensiunea sacilor
(sau tuburilor) folosite. Aşezarea în rânduri
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decalate a unei cupole din saci cu pământ

Noi facem de fapt două lucruri pentru a ajuta

are ca şi consecinţă forma sa caracteristică

stabilitatea: coborâm linia naşterilor arcelor

(pe cât de înaltă, pe atât de lată), culminând

şi povârnim profilul. Prin aducerea profilului

într-o esenţială arcadă tip ogivă sau în arcada

la un unghi abrupt, forţele orizontale sunt

rotunjită în stil parabolic (Fig. 11.9).

reduse la minimum. Povârnirea profilului
ajută la direcţionarea forţelor gravitaţionale
spre pământ, mai mult decât în lateral.
Ca o regulă simplă, cupolele din saci cu pământ
sunt proiectate cu o formulă de compas care
produce o formă pe cât de înaltă, pe atât de
largă. De exemplu, la un diametru interior al
cupolei de 6 m va fi, de asemenea, o înălţime

11.9: Honey House, un dom din saci de pământ în
rânduri decalate, în Moab, Utah.

de 6 m până la vârf, de la linia naşterilor
arcelor la tavan. Am ales o formulă simplă
folosind un compas arhitectural care creează

Toate strategiile de proiectare folosite pentru

o curbă subtilă cu un profil inclinat ascuţit.

cupolele tipice din cărămidă sunt simplificate

Pentru siguranţă şi ca urmare a limitărilor în

la proiectarea unei cupole din saci cu pământ.

sine datorate sacilor de pământ, ne place să

Modul cel mai simplu de a oferi cea mai solidă

utilizăm această formulă pentru proiectarea

formă de consolidare este de a începe linia

unei cupole.

naşterilor arcului la sau sub nivelul reperului.
Linia naşterilor începe în punctul unde este
plasat primul rând de saci. Prin începerea
liniei naşterilor aproape de pământ, eliminăm
nevoia unei grinzi de legătură din beton, în
timp ce pământul din jur ne oferă un inel de
tensiune natural suficient pentru a susţine
perimetrul cupolei.
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Proiectarea unei cupole din
saci cu pământ
Cum să utilizaţi un compas
arhitectural
Un

compas

arhitectural

este

prietenul

constructorului de cupole, aşa că hai să ne
familiarizăm cu noile jucării de care vom avea
nevoie pentru a proiecta pe hârtie o cupolă
din saci cu pământ. Vom avea nevoie de:
•

Un

compas

de

desen

arhitectural

11.10: Instrumente pentru proiectarea unei cupole din
saci cu pământ.

studenţesc (de preferat cu un braţ

De asemenea, e de dorit să avem o foaie de

extensibil)

hârtie milimetrică lipită pe suprafaţa plăcii de

O riglă de arhitect (sau inginer) cu trei

proiectare, spre a o folosi ca referinţă rapidă

laturi (gradată)

pentru alinierea hârtiei de desen.

•

Un creion mecanic bun şi o gumă de şters

Ca o regulă simplă, toate măsurătorile de

•

Un teu de 0,6 m lungime

cupole (şi structuri circulare) sunt definite prin

•

Un şablon pentru cercuri (opţional)

diametrul lor interior. Această măsurătoare

•

O suprafaţă plană cu o margine pătrată, ca

rămâne constantă, în timp ce măsurătorile

un geam de sticlă sau plexiglas, sau o foaie

exterioare pot varia în funcţie de grosimea

de placaj (sau planşetă de desen), pentru

pereţilor. Există mai mulţi saci şi tuburi cu

a o folosi ca o margine pătrată pentru teu

diferite dimensiuni de lăţimi disponibile,

O bandă de scotch pentru prinderea pe

precum şi mai multe moduri diferite de a

hârtie a desenului nostru fără a o rupe

finisa la exterior o cupolă din saci cu pământ.

(Fig. 11.10).

Ca exerciţiu, să proiectăm o cupolă mică,

•

•

cu diametrul interior de 14 picioare (4,2 m),
folosind o scară de jumătate de inch (1,25 cm).
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Aliniaţi hârtia de desen cu centrul plăcii de
desen şi lipiţi colţurile. Folosind teul ca un

line of the dom
it will reach fro
m] beyond the
Turn the T-square vertically on the board and
place the half-inch (1.25 cm) scale ruler along the cen- other end of th
line. This is w
ter mark. From the center of the diameter, measure
steady pressure
14 feet (4.2 m) up and draw a line. This line denotes
both the interior
(vertical)(14
height
of the dome
(14 feet
(verticală)
a cupolei
picioare
[4,2 m]),
cât şi the 14-foot (4
Reverse t
[4.2 m]) and the (horizontal) radius (7 feet [2.1 m])
raza
(orizontală) (7 picioare [2,1 m]) (Fig. 11.12). (Fig. 11.14b).
(Fig. 11.12).

ghidaj, fixaţi rigla gradată orizontal pe pagină
şi marcaţi pe hârtie centrul liniei, acolo unde
doriţi să înceapă nivelul solului structurii
voastre. Lăsaţi câţiva centimetri de spaţiu
liber în partea de jos a hârtiei. De acum, vom
proiecta o cupolă cu un etaj care începe
la nivelul reperului. Folosind scara de o
138 EARTHBAG BUILDING

jumătate de inch (1,25 cm), egală ca proporţie
We are going to mark the spot where our comfree space at the bottom of the paper. For now, we are
pass
pivot
point will be positioned. The compass
going
to
design
a
dome
with
a
floor
level
that
begins
at
11.12
cu 1 picior (30 cm), trageţi o linie egală cu 14
formula is one-half of the radii from the interior diamegrade level. Using the scale of one-half-inch (1.25 cm)
picioare
(4,2
m),
cu
7
picioare
(2,1
m)
de
la
ter width of the dome. Divide the radius in half (7 feet
equal to one-foot (30 cm) ratio, draw a line equal to
m] divided
by 2locul
= 3.5 feet
[1.05 m]).
a mark acul
14
feet
(4.2
m),
with
seven
feet
(2.1
m)
on
either
side
fiecare parte a punctului central. Acesta este[2.1 Vom
marca
în care
va fiMake
poziţionat
three and one-half feet (1.05 m) beyond the end of
of your center mark. This is the interior diameter of
yourcompasului
interior diameter
line. Repeat
this process on
the
the
dome
(Fig.
11.11).
diametrul interior al cupolei (Fig. 11.11).
nostru.
Deschiderea
compasului
opposite side of the horizontal line (Fig. 11.13).
reprezintă jumătate din razele lăţimii
138 EARTHBAG BUILDING

free space at the bottom of the paper. For now, we are
going to design a dome with a floor level that begins at
grade level. Using the scale of one-half-inch (1.25 cm)
equal to one-foot (30 cm) ratio, draw a line equal to
14 feet (4.2 m), with seven feet (2.1 m) on either side
of your center mark. This is the interior diameter of
the dome (Fig. 11.11).
11.11

diametrului
We are going tointerior
mark thealspotcupolei.
where ourÎmpărţiţi
com-

pass pivot
will be positioned.
raza point
în jumătate
(7 picioareThe
[2,1compass
m] împărţiţi
formula is one-half of the radii from the interior diamela 2 of= the
3,5dome.
picioare
[1,05
Faceţi
un(7semn
ter width
Divide
them]).
radius
in half
feet
[2.1 m]
by 2 = (1,05
3.5 feetm),[1.05
m]).sfârşitul
Make a mark
la divided
3,5 picioare
după
liniei
three and one-half feet (1.05 m) beyond the11.13
end of
diametrului interior. Repetaţi acest proces pe
your interior
diameter line. Repeat this process on the
opposite
of the horizontal
line
(Fig. (Fig.
11.13).
partea
a liniei
orizontale
11.13).
Useside
the opusă
architectural
compass
to create
the
out-

line of the dome. Adjust the spread of the compass so
it will reach from the fixed pivot point (3.5 feet [1.05
the T-square
on the
and rigla m] beyond the end of your horizontal line) to the
RotiţiTurn
vertical
teul vertically
pe placă
şi board
aşezaţi
place the half-inch (1.25 cm) scale ruler along the cen- other end of the 14-foot (4.2 m) diameter horizontal
de
jumătate
decenter
ţol of(1,25
cm) de-a
lungul line. This is where our springline will begin. With
ter mark.
From the
the diameter,
measure
steady pressure, swing the compass arm up to meet
14 feet (4.2 m) up and draw a line. This line denotes
punctului
central.
Din
centrul
diametrului,
both the interior (vertical) height of the dome (14 feet the 14-foot (4.2 m) height mark (Fig. 11.14a).
Reverse the process to complete the other side
[4.2 m]) and14thepicioare
(horizontal)
radius
(7 feet
[2.1 m])
măsuraţi
(4,2
m) şi
trageţi
o linie.
(Fig. 11.14b).
(Fig. 11.12).
11.13
Această linie indică atât înălţimea interioară
11.14a

11.11
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Turn the T-square vertically on the board and
place the half-inch (1.25 cm) scale ruler along the cen-

Use the architectural compass to create the outline of the dome. Adjust the spread of the compass so
it will reach from the fixed pivot point (3.5 feet [1.05
m] beyond the end of your horizontal line) to the
other end of the 14-foot (4.2 m) diameter horizontal

either side
ameter of

[2.1 m] divided by 2 = 3.5 feet [1.05 m]). Make a mark
three and one-half feet (1.05 m) beyond the end of
your interior diameter line. Repeat this process on the
opposite side of the horizontal line (Fig. 11.13).
Construcţia cu saci de pământ

Utilizaţi compasul arhitectural pentru a
crea conturul cupolei. Reglaţi deschiderea
compasului aşa încât să ajungă din punctul
11.13

de pivot fix (3,5 picioare [1,05 m] dincolo de

capătul liniei orizontale), la celălalt capăt al
Use the architectural compass to create the outliniei
a diametrului
decompass
14 picioare
line of orizontale
the dome. Adjust
the spread of the
so
it will reach from the fixed pivot point (3.5 feet [1.05
(4,2 m). Aici începe linia naşterilor arcelor
m] beyond the end of your horizontal line) to the
oard and
other end of
(4.2 constantă,
m) diameter horizontal
ong the cen- noastre.
Cuthe
o 14-foot
presiune
rotiţi braţul
line. This is where our springline will begin. With
measure
întâlniarm
marcajul
pentru
steady pressure,pentru
swing theacompass
up to meet
ne denotes compasului
ome (14 feet the 14-foot (4.2 m) height mark (Fig. 11.14a).
înălţimea
picioare
(4,2 m)the(Fig.
Reversedethe14process
to complete
other11.14a).
side
t [2.1 m])
(Fig. 11.14b).
11.14a

Repeat fo
Adjust the compass to accommodate the thicknessîncă
of the15bagţoli
walls(38
youcm)
will be
an
cu
pebuilding.
fiecareAsparte.
Din 11.16a).
We nowfo
example,
for athe
50-lb.
bag with
a 15-inch (38 the
cm)thickworkRepeat
Adjust
compass
to accommodate
punctul
fix
iniţial
alwillcompasului,
prelungiţi
its interior, ext
ing width,
scale
to
the As
14-foot
11.16a).
ness
of theuse
bagthe
walls
youruler
beextend
building.
an
(4.2 m) diameter
basebag
linewith
15 inches
(38(38
cm)cm)
more
We now
example,
for a 50-lb.
a 15-inch
work- (Fig. 11.16b).
braţul,
încât
acesta
să
ajungă
la
marcajul
We'll ext
do
on either
From
theruler
original
fixed compass
point,
its interior,
ing
width,side.
use the
scale
to extend
the 14-foot
lighting
many
lengthen
the
arm
to
reach
to
the
exterior
wall
mark
(Fig.
11.16b).
(4.2
m)
diameter
base
line
15
inches
(38
cm)
more
peretelui exterior pe partea opusă a cupolei
with the
same
the opposite
side of
domefixed
and swing
thepoint,
free
We'll
do
on either
side. From
thethe
original
compass
elevation
draw
end
of
the
compass
arm
up
to
the
top
of
the
dome
şilengthen
rotiţi the
capătul
libertoalthebraţului
compasului
lighting many
arm to reach
exterior wall
mark
like from
grad
(Fig.the11.15).
with
the same
on
opposite side of the dome and swing the free
până
la
partea
de
sus
a
cupolei
(Fig.
11.15).
lights a sunke
elevation
draw
end of the compass arm up to the top of the dome
Another
like
from draw
grad
(Fig. 11.15).
ments,aorsunke
roof
lights
the measurem
Another
draw
construction-s
ments,
or roof
profile
we drew
the
measurem
Ideally, th
construction-s
on a large
profile
we piec
drew
scale, Ideally,
like oneth
Or awork
me
11.15
on
largeinpiec
have alike
drawing
scale,
one
Repetaţi
procedura pentru cealaltă parte a Or
expanded
work inprof
me
11.15
a
pencil
tied
to
have
a
drawing
cupolei (Fig. 11.16a).
expanded prof
a pencil tied to

11.14b

11.16a
11.12

11.16a

Inversaţi procesul pentru a completa şi

The cent
represents the
Starting
the
Theatcent
along its length
represents
the
equivalent
Starting at of
thes
if usingitscentim
along
length
would be the
equivalent
of se
if using centim
would be the e

cealaltă parte (Fig. 11.14b).
Reglaţi compasul pentru a se potrivi cu
grosimea zidurilor din saci pe care le veţi
construi. De exemplu, pentru un sac de 22,5
kg cu o lăţime de lucru de 38 cm (15 ţoli),

11.16b
11.16b

utilizaţi rigla gradată pentru a extinde linia
de bază a diametrului de 14 picioare (4,2 m),
199

scale, like one inch (2.5 cm) equals one foot (30 cm).
Or work in metric, if this is easier for you. If you don't
have a drawing compass large enough to draw this
expanded profile, then you can scribe the profile with
a pencil tied to a string (Fig. 11.17).

11.15
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Avem acum forma de bază a cupolei cu
măsurătorile pentru interior, exterior, lăţime
şi înălţime (Fig. 11.16b).
Vom face un desen al aceleiaşi structuri,
subliniind
11.16a

multe

caracteristici

diferite,

întotdeauna începând cu aceeaşi formă de
11.17

bază pe care am desenat-o. Vom face un desen
al înălţimii care ne indică cum arată clădirea

etc. Dar mai întâi să stabilim de ce măsurători

The centerline from top to bottom of the dome
Linia centrului cupolei, de sus până
represents the construction-size building compass.
Starting
at the bottom,
use the T-square
and mark la
jos,
reprezintă
mărimea
compasului
along its length every one-half-inch (which is the
dimensiunea
construcţie
a clădirii.
Pornind
equivalent of sixdeinches
on our scale)
of height
or,
if using
centimeters,
every
1.25 centimeters
(which pe
de
la partea
de jos,
utilizaţi
teul şi marcaţi
would be the equivalent of 10 cm).
înălţime, de-a lungul lungimii sale, fiecare 1,5

vom avea nevoie pentru a transfera compasul

ţoli (echivalent cu 6 ţoli la scară), sau fiecare

de construcţii pe dimensiunea clădirii, pentru

1,25 cm (care ar fi echivalent cu 10 cm).

a crea acelaşi profil pe care l-am desenat pe

Aliniaţi teul orizontal de-a lungul primului

hârtie. (A se vedea capitolul 3, pagina 48).

marcaj pentru înălţime. Desenaţi o linie de la
These m
Align the T-square horizontally along the first
acest
al înălţimii
la this
marginea
interioară
heightsemn
mark. Draw
a line from
height mark
to the when adjustin
compass arm
interior edge of the dome wall (Fig. 11.18).
a peretelui cupolei (Fig. 11.18).
us in duplicati
Rememb
dynamic force
chain on a cu
see that the c
of the wall. If
inside or out)
thickness of th
that more clos
chain (Fig. 11

din perspectiva înclinaţiei, iar altul care scoate
în evidenţă o podea adâncită sau cameră
subterană. Un alt desen va prezenta plasarea
ferestrelor şi uşilor sau detalii pentru acoperiş
11.16b

În mod ideal, acest desen este cel mai uşor
de citit atunci când se realizează pe o bucată
mare de hârtie sau de carton folosind o scară
mare, cum ar fi: 2,5 cm (1 ţol) este egal cu
30 cm (1 picior). Dacă nu aveţi un compas
de desen suficient de mare pentru a desena
acest profil extins, atunci puteţi trasa profilul
cu un creion legat de un fir (Fig. 11.17).
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11.18

Measure
this horizontal
distance
between dintre
Măsuraţi
această
distanţă
orizontală
centerline and interior edge of wall and write this
linia
centralăalong
şi latura
measurement
the wallinterioară
of the dome.a peretelui şi
200

Round off the number to the nearest one-halfinch or centimeter. Repeat this process, going up
the vertical compass line until each height mark has
a corresponding radius measurement (Fig.11.19).

140 EARTHBAG BUILDING

dynamic forces of our compass formula we hang a
chain onThese
a cut-away
view of our
Check
to to
measurements
aredrawing.
what you
will refer
Align the T-square horizontally along the first
thatadjusting
the chain the
hangs
well within
third
when
length
(radius)theofmiddle
the building
height mark. Draw a line from this height mark to the see
ofcompass
the wall.arm
If theduring
chain strays
from the This
centerprocess
(either aids
construction.
interior edge of the dome wall (Fig. 11.18).
inside or out) we can doConstrucţia
two things: increase
the de pământ
cu
saci
us in duplicating the profile from paper to reality.
thickness of the walls and/or free hand a new profile
Remember the Catenary arch? To test the
that more closely follows the shape of the hanging
scrieţi aceasta măsură de-a lungul peretelui din
mijlocul
Dacă
lanţul
se abate
dynamic
forcesperetelui.
of our compass
formula
we hang
a
chain
(Fig. 11.20).

cupolei.

11.18

Rotunjiţi

numărul

la

cel

mai

apropiat

Measure this horizontal distance between
centerline
interior edge de
of wall
and write
this
centimetru (sauandjumătate
ţol).
Repetaţi
measurement along the wall of the dome.
off the number
the nearest
one-half-a
acest proces,Round
mergând
pe tolinia
verticală
inch or centimeter. Repeat this process, going up
compasului,
până
când
fiecare
marcaj
pe
the vertical
compass
line until
each height
mark has
11.18
a corresponding radius measurement (Fig.11.19).

înălţime are o rază corespunzătoare (Fig.11.19).
Measure this horizontal distance between
centerline
11.19 and interior edge of wall and write this
measurement along the wall of the dome.
Round off the number to the nearest one-halfinch or centimeter. Repeat this process, going up
the vertical compass line until each height mark has
a corresponding radius measurement (Fig.11.19).

11.19

chain on a cut-away view of our drawing. Check to
deseelathat
centru
(în hangs
interior
sau întheafară),
the chain
well within
middleputem
third
of
the
wall.
If
the
chain
strays
from
the
center
(either
face două lucruri: creştem grosimea pereţilor
inside or out) we can do two things: increase the
thickness
of the walls
and/or free
profilecare
şi/sau
putem
să creăm
unhand
noua new
profil,
that more closely follows the shape of the hanging
urmează
îndeaproape forma lanţului de
chain (Fig.mai
11.20).

agăţat (Fig. 11.20).

11.20: The suspended chain should hang within the center
third of the roof and walls, and, where the chain exits the
compass profile, is where buttressing is added.

You may be wondering why we don't calculate
the compass measurements based on the height of
each row of bags. At first, that is what we did (on
paper). We measured the height of our working bags
11.20:
Lanţul
suspendat
trebuie
săcalculate
atârne
fixat
la o
at11.20:
five inches
cm), and
proceeded
to
The (12.5
suspended
chain
should hang
within the
center
treime
din
grosimea
centrului
dintre
de
acoperiş
şi
allthird
of our
radius
adjustments
at
five-inch
(12.5
cm)
of the roof and walls, and, where the chain exits the
pereţi,
iar unde
lanţul
iese
din
profilul
compasului,
este
increments.
This
worked
fine
at
first
while
the
lower
compass profile, is where buttressing is added.
locul
în care
adaugă
contrafortuire.
bags were
onlyse
stepped
in one
to two inches (2.5-5
cm). When we started overhanging them three to
four inches (7.5-10 cm), the portion of the bag that

realitate.

PoateYouvămayîntrebaţi
nu calculate
calculăm
be wonderingde
why ce
we don't
the compass measurements based on the height of
măsurătorile
bazându-ne
each row of bags. compasului
At first, that is what
we did (on pe
paper). We measured
height
our working
bags
înălţimea
fiecăruithe
rând
deof saci.
La început,
at five inches (12.5 cm), and proceeded to calculate
aceasta
ce am
făcut (12.5
(pe cm)
hârtie).
all of our este
radius ceea
adjustments
at five-inch
increments. This worked fine at first while the lower
Am
înălţimea
bags măsurat
were only stepped
in one to sacilor
two inchesnoştri
(2.5-5 de
cm). When
we started
overhanging
to
lucru
la 12,5
cm (5
ţoli) şi them
am three
început
să
four inches (7.5-10 cm), the portion of the bag that
calculăm toate ajustările razei noastre la

Vă amintiţi de arcul catenar? Pentru a testa

trepte de 12,5 cm (5 ţoli). Aceasta a mers

forţele dinamice ale formulei compasului

bine, la început, cât timp sacii de jos au

nostru, noi atârnăm un lanţ pe o secţiune

fost decalaţi doar 2,5-5 cm (1-2 ţoli). Când

transversală a desenului nostru. Verificaţi

am început să-i suprapunem la 7,5 - 10 cm

dacă lanţul se poziţionează bine în treimea

(3-4 ţoli), porţiunea de sac care a rămas pe

Aceste măsurători sunt cele la care vă veţi
referi atunci când veţi regla lungimea (raza)
braţului compasului de construit în timpul
realizării construcţiei. Acest proces ne ajută
la reproducerea profilului de pe hârtie în
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rândul subiacent a început să-şi aplatizeze

Dacă toate acestea sună teribil de confuz

grosimea până la 10 cm (4 ţoli ) şi, eventual,

şi de complex, este pur şi simplu pentru

8,75 cm (3½ ţoli) (Fig. 11.21).

că nu au devenit încă familiare pentru voi.

Acesta este unul dintre acele fenomene pe

Asemuiţi aceasta cu încercarea de a explica

care îl descoperim numai lucrând efectiv.

cu un băţ cum se schimbă vitezele, cuiva

Nu am putut conta pe rândul de saci în

care nu a intrat vreodată într-o maşină. După

conformitate cu modelul nostru de pe

un timp, acesta va deveni un automatism.

hârtie. Efectuarea de calcule preliminare

Relaxaţi-vă, veţi reuşi.

oferă puncte de referinţă pentru a ajuta să
păstrăm controlul. Ştim, de exemplu, că la 1
picior (1,5 m) înălţime vrem să fie exact la o
rază de 6 picioare şi 3 ţoli (187,5 cm), pentru
acest diametru al cupolei de 14 picioare (4,2
m). Dacă un rând se termină la o înălţime
între semnele de pe compas, doar împărţim
diferenţa. Măsurarea preliminară pe hârtie
ne oferă o referinţă care ajută la accelerarea
procesului în timpul construcţiei.
Atâta timp cât suntem până într-o jumătate
de inch (1,25 cm) din raza noastră, încă mai
simţim destul de precis. La urma urmei
avem de-a face cu un mediu moale, care se
va strivi ici şi colo. În parte ţine de natura
materialului.

De

dragul

creativităţii

şi

datorită circumstanţelor neprevăzute, nu
ezitaţi să faceţi modificări, atâta timp cât se
păstrează integritatea structurală a cupolei.
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11.21: Cu cât mai mulţi saci (tuburi) se vor aşeza în
consolă peste sacii de bază, cu atât mai mult se vor
aplatiza. Sursa foto: Keith G.

Construcţia cu saci de pământ

Avantajele cupolelor din saci

de argilă sau de var.

cu pământ
Structural,

diferenţa

se absorbi într-un acoperiş finisat cu tencuială

Ca formă de design, interiorul mai înalt
distinctivă

dintre

permite un spaţiu amplu pentru a fi inclus un

domurile din saci cu pământ şi cele din

al doilea etaj sau un pod (sau pentru un trapez

cărămidă este rezistenţa la întindere mai

sau o trambulină pentru un tip mai atletic). Un

mare, derivată din aşezarea a două fire de

pod zidit poate fi folosit, de asemenea, ca o

sârmă ghimpată pe rând. În esenţă, rezistenţa

schelă în timpul construcţiei. O cupolă oferă,

la întindere sporită, combinată cu ţesătura de

de asemenea, cel mai mare spaţiu locuibil

polipropilenă, ajută la unificarea rândurilor

pentru cea mai mică suprafaţă, în comparaţie

individuale într-o serie de inele suprapuse.

cu o structură rectilinie comparabilă ca

Fiecare dintre aceste inele complete creează

mărime.

un efect de tensionare uşoară, oferind

Spiritual, formula compasului folosită de noi

rezistenţă la compresiune pe toată cupola,

creează un arc de cerc într-un pătrat perfect.

nu doar la o singură grindă de legătură.

Aceasta este părerea noastră personală, dar

Rezultate excelente au fost obţinute atât la

noi avem un sentiment puternic că proporţia

încărcarea portantă, cât şi la efortul lateral, la

specifică a acestei forme acţionează atât ca

testele efectuate în Hesperia, California (a se

un dispozitiv de împământare, cât şi ca un

vedea Tom Harp şi John Regner, "Sandbag/

amplificator pentru orice intenţii care sunt

Superadobe/Superblock: A Code Official

radiate în cadrul structurii. Aşa că fiţi atenţi la

Perspective", Building Standards 62, no. 5

gândurile voastre.

(1998) pag. 28). În capitolul 18 redăm un

Consum de energie: după cum s-a menţionat

rezumat al acestui articol.

în Anexa D, un cerc oferă mai multă suprafaţă

Funcţional, cu cât mai abrupt este terenul, cu

decât un dreptunghi construit cu acelaşi

atât mai repede se scurge apa. Acesta este

perimetru de perete. O cupolă face un pas

un beneficiu suplimentar în zonele cu clima

către creşterea eficienţei raportului de metri

uscată, care are parte de furtuni violente

cubi de spaţiu interior pentru o suprafaţă

scurte. Ploaia are foarte puţin timp pentru a

exterioară de perete. Cupolele oferă cel
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mai mare volum de ansamblu al spaţiului

ajută la reglarea umidităţii interioare. Într-

interior cu cea mai mică suprafaţă a peretelui.

un climat fierbinte, uscat, creşte beneficiul

Suprafaţa mai mică a cupolei raportat la

pereţilor, care sunt capabili de a elibera

spaţiul interior necesită mai puţină energie

umiditatea din aer înapoi în spaţiul de locuit.

pentru a o încălzi şi a o răci. Şi, din cauza

De aceeaşi situaţie poate beneficia un interior

formei, aerul este capabil să circule liber, fără

uscat, creat de sobele pe lemne într-un climat

a rămâne vreodată blocat într-un colţ.

rece de iarnă. Pământul este un dezodorizant

Climatic, pereţii de lut sunt reglatori naturali

natural şi un purificator de toxine. Un dom de

de interior. Pereţii de lut respiră. Ei absorb

lut literalmente te înconjoară de avantajele

umiditatea interioară şi o lasă să treacă prin

inerente ale pământului natural.

pereţi spre exterior, în timp ce, în acelaşi timp,

11.22: Experimentaţi cu proiecte la scară mică, înainte
de a aborda unul mare.
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Dezavantajele (depinzând
de punctul vostru de
vedere) cupolelor din saci

verticali în stilul kiva, precum şi un acoperiş
mai convenţional, mai degrabă decât o cupolă
din saci cu pământ.
Un alt dezavantaj la construirea cupolelor este

cu pământ

că nu există nici o menţiune de clădire tip dom

În cazul în care mărimea structurii este

Dacă locuiţi într-o zonă în care codurile de

importantă pentru voi, un dom din saci

construcţie sunt strict aplicate, este posibil să

cu pământ ar putea să nu fie cea mai bună

aveţi probleme cu obţinerea unor aprobări,

alegere. La fel ca în natură, fiecare clădire are o

dacă nu găsiţi un inginer licenţiat care să

dimensiune optimă pentru propriul echilibru.

semneze planurile voastre. Din păcate, cei

Noi credem că domurile din saci cu pământ

mai mulţi ingineri instruiţi în America de Nord

sunt cele mai potrivite pentru structuri de

au puţină sau nici o experienţă în construirea

dimensiuni mici - medii, de până la 6 m în

cupolelor, chiar dacă construirea cupolelor

diametru. Dacă vă gândiţi, cu cât e mai mare

are o existenţă de secole în alte ţări. Cu un pic

diametrul, cu atât e mai înalt acoperişul, şi

de ingeniozitate şi un angajament puternic

mai departe va trebui aplicată tencuiala de

pentru ceea ce vreţi, există modalităţi de

lut pe perete.

a eluda sau ocoli prevederile vag rigide

Decât să construim o singură cupolă mare,

prezentate în cele mai multe coduri de

mai degrabă să construim mai multe

construcţie. (A se vedea capitolul 18 pentru

cupole interconectate, de dimensiuni uşor

mai multe pe această temă).

controlabile. Un alt mod de a reduce înălţimea

Construirea unui dom din saci cu pământ este

unui dom mai mare este de a construi de la

o sarcină dificilă, care testează ingeniozitatea

o treime până la o jumătate din ea subteran,

şi decizia. A încerca un proiect de cupolă de

sau să-l integrăm într-un deal. În cazul în

unul singur, lucru posibil în cazul construcţiilor

care mărimea spaţiului este cu adevărat ceea

mici, este dificil şi uneori frustrant, fără cineva

ce vă încurcă socotelile, vă recomandăm

care să vă ajute în lucrurile dificile. Cupolele

construirea unei structuri rotunde cu pereţi

din saci cu pământ sunt mai uşor de construit

din pământ în codurile de construcţie actuale.

205

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

cu o echipă formată din cinci (sau mai multe)
persoane dedicate, în special când înălţimea
construcţiei creşte.

Sacii sau tuburile trebuie să fie protejaţi de
soare cât mai curând posibil, deoarece aceştia
sunt o componentă structurală critică în acest
stil de arhitectură. În zonele cu clima foarte
ploioasă, pereţii ar putea avea nevoie să fie
protejaţi de umezeala excesivă în timpul
construcţiei pentru a evita un colaps. Toate
aceste dezavantaje sunt abordate în diferite
părţi ale acestei cărţi. Vom examina mai multe
detalii specifice în capitolul următor. Uneori
ceea ce noi considerăm a fi un dezavantaj este
doar propria neînţelegere a unui principiu,
sau teama de a nu face o greşeală care să nu
poată fi rectificată. Ce am ajuns să descoperim
în schimb este că acţiunea risipeşte îndoiala.

Nu există nici un substitut pentru experienţă.
Noi recomandăm să participaţi la un atelier
de lucru înainte de a aborda un proiect de
cupolă la scară mare. Neapărat experimentaţi
înainte cu o cupolă mică de 1,5 - 2,5 m în
curte, pentru a vă familiariza.
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CAPITOLUL 12

CHAPTER 12

Ghidul ilustratGuide
al construcţiei
de domuri
Illustrated
to Dome
Construction
How We Built the Honey House
t the time of writing, our personal experience
with dome building consists of the construction
of the Honey House. The Honey House is a 12-foot
(3.6 m) interior diameter earthbag dome sunk two feet
(0.6 m) into the ground. We did the bag work in 19
days (with a lot of head-scratching) over a period
of two months. We averaged a crew of three to five
La momentul la care scriu, experienţa
people working modest five-hour days in between
noastră
construirea
domurilor
other
work legată
schedules.deA professional
backhoe
operator did the excavation work, and all the reject
constă în construcţia Honey House. Honey
dirt used in the bags was delivered. Exterior plastering
and
sculpting
up indin
a few
bigde
parties;
the fine
House
este went
un dom
saci
pământ
cu un
detail work lasted throughout the summer. All in all,
diametru
de 3,6
metri
şi adâncită
we
have spentinterior
about $1,500
to date,
which
includes în
the
windows
custom-made
The
pământ
0,6and
metri.
Lucrul lawood
saciidoor.
de pământ
Honey House was built below permit size in our
a duratin19thezile
(cu of
o town.
groază de nedumeriri),
backyard
middle
learned a lot
the overall
process,
pe oWeperioadă
deabout
două
luni. Am
avut în
dynamics, structural integrity, and limitations of
medie aodome
echipă
între treiWhat
şi cinci
oameni
building
with earthbags.
we offer
is a
narrated sequence of events that depict the process of
care au lucrat o durată modestă de cinci ore
the construction of the Honey House. We include a
few
design
options
along the way
show Un
pe parallel
zi printre
alte
angajamente
detolucru.
how the dome can be adapted to different styles and
operatorThe
destructural
retroexcavator
s-aremain
ocupat
climates.
principles will
the de
same,
withdeourexcavare
focus on building
a modestly
partea
şi astfel
a fost sized,
obţinut

A
Cum am construit Honey

self-supporting earthbag dome. Think of this as a
montage from a movie rather than a step-by-step
pământ. Tencuiala
şi sculptura exterioară
instructional
video.

House

au fost realizate în timpul câtorva petreceri

tot pământul rebut folosit pentru sacii de

House. Am inclus şi câteva opţiuni paralele

mai
P R Imari;
O R Plucrul
R E PAlaR detaliile
AT I O N de
C Hfinisaj
E C K LaI Sdurat
T
• Dovara.
tests to
of earth for
dome
toată
Înassure
totalquality
am cheltuit
aproximativ
building and determine proper moisture

1.500 de dolari până la această dată, sumă
content.

Practice building
a smallşiwallo project
ce• include
ferestrele
uşă first
făcută la
to become acquainted with the basics of

comandă. Honey House a fost construită

earthbag building before taking on the
intricate work
of building
dome.
sub more
dimensiunea
pentru
care aeste
necesară
• Make scale drawings and/or build scale models
to get an idea of what you want to build.

o autorizaţie, în curtea noastră din spatele
• Build
all forms
neededoraşului.
for the project. Make
casei,
aflată
în centrul
sure they are sturdy, and deep enough to
accommodate the corbelling process.

Am învăţat multe despre procesul per
• Prepare all
the strip anchors
and/or structurală
Velcro
ansamblu,
dinamica,
integritatea
plates for the installation of electrical boxes,
shelving, steps, eaves, etc. Having these premade keeps
momentum
going.
pământ.
Ceeathe
ce building
vă oferim
este o povestire

şi limitările construirii unui dom din saci de
• Make and assemble all needed dirtbag tools:
tampers, sliders, cans, compass, etc.

formată din succesiunea de evenimente
care descrie procesul construcţiei Honey
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de proiectare, pentru a vă arăta cum poate

LISTĂ CU SARCINI DE ÎNDEPLINIT

fi adaptat domul la diferite stiluri şi climate.

PENTRU PREGĂTIREA INIŢIALĂ

Principiile

structurale

rămân

aceleaşi,

concentrându-ne pe construirea unui dom

• Faceţi teste pentru a vă asigura de calitatea

de pământ de mărimi modeste, care să se

pământului folosit la construcţia domului şi

poată susţine. Consideraţi această lucrare

determinaţi conţinutul potrivit de umiditate.

drept un montaj dintr-un film, mai degrabă

• Exersaţi construind mai întâi un proiect

decât un videoclip cu instrucţiuni pas-cu-

al unui mic zid, pentru a vă familiariza cu

pas.

conceptele de bază ale construcţiei cu saci
de pământ înainte de a vă apuca de lucrarea
complexă a construcţiei unui dom.
• Faceţi desene la scară şi/sau construiţi
modele la scară pentru a vă face o idee
asupra a ceea ce doriţi să construiţi.
• Construiţi toate formele necesare pentru
proiect. Asiguraţi-vă că sunt rezistente
şi destul de adânci pentru a fi folosite în
procesul de aşezare în straturi.
• Pregătiţi toate benzile de ancorare şi/sau
plăcuţele de prindere pentru instalarea
cutiilor

electrice,

rafturilor,

treptelor,

cornişelor etc. Dacă le aveţi gata făcute,
construcţia va merge foarte repede.
• Faceţi şi asamblaţi toate uneltele necesare
sacilor cu pământ : bătătoare, sănii, cutii de
conserve, compas etc.
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Test de simulare a curbării
Pentru a vă obişnui cu procesul de curbare,
aşezaţi câteva rânduri decalate de tuburi,

pentru a vă deprinde cu cât de strâns puteţi să

12.1: Test de simulare a curbării făcut pe sol cu tuburi
de 38 de centimetri lăţime. Exersaţi tehnica aşezării
în straturi decalate şi testaţi modul de comportare al
pământului vostru.

îndoiţi tubul într-o curbă. Astupaţi primul tub

Cu cât este mai puternică decalarea (adică

şi măsuraţi lăţimea şi grosimea (citiţi Capitolul

cu cât sunt rândurile mai deplasate), cu atât

3 pentru tehnici de a aşeza tuburi). Puteţi

este mai probabil ca sacul de pământ să fie

să nu folosiţi sârma ghimpată pentru acest

mai plat decât cele din rândurile precedente.

test. Măsuraţi 7,5 centimetri de la marginea

Motivul este acela că îndesarea forţează mai

exterioară a tubului şi desenaţi o linie pe

mult din conţinut în partea din sac care are

întreg tubul, de-a lungul lui. Această linie

cea mai mică rezistenţă, parte care atârnă

indică cât de decalat va fi aşezat următorul

peste rândul anterior. Păstraţi în minte faptul

rând. Umpleţi şi aşezaţi următorul tub până

că există o limită la cât de mult puteţi să

la linia marcată de 7,5 centimetri. Îndesaţi

decalaţi un rând. Ea este determinată de

acest al doilea rând şi măsuraţi grosimea

lăţimea sacilor/tuburilor, de caracteristicile

lui. A devenit mult mai plat decât cel aflat

materialului care umple sacii şi de calitatea

dedesubt? Acum încercaţi un al treilea rând,

lucrării

pe care să-l aşezaţi cu o decalare de 10

pământului, a materialelor, a îndemânării şi

centimetri. Presaţi-l şi măsuraţi-i grosimea.

a altor factori imprevizibili care pot apărea,

Dacă rândurile devin mult mai plate decât

voi ca arhitecţi/constructori va trebui să vă

erau iniţial, atunci probabil aveţi ingredientele

adaptaţi modelul la circumstanţele de la faţa

necesare pentru a urma reţeta-ghid pe care

locului, mai degrabă decât la ceea ce citiţi în

v-am oferit-o. Distanţa maximă la care ne

această carte.

simţim confortabil să aşezăm în trepte un tub

Noi am folosit o varietate de mărimi de saci

sau un sac de pământ este de 10 centimetri

pentru a construi Honey House, folosind

(Fig. 12.1).

sacii mai mari (foarte mari şi saci de 45 kg)

de trei metri lungime, pe pământ. Exersaţi,

care

se

desfăşoară.

Din cauza
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jos, unde era mai uşor de lucrat cu ei, şi
am terminat domul cu unii mai înguşti, de
22 kg şi cu tuburi corespunzătoare. Atunci
când construiţi structuri cu saci de pământ
şi mai ales domuri, folosiţi-vă sacii mai mari
în apropierea bazei şi progresaţi cu sacii mai
mici pe măsură ce pereţii cresc în înălţime.
Vrem să distribuim greutatea întregii clădiri
astfel încât sacii mai laţi să sprijine baza care
susţine toată forţa de compresie, în timp ce
progresăm cu sacii mai înguşti şi mai uşori
spre vârf.

Schiţele Honey House

12.2: Desenul „de nivel” înfăţişează fundaţia subterană,
dimensiunile interioare şi profilul compasului.

(Mergeţi la Capitolul 11 pentru explicaţii

Această formă seamănă cu o arcadă de formă

detaliate

catenară (vedeţi Capitolul 10 pentru mai

despre

cum

să

faceţi

schiţe

arhitecturale pentru domuri.)

multe informaţii despre formele arcadelor).

Primul desen pe care l-am făcut a fost o schiţă

Al doilea desen este numit „planul de nivel”.

„de nivel”. Aceasta este în principal o secţiune

Aceasta este o schiţă orizontală care arată

transversală a înălţimii şi lăţimii şi formei

grosimea zidurilor cu orice contrafort inclus.

domului, cu prezentarea detaliilor fundaţiei şi

Acest plan arată, de asemenea, plasarea

ale parterului (Fig.12.2).

ferestrelor şi a uşilor şi spaţiul suficient între
aceste deschideri (Fig .12.3).
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ingline

ry sandbag
or box form

forms
compass point
grade

Construirea modelelor din lut

d

Deoarece domurile sunt tridimensionale, este

s profile.

mai uşor să înţelegem construcţia lor într-un
mediu tridimensional precum o sculptură.
Folosim un pământ ecranat, nisipos, bogat
în lut, amestecat cu resturi de iarbă uscate
la soare, dar orice fibră scurtă va fi suficientă

cal, plumbe details that

you will have
ke and what
still be diffiwill look like.
model of the
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pentru modele de sculptură. Adăugăm
nişte borax amestecului pentru a împiedica
creşterea mucegaiului.
12.3: Top view of building shows buttressing placement

12.3: Clădirea văzută
de sus arată plasarea
and door and window box forms.
contraforturilor şi formele de cutie ale uşilor şi
ferestrelor.

Blocuri de lemn tăiate în formă de arcadă sunt
foarte bune pentru ferestre arcuite şi modele
de uşă elegante, pentru construcţia voastră.

Includeţi şi un al treilea desen conţinând toate

Un carton tăiat în forma domului ne arată

dispozitivele electrice, de instalaţii, prinderile

raza compasului interiorului. Partea de jos din

rafturilor sau detalii ale cornişelor care vor fi

centrul cartonului este lipită de o platformă

instalate în domul respectiv.

care îi dă posibilitatea să se rotească (Fig

Odată ce aceste desene sunt gata, veţi avea o

12.4a şi b).

idee mai bună despre cum va arăta domul şi

Nămolul urmăreşte forma cartonului peste

despre lucrurile de care aveţi nevoie pentru

forma ferestrelor şi uşilor, până ce acoperişul

el. Uneori, totuşi, va fi dificil să vă imaginaţi

este terminat. Iată – casă, dulce casă! (Fig.12.4c

cum va arăta proiectul definitivat. În acest

şi d).

caz, luaţi în considerare construirea unui
model din lut al structurii dorite.
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Construirea domului: succe-

construcţiei. Marcaţi funia sau lanţul la

siunea evenimentelor

cel puţin 0,6 metri mai departe de raza

Presupunem că aţi citit cu grijă capitolul

(Fig 12.5).

privind construirea pereţilor din saci de

Asta vrea să însemne că, în cazul în care

pământ, pas cu pas, pentru a vă familiariza

construiţi un dom cu diametrul interior de

cu Tehnica Formelor Flexibile din Pământ

3,6 metri, atunci marcaţi funia sau lanţul

Compresat, despre care am vorbit atât

la 2,4 metri. Acest lucru vă indică locaţia

de mult. Dacă aţi urmat lista sarcinilor

aproximativă a zidurilor exterioare. Faceţi

de îndeplinit pentru pregătirea iniţială,

acest cerc destul de mare pentru a putea

menţionată mai devreme în acest capitol,

lucra în jurul lui confortabil, mai ales dacă

ar trebui să aveţi toate desenele terminate,

instalaţi o izolaţie rigidă sub sol. Spaţiul

realizarea modelului definitivată, testarea

extra poate fi umplut cu uşurinţă mai

sacilor şi pământului terminate, formele,

târziu, odată ce lucrarea de saci este adusă

benzile de ancorare, flanşele de prindere

la nivelul solului. Folosind cretă, var praf

şi toate uneltele necesare pentru sacii de

sau orice alt material non-toxic de marcat,

pământ construite şi gata. În acest caz,

trasaţi un cerc complet pe pământ, pe

sunteţi pregătiţi să începeţi.

măsură ce rotiţi lanţul încordat întins în

interioară pentru a include lăţimea peretelui

întreg cercul.

Excavarea
Să începem excavarea localizând centrul
domului. Înfigeţi un par sau un arac în
pământ în acel loc. Ataşaţi o funie care nu
este elastică sau un lanţ uşor de stâlpul
din centru, astfel încât să se poată roti cu
uşurinţă. Asiguraţi-vă că este destul de
lungă pentru a se întinde peste suprafaţa
212
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Dome Building: Sequence of Events

NOTĂ DE AVERTIZARE ÎN PRIVINŢA
SIGURANŢEI
În timp ce excavaţi şi pe durata procesului
de construire, menţineţi locul de lucru curat.
Astfel munca va merge fără probleme, iar

Construcţia
cu saci
dethe
pământ
We are assuming that
you have carefully
read
step-by-step earthbag wall building chapter to
Îndepărtaţi
pământul
rămas deRammed
la locul
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with the Flexible-Form
Earth technique we've been going on so much
construcţiei
pânăfollowed
la adâncimea
Testaţi
about. If you have
the Prior dorită.
Preparation
Checklist,
earliereindescris
this chapter,
you should
acest
sol (cum
în Capitolul
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pentru
all your drawings completed, model making done, soil
aand
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dacă este
pentru
a fi pus
bag tests finished,
forms,potrivit
strip anchors,
Velcro
plates, and all the needed dirtbag tools built and ready.
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construit
point. Attachpentru
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rope or şi
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the
post so that it can rotate easily. Make sure it
lacenter
tencuială
în locaţii convenabile. Udaţi
you the appro
is long enough to reach beyond the proposed radius.
Mark
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rope
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least
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m)
pământul pentru construcţie la umiditatea Make this circ
ably, especially
beyond the interior radius to include the width of
potrivită
şi 12.5).
acoperiţi cu o prelată pentru a-l below grade. E
the wall (Fig.
once the bag w
That is to say, if you are building a 12-foot
proteja de ploaie, soare şi resturi aduse de
powdered lime
diameter (3.6 m) interior dome, make a mark on the
material, draw
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12.5: Legenda desenului de sus: O sfoară sau un lanţ
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Upper
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caption:
A
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attached
to
ataşat de un stâlp în pământ delimitează centrul Separate and
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a stake in the ground delineates the center of the diameter.
diametrului.
optimal moist
Lower drawing caption: Allow extra width for installation of
Legenda
desenului
de jos: Păstraţi lăţime protect from r
waterproof membrane
or insulation.

potrivită pentru a fi pusă în saci. Humusul

în

îşi are locul în grădină, nu în pereţii casei

impermeabile sau a izolaţiei.

gradul de siguranţă pentru voi şi pentru
cei care vă ajută va fi sporit. Şantierele de
construcţii sunt faimoase pentru accidentele
cu răniri minore sau grave. Fiecare zi de lucru
ar trebui să includă o examinare atentă a
potenţialelor pericole. Luaţi-vă măsurile de
precauţie necesare pentru a avea un loc de
muncă sigur şi fericit. Nimic nu întunecă
mai tare un proiect de cooperare distractiv
precum un drum la spitalul de urgenţă.

Când începeţi excavarea, înlăturaţi pământul
de la suprafaţă şi puneţi-l deoparte pentru a-l
folosi mai târziu pentru un acoperiş viu sau
pentru amenajare. Acest pământ este plin
de microorganisme, seminţe de buruieni şi

plus

pentru

instalarea

membranei

voastre. Acest pământ de suprafaţă se poate
găsi oriunde de la 0 la 20 de centimetri sau
mai adânc, în funcţie de locaţie.
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the excavation with the compass to make sure the hole
or trench is correct. You may have to trim the excavation a little to be certain the circle of the excavation
matches the circle scribed by the compass arm. It's
much easier to trim the hole to the right circumference
than to reset the compass.
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Instalarea compasului

structuriiFoundation
noastre. and
Primul
Stemrând
Wall de saci poate
We began our bag work right on the ground of this

fi umplutexcavation;
cu pietriş,
pentru a inhiba acţiunea
these bags became the foundation of our
În acest moment este timpul să instalaţi
compasul clădirii, care va fi folosit pentru a
contura forma domului şi va servi drept ghid
în a menţine aceeaşi distanţă pe măsură ce

The first row of bags can be filled with
capilară structure.
de la sol
în pereţii de pământ. Restul

gravel to inhibit capillary action from the ground up
the earthen
The continuing
bag workaup
lucrului into
la saci,
pânăwalls.
la nivelul
parterului,
to grade consisted of the earthen fill we had prepared
(Fig. 12.6). de pământ pregătită
constat previously
din umplutura

Whe
been place
around th
You may n
angle brac
bags came
a little so t
the bags.
will tell yo
fied to adj
arm (Fig. 1
If yo
the buildi
a level ont
you rotate

iniţial (Fig. 12.6).
12.6

ridicaţi pereţii. Scoateţi stâlpul pe care l-aţi
folosit pentru a marca forma cercului vostru
şi înlocuiţi-l cu stâlpul compasului. (Procesul
detaliat despre cum să puneţi stâlpul, care
sunt părţile componente şi cum funcţionează
sunt menţionate în Capitolul 3 sub titlul
„Compasuri

arhitecturale

de

construcţii

pentru cupole şi pereţi rotunzi verticali”).
Când stâlpul de la centru este aşezat exact, iar

Folosiţi braţul compasului pentru a contura

braţul vertical cu vinclul este ataşat, verificaţi

forma structurii. Vinclul pus pe braţul orizontal

excavarea folosind compasul, pentru a fi siguri

indică unde ar trebui să fie circumferinţa

că gaura sau şanţul este corect. S-ar putea să

interioară a sacilor finalizaţi, presaţi. Folosiţi

fie nevoie să ajustaţi excavarea un pic pentru

acest braţ când plasaţi iniţial fiecare sac.

a fi siguri că cercul excavării corespunde cu

Aşezaţi sacul umplut, nepresat, aproximativ

cercul descris de braţul compasului. Este mult

2,5 centimetri în afara acestui vinclu. Acest

mai uşor să ajustaţi gaura la circumferinţa

lucru

corectă decât să rearanjaţi compasul.

odată ce este compactat. Braţul orizontal al

va

permite

expansiunea

sacului,

compasului trebuie folosit pentru fiecare sac

Fundaţia şi soclul
Am început lucrul cu sacii chiar pe locul
excavării; aceşti saci au devenit fundaţia
214

12.7:

plasat în jurul cercului (Fig.12.7).

el as the
ark the
compass
the pole,
w it works,
ng
ses for

finished, tamped bags should be. Use this arm when
initially placing each bag. Set the filled, untamped bag
about one inch (2.5 cm) outside this angle bracket.
This will allow for expansion of the bag once it is
tamped. The horizontal compass arm must be used
for each bag placed around the circle (Fig. 12.7).

Construcţia cu saci de pământ
I L L U S T R AT E D G U I D E

nd the horied, check
ure the hole
the excavaxcavation
arm. It's
rcumference

nd of this
on of our
d with
ground up
bag work up
d prepared

12.9: Continue th

just below grade.
ture will begin.

12.7: Use the compass arm to delineate the contour of
each bag to conform to the circle.

12.7: Folosiţi braţul compasului pentru a contura forma
fiecărui
sac, pentru
fi conform
cu cercul.
When
this firstarow
of earth-filled
bags have

been placed and tamped, swing the compass arm
around the perimeter to see how well you have done.
You mayprimul
need to further
to meet the cu
Când
rând tamp
de a few
sacibagsumpluţi
angle bracket on the horizontal arm. Or possibly the
pământ
plasat
şi bătătorit,
rotiţi
braţul
bags cameainfost
too far
and need
to be pounded
outward
a little so the angle arm can pass without binding on
compasului în jurul perimetrului pentru a
the bags. Adjust the bags, not the arm. This first row
will tell you
following
rows needS-ar
to beputea
modi- să
vedea
câthow
dethe
bine
aţi făcut.
fied to adjust to the proper diameter of the compass
aveţi
nevoie
arm (Fig.
12.8). să bătătoriţi mai mult câţiva saci
If you read the section in Chapter 3 concerning
pentru a atinge vinclul de pe braţul orizontal.
the building compass, you will have bound or taped
a level
onto the
horizontal
arm of
the compass.
As
Sau
poate
sacii
s-au întins
prea
mult şi trebuie
you rotate the compass arm around to check the
împinşi puţin pentru ca vinclul să treacă fără

the foam high e
Another option
in addition to it
the perimeter of
Dacă
aţi
citit
secţiunea
din
Capitolul
3
stem wall. (All o
proper placement of each bag in the circle, also check
the
level of eachlabagconstruirea
in respect to the
other bags. The
referitoare
compasului,
atunciin Chapter 4).
For the be
idea is to keep each row as level as possible. Measure
aţiheight
legatofsau
cu bandă
adezivă
o nivelă dedescribing, the d
the
the lipit
bags after
they have
been tamped.
cally plumb (lik
The bags we used at this stage of the building process
braţul
orizontal
al
compasului.
Pe
măsură
ce
kiva-style) to pro
tamped down to a thickness of five inches (12.5 cm).
Once
the
average
thickness
is
determined,
it's
simply
a
rotiţi braţul compasului în jur, pentru a verificaThink of it as a
wall height that
matter of raising the horizontal arm of the compass
the
corresponding
amount
for
the
next
row.
Tamp
the
plasarea corespunzătoare a fiecărui sac înusually the wett
higher the stem
bags until they are level with this setting.
cerc,Several
verificaţi
de
asemenea
şi
nivelul
fiecărui
are paramount i
options may be considered for creating
the
stem
wall.
Two
rows
of
concrete,
stabilized
earthsac în comparaţie cu ceilalţi saci. Ideea este să
bags, or gravel-filled tires, are all effective stem wall
options.
If using
exteriorrând
rigid foam
insulation,
install
menţineţi
fiecare
pe cât
de egal
posibil.
12.8

Măsuraţi înălţimea sacilor după ce au fost

să lovească sacii. Ajustaţi sacii, nu braţul.

way too big stem seated on
presaţi. Sacii
gravelpe
sill care i-am folosit în această

Primul rând vă va spune cum trebuie să fie

etapă a construirii au fost presaţi la o grosime

modificate următoarele rânduri, pentru a se
potrivi cu diametrul corespunzător al braţului
compasului (Fig. 12.8).

H20-proof membrane
under
de 12,5tucked
centimetri.
Odată ce grosimea medie
stem wall bag
interior floor
double-bagged
este determinată,
este pur şi simplu vorba
gravel bag

despre a ridica braţul orizontal al compasului
12.10: Honey House foundation detail.

12.11: Way too

suficient de mult pentru următorul rând.
Presaţi sacul până este egal cu acest reglaj.
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Există mai multe opţiuni pentru crearea
unui soclu. Două rânduri de saci de pământ
rezistenţi, stabilizaţi, sau cauciucuri umplute
cu pietriş sunt opţiuni viabile pentru soclu.

12.9: Continue the bag work until the bags are up to or

Dacă folosiţi izolaţie exterioară rigidă din

ture will begin.

spumă, instalaţi spuma destul de sus încât
12.8
să protejaţi
peretele de sprijin. Altă opţiune

în acest moment, în loc de izolaţie sau în
proper placement of each bag in the circle, also check
plus the
pelevel
lângă
la ea,
să instalaţi
o bags.
barieră
of each
bageste
in respect
to the other
The
idea
is
to
keep
each
row
as
level
as
possible.
Measure
12.8
împotriva
umidităţii în jurul perimetrului
the height of the bags after they have been tamped.
The bags we
at this
stageînofvârful
the building
process
construcţiei
deused
saci,
până
peretelui
tamped
down to aofthickness
cm).
proper placement
each bagofinfive
theinches
circle, (12.5
also check
de sprijin.
(Toate
acestea
sunt
detaliate
în
Once
theofaverage
thickness
is determined,
simply
the level
each bag
in respect
to the otherit's
bags.
Thea
of keep
raising
therow
horizontal
arm
of the compass
idea
to
each
as level
as possible.
Measure
cele matter
maiismici
amănunte
în Capitolul
4).
the
corresponding
amount
for
the
next
row.
Tamp the
the height of the bags after they have been tamped.
bags
until
they
are
level
with
this
setting.
Pentru
jos
de nivelul
Theconstrucţia
bags we used atde
thissaci
stagemai
of the
building
process
Several
options
may
be
considered
for
creating
tamped down to a thickness of five inches (12.5 cm).
solului,
pe care
o descriem,
pereţii
domului
the
stem
Two
rows of isconcrete,
stabilized
earth-a
Once
thewall.
average
thickness
determined,
it's simply
bags, orofgravel-filled
tires, are allarm
effective
wall
raising the
of thestem
compass
suntmatter
proiectaţi
săhorizontal
fie perfect
verticali
options.
If using exterior
foamnext
insulation,
install
the corresponding
amountrigid
for the
row. Tamp
the
(precum
o iurtă,
ce noi
numim stil
bags until
they aresau
levelceea
with this
setting.
Several options
may be considered for creating
too big stemaseated
on
kiva),waypentru
furniza
un pic de înălţime
the stem wall.gravel
Twosill
rows of concrete, stabilized earthbags, or gravel-filled
tires, Consideraţi-o
are all effective stemdrept
wall
adiţională
în interior.
options. If using exterior rigid foam insulation, install
un zidH20-proof
de membrane
mansardă. Alegeţi înălţimea

just below grade. This is where the stem wall of the struc-

the foam high enough to protect the stem wall.
Another
optiontheat bag
thiswork
point,until
instead
of insulation
or
12.9: Continue
the bags
are up to or
in
addition
to
it,
is
to
install
a
moisture
barrier
around
12.9:
Continuaţi
lucrul
cu sacii,
până
când
sacii
ajung
just below
grade. This
is where
the stem
wall
of the
struclathe
nivel
sau
chiar
dedesubtul
acestuia.
Aici
va
începe
perimeter
of
the
bag
work
up
to
the
top
of
the
ture will begin.
soclul
structurii.
stem wall.
(All of this is covered in excruciating detail
in
4). enough to protect the stem wall.
theChapter
foam high
For
the
below-ground
workofthat
we are or
Another option
at this point,bag
instead
insulation
describing,
designedbarrier
to be vertiin addition the
to it,dome
is to walls
installare
a moisture
around
cally
plumb
(like
a
yurt,
or
what
we
refer
the perimeter of the bag work up to the toptoofasthe
kiva-style)
provide
additional
interior height.
stem wall. to
(All
of thisaislittle
covered
in excruciating
detail
Think
of
it
as
a
knee
wall
in
an
attic.
Choose
a
stem
in Chapter 4).
wall height
is appropriate
yourthat
climate
For thethat
below-ground
bagfor
work
we are
usually
the the
wetter
andwalls
colderarethedesigned
environment,
the
describing,
dome
to be vertihigher
the
stem
wall.
Your
individual
circumstances
cally plumb (like a yurt, or what we refer to as
are
paramount
in making
these
choices interior
(Fig. 12.9).
kiva-style)
to provide
a little
additional
height.
12.10: Detalii ale fundaţiei Honey House.

Think of it as a knee wall in an attic. Choose a stem
wall height that is appropriate for your climate usually the wetter and colder the environment, the
higher the stem wall. Your individual circumstances
are paramount in making these choices (Fig. 12.9).

tucked under
stem
bagonde climatul vostru
soclului
way tooîn
big funcţie
stemwall
seated
interior–floorde
double-bagged
gravel sill
bag mai umed şi mai rece
obicei cu câtgravel
este

12.10:
foundation
H20-proof
membrane
mediul,
cuHoney
atâtHouse
mai
înalt detail.
trebuie să fie

12.11:
Way
too big
bagspe
onogravel
sill at
12.11:
Saci
foarte
mari
centură
degrade.
pietriş la nivel.

tucked under
stem
wall bag
soclul. Circumstanţele
voastre individuale
interior floor
double-bagged
gravelpentru
bag
sunt esenţiale
aceste alegeri (Fig.

Pentru domul Honey House, am început

12.9).

12.11: Way
big bags
gravel sill atfolosind
grade.
lucrarea
cutoosaci
din on
subteran,
un sac

12.10: Honey House foundation detail.

standard de 23 de kilograme care prin presare
ajunge la 37,5 cm lăţime. Pentru soclu am
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schimbat cu saci mai mari, pe care îi numim
„foarte mari”. Am menţinut acelaşi diametru
152 EARTHBAG BUILDING

Instalarea formelor-cutie ale
uşilor şi ferestrelor

interior pentru sacii aflaţi mai jos, permiţând
Installing Door and Window Forms
For the Honey House dome, we began the
below-grade
bag
work
using
a
standard
50-lb.
bag
that
ca sacii foarte mari să se extindă în afara După ce am încheiat un cerc întreg de saci
After completing one full circle of way-too-big stem
tamped to about 15 inches (37.5 cm) wide. For the
perimetrului
sacilor
delarger
mai bags
jos.weAm
realizat wallfoarte
pentru
forma
bags, wemari
installed
the doorsoclu,
form, aam
three-instalat
by
stem wall we switched
to the
call waythree-foot
(90
by
90
cm)
rigid
box
form.
We
used
too-big.
We maintained
the same
interiorsubteran
diameter cu pentru uşă, o formă de cutie rigidă cu
asta
umplând
spaţiul
exterior
the compass to designate exactly where we wanted to
of the bags below, allowing the way-too-big bags to
the door. We
the lower
portion of the
extend beyond
perimeter o
of the
lower de position
pietriş
(dupătheceoutside
am instalat
barieră
dimensiuni
de set
90x90
centimetri.
Am folosit
box form on the wall, raised the horizontal arm on
bags. We accomplished this by backfilling and tampumezeală)
presând,
până
la installing
nivelul aunde the compasul
a indica
exact
compass to thepentru
same height
as the box
form,unde
and voiam
ing the outsideşispace
below grade
(after
squared
it
down
the
center
of
the
box
(Fig.
12.12).
With
moisture barrier) with gravel, up to the level where
încep sacii peretelui de sprijin (Fig 12.10 şi a marking
să poziţionăm
uşa.
Am
aşezat
partea
pen, we drew a line on either side of the box de jos
the stem wall bags begin (Fig. 12.10 & 12.11).
righta on
top of the
nextridicat
row of braţul
12.11).
formei
detamped
cutiebag
pewall.
zid,Theam
bags was begun on either side of this form, to anchor it
evenly,
and then the
row of bags la
wasaceeaşi
completed.înălţime
orizontal
al next
compasului
We used way-too-big bags that tamped out to
caaşi20forma
şi l-am
about
inch (50de
cm)cutie
working
widthcoborât
as our firstîn centrul
two rows of stem wall bags, giving us about a 12-inch
cutiei (Fig. 12.12). Cu un marker am trasat o
(30 cm) high stem. On top of this second row of
way-too-big
we set părţi
up ourale
window
forms,
eachdeasupra
linie pebags
ambele
cutiei,
chiar
one being three feet wide and two feet high (90 by
peretelui
de saci presaţi. Următorul rând de
60 cm)
(Fig. 12.13).
Hold off on installing the barbed wire until these
saci a fost început pe ambele părţi ale acestei
forms are set in place. It's easier to set up the box
forms
directlypentru
onto theatamped
forme,
o fixabags.
în mod egal, apoi am
When measuring the solid area in between
pus şi următorul rând de saci.
window and door openings, use the exterior wall
measurements
forsaci
the calculations.
In acare
circle,se
thepresau până
Am folosit
foarte mari

la aproximativ 50 de centimetri lăţime de
lucru, la fel ca primele două rânduri de saci ai
peretelui de sprijin, oferindu-ne un soclu înalt
12.12:Am
We realizat
made a top,
or plan de
view,
12.12:
un desen
sus, sau vedere în plan,
desenând
contura
cum ne doream orientate
drawing to pentru
delineateahow
we wanted
uşile
şi ferestrele,
prinoriented
aşezarea
the windows
and door
by braţului compasului în
centrul formelor de cutie.
sighting the compass arm down the
center of the box forms.

de 30 centimetri. Deasupra acestui al doilea
rând de saci foarte mari am aşezat formele
ferestrelor, fiecare dintre ele cu dimensiuni de
90x60 centimetri (Fig. 12.13).

12.13: Use the compass to align box forms.
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forms are set in place. It's easier to set up the box
forms directly onto the tamped bags.
When measuring the solid area in between
window and door openings, use the exterior wall
measurements for the calculations. In a circle, the
Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

clădirii. Pentru un dom mai mare, sau dacă
ferestrele sunt instalate la un nivel mai înalt

lan view,

(în cazul în care am fi construit un dom cu

e wanted

ted by

etaj), cutiile ferestrelor ar trebui să fie mai

own the

distanţate pentru a mări lăţimea zidului solid
dintre ele (Fig. 12.14).
12.13: Folosiţi compasul pentru a alinia formele de
12.13: Use the compass to align box forms.
cutie.

Amânaţi instalarea sârmei ghimpate până ce
formele sunt puse pe poziţii. Este mai uşor să
fixaţi formele de cutie direct pe sacii presaţi.
Când măsuraţi spaţiul dintre deschiderile
uşii şi ale ferestrelor, folosiţi pentru calcule
măsurătorile zidului exterior. Într-un cerc,
peretele exterior va fi, desigur, mai lat decât
cel interior. Pentru a determina cea mai bună

12.14: Încorporarea contraforturilor este o altă metodă
pentru a creşte masa dintre deschizături şi, în acelaşi
timp, pentru a menţine deschizăturile relativ aproape
una de cealaltă.

metodă de a umple cu saci spaţiul dintre

Acum putem pune sârma ghimpată între

formele de cutie, folosiţi-vă cât mai bine de

compartimente, asigurându-ne că includem

lungimea sacilor pe care îi folosiţi.

şi eventualele contraforturi.
Am folosit saci de 45 kilograme în jurul uşii şi

Contrafortuirea

al ferestrelor pentru mai multă masă. Odată

Pentru a ne asigura că există suficientă masă

am continuat lucrarea cu saci în întreg cercul

între deschiderile pentru ferestre, am adăugat

şi am presat întreg rândul, asigurându-ne că

şi contraforţi.

formele noastre erau în siguranţă şi am pus

Pentru că aceasta este o structură mică cu

sârmă ghimpată pe suprafaţa zidului presat şi

deschideri compacte, spaţiul relativ îngust

între forme (Fig. 12.15 şi 12.16).

între ferestre nu a compromis integritatea
218

ce am pus pe poziţii toate formele de cutie,
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outside of the wall will, of course, be wider than the
inside measurement. In order to determine the best way
to fill the space between the box forms with bags, make
the best use you can of the length of bags being used.

great example of where
to use a scab!
Construcţia cu saci de pământ

Buttressing

SFAT CONVENŢIONAL PENTRU
To ensure there was enough bulk in between the window openings, we added buttressing, as well.
O MAI BUNĂ ÎNCADRARE PRIN
As this is a small structure with compact openCOMPRESIUNE
ings, the relatively narrow space between the windows
did not compromise the integrity of the structure. For
12.14: Incorporating buttresses is another way to increase
a larger dome, or if the windows are to be installed at a
the mass in between openings while keeping the openings
higher level (which would be the case if we were buildrelatively
close together.
Instalaţi
sacii lângă cadrele uşilor şi
ing a dome with a floor at grade level), the window
ferestrelor
cât destrip
strâns
boxes should be further apart to increase the width
12.15 (below):
Extendpe
extra-long
anchorslegat
beyondposibil.
of the solid wall between them (Fig. 12.14).
profile of wall as a built-in ledge to support a dormer made
Formele sunt o parte integrantă din
Now we can lay barbed wire in between the
from sculpted cob, bamboo, fired brick, etc. Note:
forms, being sure to incorporate any buttresses.
Buttressing
extends into
interior of dome.
dinamica
structurală
a domului în timpul
We used 100-lb. bags around our door and winprocesului de construcţie. Ele se comportă
dows for extra mass. Once we got all our forms locked
in place, we continued the bag work around the entire
precum o za din lanţul fiecărui inel de saci
circle and tamped the whole row, making sure all of
our box
forms
were secure,
lay barbedde
wire
over the
sau tuburi. Ele nu se află acolo doar ca să
12.15
(jos):
Extindeţi
fâşii and
extra-lungi
fixare
peste
surface
of
the
tamped
wall
and
in
between
the
forms
profilul zidului şi folosiţi-le drept poliţă pentru a sprijini sculptured cob over
arch form
work ele se află acolo să creeze un
o gaură;
o (Fig.
fereastră
12.15de
& fronton
12.16). făcută din cob sculptat, bambus, bamboo facă
cărămidă arsă etc. Observaţie: Consolidarea este extended strip anchors
întreg – o întreagă curbură dublă, o structură
extinsă şi în interior.
monolitică. Fiecare rând are nevoie să
creadă că formează un inel complet, un cerc
de nedesfăcut, o conectare deplină, un inel
de tensiune, o grindă de legătură, oricum
vreţi să o numiţi. Fără conexiunea unei
unificatoare
fixată
petubes
ambele
12.16compresiuni
(left): Door buttressing
can be built
out of
or bags that extend into the interior, exterior, or both.

părţi ale fiecărei forme, domul s-ar prăbuşi.

The door opening is the weakest part of the wall in a

dome.Ţineţi
To ensure
structural
integrity, incorporate
minte
să intercalaţi
tuburilebuttresscu sacii
ing alongside the door forms. Buttressing provides extra

lângăneeded
forme,
mai degrabă
să(The
puneţi
wall width
for installing
a plumb decât
doorjamb.
12.16 (stânga): Contrafortuirea uşii poate fi construită
din tuburi sau saci care se extind în interior, exterior
sau în ambele părţi. Deschiderea uşii este cea mai
slabă parte a zidului într-un dom. Pentru a asigura
integritatea structurală, încorporaţi consolidări de-a
lungul cadrului uşii. Întăritura va oferi lăţime în plus
zidului, necesară pentru instalarea unui toc de uşă
vertical. (Zona haşurată indică conturul peretelui făcut
prin aşezarea în trepte a sacilor.)

shaded area indicates the contour of the corbelled wall.)

doar tuburile pe lângă forme. Preferăm să
folosim saci în jurul cadrelor de uşi şi ferestre
deoarece creează o îmbinare mult mai
strânsă decât un tub şi oferă o compresiune
mai mare.
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UPTIGHT TIP FOR BETTER
COMPRESSION FIT

Linia naşterilor arcului:

Install the bags up against the window and door forms as
tightly as possible. The forms are an integral part of the
structural dynamics of the dome during the construction
process. They act as a link in the chain of each ring of
bags or tubes. They are not there just to make a hole;
they are there to create a whole — a whole double
curvature, monolithic structure. Each row needs to think
Folosind
desenul
ca ring,
ghid,
that
it is making
a complete
an ajustaţi
unbroken compasul
circle, a
full connection, mini-tension ring, bond beam, whatever
înspre interior pentru a se potrivi cu calculele
you want to call it. Without the connection of a unifying
compression
fit on either
side care
of every
form, theaşezat
dome în
pentru primul
rând
trebuie
could collapse.
trepte.Remember
În cazul
nostru,anyam
braţul
to interlock
tubesscurtat
with the bags
up against the forms, rather than ending the tubes
compasului cu 1,25 centimetri. Aceasta
against the forms. We prefer to use bags around window
and
door forms as they
a much tighter
fit than
corespunde
cu create
o îndesare
totală
de a 2,5
tube and offer greater compression.

Aşezarea în trepte a sacilor şi
tuburilor

cm pentru diametrul întregului dom. Aşa
cum arată şi desenul, profilul domului se
micşorează foarte gradat la început – aproape
imperceptibil (Fig. 12.17).

The Springline:
Corbelling the Bags and Tubes
poate de strâns lângă saci. După ce aţi aşezat
Using the drawing as a guide, adjust the compass
inward to presaţi-l
match the calculation
thesacii
first row
colacul,
pe el şi for
toţi
dinto be
jurul
corbelled. In our case, we shortened the compass arm
formelor
până
tari (Fig.to12.18).
one-half inch
(1.25când
cm). devin
This corresponds
a total
step-in of one inch (2.5 cm) for the full diameter of
the dome. As is shown in the drawing, the profile of
the dome steps in very gradually at first — almost
imperceptibly (Fig. 12.17).
That's OK; it's a cumulative kind of process. At
this point we began laying coils (tubes) for the walls, in
conjunction with individual bags up against the forms.
With the compass adjusted to accommodate the
first step-in, we loaded a 20-foot (6 m) tube chute,
tied off at the bottom from the inside (see Chapter 3).
Before laying this coil, it's best to go ahead and do the
bag work around the door and window forms first and
any buttressing. Get all the bags gently secured with
mild tamping. Then begin laying the coil as snugly as
possible up against the bags. After laying the coil,
12.17:
arată lungimile
tampAceastă
it, and alldiagramă
the bags around
the forms, aproximative
until hard
la care trebuie ajustat braţul compasului la fiecare
(Fig.
12.18).
30,5 centimetri înălţime. Puteţi desena o diagramă

mai mare care să includă măsurători la fiecare doi
centimetri sau mai puţin pentru calcule dintr-o privire
în timpul construcţiei.

Acest lucru este foarte OK; este un proces de
tip cumulativ. În acest punct am început să
aşezăm spire (tuburi) pentru pereţi, împreună
cu saci individuali aşezaţi lângă forme.
compassCu
pointcompasul ajustat pentru a potrivi prima
1/2 of radius

îndesare, am încărcat toboganul tubului
de 6 metri, cu capătul legat înăuntru (vezi
12.17: This diagram shows the approximate lengths to to
Capitolul
3). Înainte să aşezaţi această spiră,
which the compass arm radius must be adjusted at every

of height.
can drawmai
a larger
diagram şi
thatsă
este one
maifootbine
să You
mergeţi
departe
includes measurements at every one inch (2 cm) or less for

terminaţi
lucrarea
saci din
jurul
formelor
at-a-glance
referencecu
calculations
during
construction.

12.18: Curbarea acoperişului este făcută decalând
fiecare
rând atât
12.18: Corbelling
the cât
roof iseste
done determinat
by stepping in de
eachprofilul
row
compasului.
the specific amount determined by the compass profile.

uşii şi ferestrelor şi eventualelor contraforturi.
Asiguraţi întrucâtva toţi sacii cu o îndesare

Secretul la pozarea (aşezarea) unei spire

uşoară. Apoi începeţi să aşezaţi colacul cât se

este să aveţi destul pământ disponibil ca să
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umpleţi foarte repede tubul, astfel încât să

de mânuit care să vă permită să acoperiţi

nu obosească persoana care ţine toboganul

îmbinările rândului precedent. Fixaţi capetele

pentru tuburi - cadrul vostru uman pentru

colacilor strâns unul de celălalt, adăugând

saci. Am descoperit de asemenea că este de

câteva extra cutii cu pământ şi clătinându-l

ajutor să puneţi sănii sub picioarele cadrului

bine. Răsuciţi capătul materialului strâns şi

uman, pentru a împiedica să se lipească de

îndoiţi-l. Repetaţi procesul până ajungeţi

sârma ghimpată şi pentru a face mai uşoară

la înălţimea unde trebuie instalate formele

poziţionarea tubului cu precizie în funcţie de

arcuite.

compas.
Ţelul nostru era să decalăm rândurile, dar
să lăsăm destul spaţiu ca, atunci când erau

Instalarea formelor arcuite

compactate, să fie încă posibil să balansăm

Punerea formei arcuite deasupra formei de

braţul compasului în jur fără ca el să se

cutie este un proces relativ simplu (aşa cum

poticnească într-un sac puţin ieşit în afară.

este explicat în Capitolul 6). Instalaţi formele

Este o idee bună să evitaţi să mişcaţi sacii

arcuite destul de adânc spre interiorul

în afară când vreţi să faceţi potrivirea

domului pentru a se potrivi cu unghiul

compasului, pentru că acest lucru poate

procesului de curbare a acoperişului. Folosiţi

deranja compactarea pământului închis în

braţul compasului pentru a nivela forma

saci şi poate astfel să strice materialul, să

arcuită pe axul său longitudinal, la fel cum a

deformeze forma colacului şi să micşoreze

fost folosit ca să aşezaţi cu precizie forma de

tensiunea aflată sub compresiune (Fig. 12.19).

cutie de sub ea. Folosiţi un boloboc pe lăţimea

Din acest moment procedura rămâne aceeaşi.

bazei cupolei pentru a o nivela dintr-o parte

Ajustaţi compasul pentru următorul rând.

în alta. Penele de lemn folosite între formele

Instalaţi eventuale fâşii de fixare de lângă

de cutie şi cele de cupolă pot fi mişcate în

forme. Instalaţi sârma ghimpată. Instalaţi

orice direcţie pentru a ajunge la nivelul dorit.

sacii lângă formele de cutie, amintindu-vă

O dată ce sunteţi mulţumiţi de nivelul formei,

să bătuciţi aceşti saci dacă nu puneţi fâşii

începeţi următorul rând, care va include şi

de ancorare. Aşezaţi buclele la lungimi uşor

saci în formă de evantai (Fig. 12.20).
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domului este decalată cu fiecare rând, aşa
se va întâmpla şi cu sacii în formă de evantai
(Fig. 12.21).
Continuaţi plasarea spirelor din tuburi lângă
sacii în formă de evantai. Decalarea se măreşte
example of measuring from
outside edge of tube

pe măsură ce profilul domului se curbează tot
mai mult înspre interior.

12.19: Later, as the rows were stepping in three or more
inches, we used the compass to draw a line on the outside
edge of the previous row, and used the line and the compass as our guide for stepping in the following row.

12.19: Mai târziu, pe măsură ce rândurile erau decalate
7 centimetri sau mai mult, am folosit compasul pentru
a trasa o linie curbă pe marginea exterioară a rândului
precedent şi am folosit linia curbă şi compasul ca ghid
pentru a decala următorul rând.

12.21: Plasarea marginii interioare a sacilor-evantai ar
trebui să fie aliniată cu compasul.

12.20: Incorporate
the sârma
barbed wire
from the wall
12.20:
Încorporaţi
ghimpată
de inla perete între
toţi
saciievery
evantai
jurul
arcuite,
between
fan bagdin
around
the formelor
arch forms, as
shown inaşa cum
este
arătat înillustrated
ghidulguide,
ilustrat
pas-cu-pas
şi integraţi
the step-by-step
and integrate
tubes with
tuburi
cu saci
lângă forme.
bags against
the pe
forms.

Sacii în formă de evantai din jurul formelor
arcuite pentru dom sunt construiţi cam la fel
ca în capitolul precedent despre construirea
zidurilor pas-cu-pas. Principala diferenţă este
că, datorită faptului că panta acoperişului
222

12.22: După compactare, fiecare rând ar trebui să se
simtă la fel de tare ca un trotuar.

Construcţia cu saci de pământ

Dacă se simte cea mai mică mişcare a

înfăşurată în jurul ţevilor ajută la crearea unei

sacilor, verificaţi ca sacii şi colacii să fie

fixări strânse.

legaţi unii de ceilalţi şi legaţi de forme. Dacă
pământul este fie prea ud şi moale, fie prea
uscat, sau dacă umezeala din amestec este
necorespunzătoare, pământul nu se va
compacta cum trebuie şi va fi instabil. De
dragul siguranţei, acordaţi-vă timp să pregăti
pământul corespunzător (Fig. 12.22).
Pe măsură ce domul devine mai înalt, baloţii
de paie plasaţi în jurul perimetrului, cu plăci
pe deasupra, sunt foarte utili ca schelă ce
conturează forma domului şi protejează sacii
de expunerea la raze ultraviolete.
Verificaţi periodic dacă stâlpul compasului
este încă rigid, căci pe măsură ce braţul

12.23: Veţi avea nevoie neapărat să consolidaţi stâlpul
compasului cu legături încrucişate dacă folosiţi o
cuplare. Ridicaţi aceste legături pe măsură ce ridicaţi
zidul, pentru a avea mai multă stabilitate.

Grinzi pentru al doilea etaj

orizontal este mai ridicat, se exercită mai

Dacă aveţi în plan instalarea unei mansarde

multă răsucire pe stâlpul vertical, ceea ce îl

sau a unui al doilea etaj, aşteptaţi până ce

scoate din poziţie. Saci puşi unii peste alţii la

terminaţi cel puţin unul sau două rânduri de

baza stâlpului ajută la stabilizarea lui. La fel se

tuburi deasupra ferestrelor arcuite. Este mai

întâmplă dacă îl legaţi cu sfoară sau cu cablu

bine cu două rânduri, deoarece îmbinările pot

la un nivel aflat peste înălţimea capului (Fig.

fi aşezate în trepte pentru a ajuta la crearea,

12.23).

pe cât posibil, a unui inel de tensiune, cu toate

Dacă stâlpul din centru nu este destul de lung

că uşa poate fi încă în construcţie.

pentru a ajunge până în vârful domului, poate

Un al doilea etaj este şi o foarte bună schelă

fi extins adăugând un racord (un manşon cu

interioară, chiar dacă este ridicat doar

dublu capăt) pus peste vârful stâlpului şi un

pentru procesul construirii şi apoi dat jos. În

alt stâlp poate fi fixat în el. Banda adezivă

afara unor rânduri care trebuie puse pentru
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definitivarea uşii, toată lucrarea cu saci din

compasul pentru a alinia grinzile de la al

jurul ferestrelor de la primul etaj este acum

doilea etaj, care radiază din centru ca o roată

terminată (Fig. 12.24).

cu spiţe (Fig. 12.26).

Streaşină opţională
Streşinile acoperişului pot fi instalate la
orice înălţime dorită deasupra ferestrelor
terminate, dar peste cel puţin două rânduri
de tuburi complete. Streşinile extinse sunt
bune de asemenea ca schele exterioare şi
pot fi instalate ca o extensie a etajului doi sau
independent de el, la o înălţime diferită (Fig.
12.25a şi b).
Dacă v-aţi decis să instalaţi streşini extinse,
veţi dori să le plasaţi în mod egal în jurul
perimetrului peretelui. O formulă simplă care
vă va ajuta să calculaţi distanţa exactă la care să
puneţi cornişele unele faţă de celelalte poate
fi calculată aflând circumferinţa exterioară a
zidului (aceasta şi alte formule pentru calcule
referitoare la cercuri se găsesc în Anexa C).
Folosiţi braţul orizontal al compasului pentru
a determina raza de la exteriorul sacilor
până la centrul stâlpului la înălţimea dorită a
instalării cornişelor. Pentru a face instalarea
streşinilor uşoară şi precisă, folosiţi braţul
compasului. Puteţi de asemenea să folosiţi
224

12.24: Am folosit nişte stâlpi de cort ca grinzi ale
mansardei noastre. Le-am trecut drept pe deasupra
şi le-am ţintuit de zid cu cuie de 30 de centimetri. O
metodă mai sofisticată poate fi oricare dintre sistemele
descrise pentru fixarea grinzilor sau a consolelor de
rafturi deasupra flanşelor de prindere, aşa cum e
descris în Capitolele 7 şi 9.
12.25a şi b: (a) Streşinile extinse ataşate pe plăci şi
ţintuite în saci compactaţi. (b) Umpleţi spaţiul dintre
streşini cu următorul rând de saci şi bateţi bine.

found by figuring out the circumference of the outside
of the wall (this and other formulas for making calculations involving circles are found in Appendix C). Use
the horizontal compass arm to determine the radius
from the outside of the bags to the center of the pole
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at the desired height of eave installation. To make
the job of installing eaves easy and accurate, use
the compass arm. You can also use the compass for
aligning second story loft joists that radiate from
the center like a spoked wheel (Fig. 12.26).

12.25a

and

Dome Work Progresses

s with
12.25b

Lucrarea la dom
progresează

Once the second story is up and a couple more
courses of tubes are laid, the progress of the dome
construction accelerates quite rapidly as the step-in
becomes more pronounced. As the wall height
increases, each new row of tubes becomes shorter.
This type of construction is easiest to do with a
12.26: synchronized
Folosiţi compasul
alinia poziţia
crew (Fig.pentru
12.27 & a12.28).
streşinilor sau a grinzilor de la etajul doi. (Vedere de
sus).

or second

Odată ce al doilea etaj este ridicat şi sunt puse
câteva rânduri de tuburi, construcţia domului
merge foarte repede, iar decalarea devine mai
pronunţată. Pe măsură ce înălţimea zidului
creşte, fiecare nou rând de tuburi devine mai
scurt. Acest tip de construcţie este cel mai
uşor de făcut cu o echipă sincronizată (Fig.
12.27 şi 12.28).

12.26: U

12.27: Laying barbed wire at this height is easiest done

12.27: with
Aşezarea
ghimpate
această înălţime
the reelsârmei
safely located
on thelaground.
este cel mai uşor de făcut cu bobina aflată în siguranţă
la sol.

Desigur, ar fi grozav să aveţi un prieten cu
un retro-excavator sau un auto-încărcător cu
cupă, dar nu este obligatoriu, doar avantajos.

Of
friend w
compuls
the top o
because
then. Be
proficien
W
second s
nice to s
compass
(0.6 m) w
will need
dramatic
fan bags
as possib
it undern
bracing (

Noi, de fapt, am terminat vârful Honey House
cu doar trei oameni, pentru că devenisem
foarte experţi în umplerea cutiilor cu pământ.
Credeţi-ne, când veţi ajunge în acest punct
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12.28: C

wall, one

loader. A
another,
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at the desired height of eave installation. To make
the job of installing eaves easy and accurate, use
the compass arm. You can also use the compass for
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aligning second story loft joists that radiate from
the center like a spoked wheel (Fig. 12.26).
al construcţiei, şi priceperea voastră va fi
Dome Work Progresses
crescut, de asemenea, notabil.
Once the second story is up and a couple more
Când
la are
0,6laid,
metri
mansardei
courseseram
of tubes
the deasupra
progress of the
dome
construction
accelerates
quite am
rapidlyînceput
as the step-in
de
la etajul
al doilea
să ne
becomes more pronounced. As the wall height
gândim:
„N-arnew
fi row
frumos
să becomes
vedem shorter.
munţii de
increases, each
of tubes
This type of construction is easiest to do with a
aici de sus?” Am folosit compasul pentru a
synchronized crew (Fig. 12.27 & 12.28).
alinia două forme arcuite, cu dimensiuni de

Ponturi pentru siguranţă la
curbarea acoperişului
O regulă simplă atunci când aşezaţi în trepte
sacii/tuburile este să decalaţi doar maxim
un sfert din lăţimea sacului respectiv. De
exemplu, dacă folosiţi tuburi sau saci care
12.26: Use the compass to align position of extended eaves

0,9 m adâncime pe 0,6 m lăţime. Formele de

sunt
presaţi la o lăţime de 30 de centimetri, ei
or second story floor joists. (Top view.)

ferestre, la această înălţime, vor trebui să fie

ar trebui decalaţi doar maxim 7,5 centimetri.

destul de adânci pentru că acoperişul este

Acestea
suntthis
doar
ajustări
Of course,
wouldaproximări,
be a great timeiar
to have
a
friendfiwith
a backhoe
or bucket
but it folosit
isn't şi
pot
făcute
în funcţie
de loader,
pământul
compulsory, just convenient. We actually finished off
de
câtofde
procedeul.
the top
theconfortabili
Honey House sunteţi
with onlycu
three
people
because we had become very proficient can tossers by
Sacii/tuburile pe care le-am folosit pentru
then. Believe us, by this point in the construction, your
proficiency
will have
noticeably până
too. la 37,5
Honey
House
au increased
fost compactaţi
When we were about two feet (0.6 m) above the
cm
şi
am putut
îndesăm
doar maxim
second story
loft we să-i
started
thinking,“Wouldn't
it be 10
nice to see the un
mountains
from
up here?”
used thede
centimetri,
pic mai
mult
decâtWeregula
compass to align two 3-foot (0.9 m) deep by 2-foot
un
dar
amestecul
nostru
de at
pământ
era
(0.6sfert,
m) wide
arch
forms. Window
forms
this height

foarte gros. Am continuat să folosim sacii
mai mari de 45 de kilograme în jurul formelor
arcuite. Fixaţi forma cât de mult puteţi spre
interiorul domului şi susţineţi-o dedesubt cu
blocuri suprapuse din zgură sau pe un sprijin
12.27:
Layingde
barbed
wire
at this
height is easiest done
din
resturi
lemn
(Fig.
12.29).
with the reel safely located on the ground.

will need(Fig.
to be12.30).
plenty deep as the roof steps in so
primo
dramatically. We continued to use the wider 100-lb.
Dacă
în Set
a the
urmări
fan bagsaveţi
aroundprobleme
the arch forms.
form ascurbura
much
as possible towards the inside of the dome and support
profilului din proiect, încetiniţi şi faceţi
it underneath with stacked cinder blocks or scrap wood
bracing
(Fig. 12.29).
o
decalare
graduală. Este mai sigur să va
adaptaţi la limitările materialului, chiar
12.28: Cooperative
teamwork involves
two people 30
on thede
dacă
asta înseamnă
să adăugaţi
wall, one to be the human bag stand and the other as the

centimetri
înălţime
în plus,
decât
să riscaţi
să
loader. A person
on the ground
supplies
the dirt
and
12.28: Munca de colaborare în echipă implică doi
oameni pe zid, unul să fie cadrul uman pentru saci
şi celălalt să încarce. O persoană la sol furnizează
pământul şi cealaltă, pe scară, devine intermediarul
pentru aruncat cutiile cu pământ.
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another, on the ladder, acts as the intermediate can-tosser.
compromiteţi
integritatea clădirii încercând

să forţaţi materialul să urmeze schema
desenată. În acest caz, profilul ar putea avea o

Construcţia cu saci de pământ

pantă mai graduală, desenată cu mâna liberă

Închiderea domului

sau cu un compas (Fig. 12.31).
Desigur, cercul devine mai mic pe măsură ce
ne apropiem de vârf. Ca rezultat, devine mai
greu să aşezăm tuburile într-un cerc strâns.
Când mai aveam vreo cinci rânduri până în
vârf, am schimbat înapoi la sacii de 23 de
kilograme. Folosirea sacilor ne-a eliberat
mâinile, făcând mai uşor să închidem domul
cu doar trei oameni. Am fost de asemenea
capabili să conturăm forma fiecărui sac pentru
a se potrivi cu un cerc mai strâns. Şablonul a
evoluat de la un cerc cu opt vârfuri la un cerc
cu şase vârfuri, apoi la un pătrat cu patru saci,
12.29: Susţinerea formelor arcuite ale celui de-al doilea
etaj ar putea să necesite extra sprijinire. Observaţi
instalarea ţevilor de ventilaţie de sus.

apoi la o gaură în formă de triunghi formată
din trei saci. Am adăugat nişte plasă de rabiţ
peste deschizătură, am pus un cerc de sârmă
ghimpată şi am aşezat doi saci deasupra. Un
singur sac (cu sârmă ghimpată sub el) a fost
aşezat peste cuta creată de doi saci de mai
jos şi am considerat că am terminat. A fost de
fapt un moment cam lipsit de strălucire, dar
satisfăcător şi distractiv oricum (Fig. 12.32).
Asta este! Procesul e relativ simplu şi repetitiv,
ceea ce îţi eliberează mintea pentru soluţii

12.30: Observaţi cât de mult depăşeşte rândul de saci
de sus, rândul precedent.

creative când şi dacă apar problemele. Este
imposibil ca noi să atingem toate aspectele
de care vă puteţi lovi, dar cu o bună înţelegere
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de bază a tuturor elementelor implicate, cu
o dorinţă de a explora şi abilitatea de a vă
adapta aşteptările la realitatea mediului, şi
voi puteţi să construiţi o structură frumoasă
într-un mod unic, care va dura mai mult decât
oricare clădire contemporană construită în
stil convenţional (Fig. 12.33).
12.33: Lucrarea cu saci terminată la Honey House, după
ce am îndepărtat formele.

Indicaţii pentru un dom cu
podea la nivelul solului
Dacă folosiţi şanţ cu pietriş sau alt sistem de
fundaţie pentru a avea o podea la nivelul
12.31: Faceţi profilul mai abrupt desenând mai multe
linii cu vârful compasului mai departe de centrul
diametrului şi faceţi noi calcule pentru un profil mai
abrupt.

solului, veţi începe lucrarea cu saci pe această
fundaţie (Fig. 12.34).
Construiţi soclul şi plasaţi eventualele forme
pentru uşi la această structură aşa cum am
descris mai înainte. Veţi dori probabil să vă
instalaţi formele pentru ferestre la 70-75
centimetri deasupra solului sau la o înălţime
pe care o consideraţi normală.
Folosiţi saci de 45 kilograme sau saci foarte
mari, sau două rânduri de saci de 23 kilograme

12.32: Un cerc de sârmă ghimpată ţine sacii împreună,
în timp ce plasa de sârmă oferă o suprafaţă uşor de
apucat pentru aplicarea ulterioară a tencuielii.
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ca zid vertical, până la înălţimea la care vor fi
instalate formele-cutie ale ferestrelor. Montaţi
formele-cutie şi fixaţi-le cu încă un rând de
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saci. La acest moment începeţi arcul vostru

Puteţi, de asemenea, să includeţi contraforturi,

de tensiune liniar şi schimbaţi cu un singur

dacă intenţionaţi să aveţi un sistem de

rând de saci de 23 kilograme sau cu tuburi

jgheaburi sculptate. Cu alte cuvinte, orice e

echivalente ca lăţime. Continuaţi să integraţi

necesar pentru a oferi masă foarte mare în

sacii de 45 kilograme sau cei foarte mari în

perimetrul pereţilor, astfel încât să începeţi

jurul formelor de uşă şi ale ferestrelor, aşa

în siguranţă linia naşterilor arcelor la 0,6 m

cum am descris mai devreme, pentru o masă

sau mai sus de nivelul parterului. Continuaţi

mai mare în jurul deschiderilor (Fig. 12.35).

lucrarea cu saci/tuburi aşa cum este descrisă

I L L U S T R AT E D G U I D E T O D O M E C O N S T R U C T I O N 1 6 1

în acest capitol pentru a definitiva domul.
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12.34: Use a string compass to designate interior and
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Am transformat sistematic
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12.35: Grade-level dome.
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12.35: Dom construit la nivelul solului.
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Uniforme

avem nevoie de materiale
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de construcţie uniforme. Transformăm copaci

gropile de gunoi, recuperează materiale

rotunzi în cherestea dimensională. Turnăm

reciclabile şi transformă deşeuri în procese

ciment în blocuri de mărimi specifice. Am

creative, fac vile din noroi şi dezvoltă sisteme

învăţat să construim cu produse în loc de

sustenabile

procese. Grinzile cu tălpi, furnirul, cărămida

sustenabile.

şi cheresteaua sunt

toate produse făcute

În plus, curba revine la modă. Tehnologia

pentru colţuri în loc de curburi. Nu facem asta

noastră reflectă acest trend al curbelor.

pentru a avea clădiri mai puternice; facem

Maşinile devin mai aerodinamice. Consolele

asta pentru a susţine industria prelucrătoare.

de computer, electrocasnicele, echipamentul

Materialele de construcţie pătrate sunt mai

sportiv şi telefoanele mobile devin mai

uşor de depozitat şi transportat decât cele

senzuale. Casetofonul nu mai este in formă

curbe. Arhitectura dreaptă, pătrată, în formă

de cutie, iar Super Bowl nu este Super Cutia

de cutie, promovează consumul de produse

(Super Box).

de construit pătrate.
Când schimbăm şi trecem la mentalitatea de
construcţie rotundă, descoperim că suntem
în opoziţie cu starea de fapt a lucrurilor. Este
dificil să integrăm produse pătrate în structuri
rotunde fără să le modificăm semnificativ sau
să facem risipă. Deci privim către materiale
alternative cu care să construim: cob, chirpici,
piatră, paie, hârtie, butuci din lemn, buşteni,
cauciucuri, pământ tasat, lut amestecat cu
nuiele, saci, sârmă ghimpată şi alte materiale
din afara rafturilor dreptunghiulare de la
magazinul local de materiale de construcţie.
Constructorii alternativi îşi fac cumpărăturile
la depozite de materiale agricole, caută la
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CAPITOLUL 13
CHAPTER 13

Tipuri de acoperişuri pentru cupole

Roofing Options for Domes

T

he exceptional strength of a corbelled rammed
earth dome can easily be designed to carry the
weight of a nine-inch (22.5 cm) thick living thatch roof
Datorită
rezistenței
remarcabile
dată de
(we’ve
done it!)
or a hefty layer
of sculpted adobe.
Traditional
terra cottaîntiles,
lime plaster
over
pământulthatch,
compactat
cofraje,
o cupolă
adobe, mortared slab stone, slate, wood, and even
în trepte
poate
fi proiectată
cuearth
uşurinţă
să
asphalt
shingles
(a good,
cured rammed
will hold
long roofing nails), are also suitable roofing materials.
suporte greutatea unui acoperiş înierbat gros

For insulating a corbelled dome in a cold climate, we
have designed a wood frame system attached to eaves
that are installed during construction and then
de 22,5 cm
(noi am
unui înveliş
insulated,
sheathed,
andfăcut-o!)
shingled. sau
Theafinished
roof
resembles
a roof-sized bell. In a warm, frost-free
solid
din chirpici.
climate, lime/cement stucco sculpted into a spiraling
gutter system lined with mosaic tiles can be a stunning
13.1:toHoney
primind
o tencuială din lut îmbogăţit
way
collectHouse
precious
rainwater.
cu argilă naturală.

13.1: The Honey House
receiving a natural-clay
rich earthen roof plaster.
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Alte materiale potrivite pentru acoperirea

şi destul de stabilă. Amestecăm această

cupolelor sunt: acoperişul tradiţional de paie,

argilă cu un conţinut de circa 60-70 la sută

ţiglele de teracotă, tencuiala de var aplicată

sol nisipos, ca rebutul nostru de nisip (vedeţi

pe chirpici, lespezile cimentate, ardezia,

Capitolul 2 pentru detalii despre rebutul de

lemnul şi chiar şindrilele bituminoase (un

nisip), cu o cantitate mare de paie lungi de

cofraj de pământ bine întărit va putea susţine

până la 15-30 cm, direct din baloţi (Fig. 13.2).

cuiele lungi pentru acest tip de acoperiş).

Acest înveliş de bază seamănă mult cu cobul,

Pentru a izola o cupolă arcuită într-un climat

principala diferenţă fiind cantitatea mai mare

rece, am proiectat un cadru de lemn ataşat

de argilă. Aceasta se umflă la contactul cu

streşinilor. Acestea sunt montate în timpul

apa, oprind, astfel, avansarea umezelii. Primii

construcţiei şi sunt apoi izolate, căptuşite

1,25 cm până la 2,5 cm se vor înmuia, iar

şi acoperite cu şindrilă. Acoperişul finalizat

particulele cele mai fine de la suprafaţa argilei

seamănă cu un clopot care acoperă cupola.

se vor înlătura, lăsând la vedere o reţea deasă

Într-un climat cald, ferit de îngheţ, o cale

din paie adânc încastrate.

minunată de a colecta preţioasa apă de ploaie

Peste acest înveliş de bază din argilă de 10-15

o reprezintă sculptarea în stuc de var sau de

cm se pune un al doilea înveliş de tencuială

ciment a unui sistem de jgheaburi în spirală

de 1,875-2,5 cm. Un acoperiş natural numai

căptuşit cu plăci de mozaic.

din tencuială de lut va avea nevoie de o
retencuială periodică, dar cu cât unghiul de

Acoperiş cu tencuială de lut
pentru climate uscate

înclinare al cupolei va fi mai mare, cu atât
apa se va scurge mai repede. Cu cât apa se
va scurge mai repede, cu atât mai uşor se
va usca. Cupole mai înclinate înseamnă mai

Învelişurile din tencuială de argilă de calitate,
groase de până la cel puţin 15 cm, formează
un excelent strat protector pentru o cupolă
din saci de pământ. Argila de bună calitate
este impermeabilă şi ar trebui să fie lipicioasă
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puţină întreţinere.
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Acoperiş din tencuială de
var
Într-un climat cu precipitaţii reduse, ca
Tucson, Arizona, o tencuială de var aplicată pe
un înveliş de bază de lut reprezintă o metodă
tradiţională de protejare a acoperişurilor
13.2: În cazul tencuielii pe bază de lut rezistente la
apă, mărim procentajul de argilă din solul nisipos, îl
umplem cu paie lungi, îi dăm forma unei franzele solide
şi îl aplicăm pe cupolă.

cupolelor din chirpici. Tencuiala de var poate

Un lucru care trebuie luat în considerare în

din lut. Mai multe straturi de tencuială de var

cazul proiectării unei cupole tencuite cu lut

urmate de mai multe învelişuri de var stins

este cum se pot proteja ferestrele de apa

oferă o protecţie mai ridicată decât un strat

amestecată cu nămol care se scurge de pe

sau două groase din tencuială de var. Într-un

acoperiş. Construirea unor lucarne şi a unor

climat uscat, aplicările periodice de var sunt

jgheaburi în afara ferestrelor arcuite şi de-a

suficiente pentru a proteja o cupolă tencuită.

fi aplicată cu un pulverizator, cu mâna, sau
întinsă cu o mistrie pe un înveliş gros de bază

lungul contraforturilor ţine apa la distanţă
de fundaţie. Acest aspect funcţional a
devenit, astfel, cel mai plăcut atribut estetic
al său, combinând, ca şi natura, aspectul cu
funcţionalitatea (Fig. 13.3).

13.3: Feţele verticale ale Honey House sunt protejate
cu tencuială de var, în timp ce pervazurile sunt făcute
din pământ stabilizat cu var. Ambele au rezistat foarte
bine timp de cinci ani.
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Aditivi pentru impermeabili- Ţiglă şi lespede de piatră
zarea tencuielii de var

O tencuială aspră din var sau ciment

Personal nu am încercat aditivi pentru

constituie o suprafaţă excelentă pentru

impermeabilizarea tencuielii de var, dar sunt

fixarea ţiglelor, în special a celor groase,

câţiva care şi-au dovedit calităţile. Se spune

care pot fi fixate cu uşurinţă în profunzime.

că sucul înţepător de cactus Nopal din familia

Ţiglele mexicane sparte și piatra de lespede

Opuntia ajută la creşterea impermeabilităţii,

sunt complementare. Un acoperiş făcut din

fără a compromite abilitatea tencuielii de

lespede de piatră cu jgheaburi pentru ploaie

a elimina umezeala. Perniţele cactusului

aliniate cu ţigle colorate e o idee minunată

sunt decupate şi lăsate la macerat într-un

pentru a proteja o cupolă la tropice sau în

butoi umplut cu apă, până când amestecul

deşert (Fig. 13.4).

fermentează. Substanţa astfel rezultată este
strecurată, fiind folosită ca 40 la sută din apa
totală pentru a face tencuială din var sau var

Pământ stabilizat

stins.

Această cupolă este construită din spumă

Un amestec din alaun cu apă şi unul din săpun

rigidă groasă de 15 cm, protejată de un

cu apă sunt aplicate alternativ pe suprafața

strat gros (10 cm) de pământ stabilizat cu

structurii tencuite cu var. Această metodă

ciment,

de rezistenţă împotriva apei a fost folosită

Robert Chappelle. Ceea ce este cu adevărat

în mod eficient în Mexic, timp de zeci de ani.

remarcabil în legătură cu această cupolă, este

Mai multe straturi alternante aplicate, în mod

plasarea acesteia în centrul Vermontului! (Fig.

normal, pe părţile superioare ale parapetului,

13.5).

pe suprafeţe orizontale şi pe cupole, vor oferi

După multe experimente, Robert a găsit

o protecţie suficientă pentru mulţi ani. Varul

amestecul optim de ciment (un procentaj

cu pozzolan reprezintă încă o metodă de

serios de 16%) din rebutul de sol nisipos,

impermeabilizare care merită încercată.

amestec din care a rezultat o tencuială care

sculptată

de

artistul/sculptorul

a ţinut piept ravagiilor iernii din 1994 în
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Vermont. Sculpturile sale continuă să reziste,
după cum spune el, neschimbate din ziua în
care le-a terminat, la începutul anilor ’90.

13.6: Ceea ce ne uimeşte este eficacitatea pământului
stabilizat într-un climat atât de aspru. Autor imagine:
Robert Chappelle
13.4: Ţiglele din argilă fabricate la temperatură
scăzută, fixate în mortar din lut, au constituit acoperişul
tradiţional al cupolelor în Orientul Mijlociu timp de
secole. Mortarul din lut permite eliminarea vaporilor
de apă, în timp ce ţiglele stopează eroziunea.

13.5: Locuinţa lui Robert Chappelle din Vermont.
Aceasta nu este o cupolă din saci cu pământ!

13.7: Menţineţi-l viu, nu stabilizat!

Robert a început prin a aplica un singur înveliş
Totuşi, ţineţi minte că structurile sale sunt

gros de 10 cm, dar recomandă, în schimb,

din spumă groasă şi rigidă, nu din pământ

aplicarea mai multor straturi subţiri de 2,5

neprelucrat, ceea ce micşorează şansele de a

cm, deoarece s-a dovedit impermeabilitatea

fi afectate de schimbările climatice (Fig. 13.6).

şi rezistenţa la crăpături crescută a acestora.
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Reuşita sa ne inspiră să încercăm folosirea

învăţa despre ferociment, resurse disponibile

pământului

online şi în format tipărit.

stabilizat

cu

var

(în

locul

cimentului) ca înveliş protector al cupolelor
din saci cu pământ, deoarece varul este mai
compatibil cu capriciile pământului netratat.

Acoperiş înierbat pentru
cupole

Ferocimentul (amestec de

Odată ni s-a spus că ar fi imposibilă montarea

ciment Portland cu nisip)

unui acoperiş înierbat pe o pantă atât de
înclinată ca cea a unei cupole din saci cu pământ.

Pentru unii, cimentul poate fi cea mai potrivită

Însă, cu tot cu micile trepte decalate, straturile

alegere pentru protejarea unei cupole.

de pământ s-au fixat cum trebuie. Am montat

În Bahamas, unde temperaturile rămân

acoperişul înierbat în două straturi: primul dintr-

deasupra punctului de îngheţ, cimentul este

un amestec de noroi, nisip şi paie de aproximativ

o alegere mai potrivită decât argila, fiind mai

15 cm grosime, iar al doilea strat din cob „viu”.

uşor disponibil.

Acestui amestec din cob i-am adăugat rădăcini
în

de iarbă Bermuda. Un stropitor a fost montat

considerare în momentul alegerii tencuielii

pe acoperiş, însă, datorită lui El Nino, am avut

pe bază de ciment aplicată pe sacii cu pământ

parte de trei săptămâni de ploaie. Chiar şi aşa,

este umplerea sacilor cu un pământ uscat şi

materialul nu a alunecat. Din contră, acesta a

nisipos, cu un conţinut scăzut de argilă. Acest

încolţit în trei zile (Fig. 13.7).

amestec este mai puţin afectat de umezeala

Nu am folosit niciun fel de membrană

interioară sau de dilatare şi contractare.

impermeabilă. Pur şi simplu am aşezat cobul

Adăugarea unui procent de var stucului pe

pe treptele create de tuburile aşezate decalat,

bază de ciment ajută la sporirea abilităţii

rezultând, astfel, un acoperiş gros de 57,5 cm, din

tencuielii de a elimina umezeala, limitând, în

care 35 cm constau în saci cu nisip presaţi, restul

acelaşi timp, pătrunderea umezelii exterioare.

de aproximativ 22,5 cm fiind amestecuri din

Există mai multe resurse excelente pentru a

cob. Am construit jgheaburi din cob deasupra

Principalul
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ferestrelor arcuite şi de-a lungul contraforturilor

brazdei pe măsură ce se lăţeşte de la vârf spre

pentru a ţine apa la distanţă de fundaţie. Au

bază, creând, astfel, acelaşi efect ca un fes pe

existat două mici scurgeri din cauza umezelii

care îl trageţi pe cap. De asemenea, dinamica

ivite în momentul folosirii furtunului de irigaţii.

structurală a unei cupole arcuite din saci cu

Avem parte în medie de doar 20 cm de precipitaţii

pământ compactat, bine proiectate, poate

pe an şi, chiar dacă un acoperiş înierbat este

suporta o greutate enormă.

mai potrivit unui climat mai ud, a trebuit să-l
încercăm şi în condiţiile date. Într-un climat mai
umed am folosi un strat de bentonită peste
saci, ca o membrană impermeabilă, sau prelate

Cupolă acoperită cu şindrilă,
cu streşini extinse

impermeabile groase din polipropilenă. Peste
aceasta am pune o plasă de polipropilenă ca

Deşi nu am încercat încă pe un proiect de

suport pentru rădăcinile de cob verde (conform

cupolă la scară 1:1, am adunat o mulțime de

experimentelor efectuate de departamentul

şindrile bituminoase şi le-am bătut cu ciocanul

de arhitectură al Universității din Minnesota,

pe suprafaţa tencuită cu nămol a cupolei Honey

bentonita poate fi folosită cu succes ca agent

House. Acestea sunt uşor de fixat şi de mulat pe

de hidroizolare pentru locuinţele subterane).

curbura acoperişului. Ele pot fi fixate apăsat, cu

De asemenea, am adăuga streşini extinse

o suprapunere de 2,5 cm sau mai puţin, creând

pentru a lăsa natura să conducă apa. Am ales

un aspect dens. Cupolele din saci cu pământ pot

iarba hibridă Bermuda pentru inconfundabilul

suporta o încărcătură substanţială. Şindrilele

sistem de rădăcini şi pentru aspectul lung,

astfel aranjate pot rezista o viaţă întreagă şi am

dens şi atârnat. Ne-am imaginat-o crescând pe

descoperit metode sigure şi eficiente de a le

acoperişul înierbat stabilizând, astfel, pământul,

recicla atunci când trebuie înlocuite.

ajutând şi la scurgerea apei. Nu e necesară

Din moment ce şindrilele bituminoase nu

întreţinerea ierbii.

respiră, e nevoie de o cupolă. Aceasta ar putea

Experimentul nostru ne-a condus la concluzia că

fi construită în aşa fel încât orice vapor de

iarba poate creşte cu succes pe un acoperiş cu

umezeală care apare sub şindrile să se ducă

o pantă abruptă. Acoperişul ajută la susţinerea

în sus, de-a lungul canalelor sculptate într-un
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înveliş de bază de tencuială din lut, pentru a
ventila cupola. Streşinile pot fi extinse şi sprijinite
pe un Rportic
saci
O O F I Ndin
G Obolte
P T I O Ndin
S FO
R Dcu
O Mpământ
E S 1 6 7 sau pe
Since asphalt
breathe, a cupola
o verandă
din shingles
grinzi do
şi not
stâlpi.

izolată
Oamenii care trăiesc în zone cu precipitații

might be in order. This may be built in such a way
that any moisture
thatcare
builds pot
up under
the
Şindrilele
de vapor
lemn,
respira,
sunt o
shingles can travel upward, perhaps along channels
sculpted into a base
coat of earthen
plaster, and vent
alternativă
naturală
la şindrilele
bituminoase
out the cupola. The eaves can be extended to rest on
sau
din fibră
de sticlă,
putând
direct
a wrap-around
portico
of earthbag
arches orfia aplicate
post
and beam porch.
pe saci,
niciun
înveliş
bazăbreathde tencuială.
Woodfără
shakes
and shingles
are ade
natural,
able alternative to asphalt or fiberglass shingles, and
În
orice
de ţiglă,bagdework
la ardezie la
can principiu,
be applied directly
overfel
well-executed
without any base coat of plaster. In essence, any kind
teracotă
şi piatră
de lespede,
of roof tile from
slate to terra
cotta to slabpoate
stone canfi suportat
be easily supported by a properly constructed earthbag
cu
uşurinţă de o cupolă din saci cu pământ bine
dome. Experiment, explore, heighten, and discover!
(Fig. 13.8).

pentru streşinile extinse. Recomandăm cadrul

construită. Experimentaţi, exploraţi, construiţi şi

reduce consumul de cherestea (Fig.13.9).

descoperiţi! (Fig. 13.8).

Cadrul exterior din lemn al acoperişului poate

crescute, cu căderi masive de zăpadă sau în
zone cu acces larg la produse din lemn, îşi pot
permite construirea unui căprior uşor din lemn

uşor din lemn ca o alternativă la cheresteaua
de mari dimensiuni, nu din cauză că nu i-ar
putea susţine greutatea cupola, ci pentru a

fi izolat, dublat cu bucăţi de lemn şi poate
fi acoperit cu orice material folosit pentru
acoperiş, cum ar fi metal, lemn, şindrile
bituminoase sau şindrile ecologice. Un cadru
de lemn poate fi construit direct pe sacii
cupolei, nefiind necesară nicio tencuială din
nămol (Fig. 13.10).

d Eaves

project,
hingles and
surface of the
chor, and
of. They can
of one inch
d appearance.
oad. With
etime, and we
ys to recycle
d.

Ramă uşoară din lemn

13.8: Şindrile aplicate direct pe o cupolă din saci cu
13.8: Shingles
applied directly
over an earthbag
with a proteja
pământ
cu streşini
încorporate
extinsedome
pentru
built-in
extended
eaves
to
protect
walls.
pereţii.
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acestora împreună. O altă cale de a asigura
baloţii este un cablu de sârmă fixat strâns pe
centrul a fiecare doi-trei baloţi.

13.9: Cupolă din saci cu pământ cu un cadru de lemn
uşor, ataşat streşinilor încorporate.

Acoperişul extern izolat cu
13.10: Imagine împărţită în două pentru a ilustra
diferenţele de stil ale acoperişului din lemn de pe
cupola din saci cu pământ.

baloţi de paie
Aşezarea

baloţilor

de

paie

deasupra

Într-un climat uscat, vârful acoperişului poate

streşinilor solide extinse poate crea o altă

fi astupat cu cob sau cu tencuială de var.

versiune a acoperişului înierbat. Streşinile

Baloţii din paie pot rezista mulţi ani în deşert,

vor avea nevoie de dublaje şi de un fel

atâta timp cât nu ating pământul. Într-un

de membrană hidroizolantă, cum ar fi

climat mai umed, baloţii pot fi crescuţi într-

geomembrana (membrană din polietilenă

un acoperiş înierbat. Un lucru interesant de

de înaltă densitate), tăiată în secţiuni mari

încercat ar fi plantarea unor plante rezistente

aşezate ca nişte şindrile pe întreaga cupolă.

cu rădăcini migratoare (ca Bermuda) sau a

Apoi, baloţii pot fi aşezaţi şi fixaţi în unghi cu

unor plante agăţătoare robuste (ca iedera

paie din baloţi, cob, argilă/blocuri din paie

americană sau alte tipuri de iederă, caprifoi

etc. Un mortar din pământ lutos aplicat cu

etc.) pe suprafaţa baloţilor şi în materialul

generozitate pe baloţi va ajuta la susţinerea

nămolos dintre aceştia. Costul iniţial este
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minim, iar dacă baloţii cedează în timp, pot fi
înlocuiţi cu alţii sau cu un acoperiş din şindrile.

13.11: Model la scară al unei cupole de 6 metri în
diametru, cu acoperiş extern izolat cu baloţi de paie.
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CAPITOLUL 14

CHAPTER 14

TencuieliPlasters
exterioare
Exterior
Earthen Plaster
arthbag walls can be likened to bare bones awaiting a fleshy coat of protective plaster. In this
Earthen and lime plasters absorb and transpire moischapter, we will look at earthen plasters, lime over an
ture out through the walls, helping to regulate internal
earthen plaster, and lastly address the use of cement.
humidity. Properly mixed and applied, earthen plasPereţii
din
saci
cu
pământ
pot
fi
asemuiţi
aborda
utilizarea
cimentului.
Să începem cu
Let’s approach the subject of earthen plasters by exam- ters are
mold, vermin,
and UV
resistant, long-lasting,
ining cu
the un
basics,
as we have
with învelişul
durable,
and above din
all, beautiful.
Earthen plasters
are abază,
schelet
gol done
carepreviously
îşi aşteaptă
tencuielile
lut, examinând
ideile de
earthen building.
joy to work with and live within. They are naturally
de tencuială protectoare. În acest capitol
aşatocum
am făcut
maimild
înainte
cu construirea
soothing
the senses
and have
detoxifying

E

properties.
vom examina tencuielile din lut, varul
din pământ.
JEANETTE POWERS

aplicat pe tencuiala din lut, iar în final vom

14.1: Pereţi din saci cu pământ cu un înveliş de tencuială
din lut, la mijlocul iernii.

14.1: Earthbag walls with an
earthen plaster coat, in mid-winter.
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Tencuiala din lut

rezistente la apă decât tencuielile sărace în
argilă şi cu conţinut ridicat de nisip, care tind

Tencuielile din lut şi din var absorb şi elimină

să se erodeze foarte uşor. Când o tencuială

umezeala prin ziduri, ajutând, astfel, la reglarea

bogată în argilă se udă, argila se umflă, oprind

umidităţii interne. Dacă sunt amestecate şi

apa să pătrundă prea adânc.

aplicate aşa cum trebuie, tencuielile din lut
sunt ferite de mucegai şi paraziţi, rezistente
la razele ultraviolete, sunt de lungă durată
şi, mai ales, aspectuoase, fiind o plăcere să
lucrezi cu ele, iar mai apoi, să locuieşti la
adăpostul lor. Acestea sunt în mod natural
liniştitoare pentru simţuri, având, în acelaşi
timp, proprietăţi moderate de detoxifiere.

14.3: Înmuierea bulgărilor de argilă într-o groapă plină
cu noroi.

În

climatele

precipitații

scăzute,

tencuiala
repede
stabilă.
14.2: Enharradoras în zilele noastre.

cu

se
şi
Pereţii

usucă
rămâne
noştri

originali din saci cu
pământ, construiţi în 1994, încă au aceeaşi

Trăim într-un climat uscat, unde o tencuială

tencuială primitivă din pământ pe suprafeţele

din pământ cu multe paie, bogată în argilă,

verticale, iar pe cele orizontale un supraînveliş

rezistă bine pe zidurile exterioare, fiind

retencuit o singură dată.

necesare mici retencuiri o dată la câţiva ani.O

Termenul spaniol pentru un tencuitor cu

tencuială din pământ bogat în argilă se va fixa

chirpici este enharradora, femeile aplicând, în

pe aproape orice suprafaţă, eliminând nevoia

mod tradiţional, tencuiala. Enharradoras din

unei plase de sârmă. Tencuielile din pământ

deşertul sud-vestic spun că e nevoie de zece

cu conţinut mare de argilă sunt mult mai

ani pentru a se înlătura de la sine jumătate
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de centimetru dintr-o tencuială din lut de

plăcut la atingere. Lăsaţi mâinile să vă ghideze

pe suprafaţa unui perete vertical expus (Fig.

(vedeţi secţiunea Noroiul, în Capitolul 2,

14.2).

pentru mai multe explicaţii complete despre
meritele argilei).

Cei trei mari: argilă, nisip şi
fibră

Nisipul

Argila, nisipul şi fibra sunt cele trei ingrediente

Având rolul de agent de susţinere, nisipul

magice din reţeta pentru tencuieli din

oferă rezistenţă la frecare, rezistenţă la

pământ, cob şi podele din chirpici. Tot ce e de

compresiune şi contracţie redusă. Nisipul

făcut este ajustarea proporţiilor, reglajul fin

aspru bine asortat este optim pentru

al texturii şi aplicarea amestecului în straturi

tencuieli. Acesta este cernut printr-o sită fină

mai groase sau mai subţiri. În acest moment,

cu o mărime a ochiurilor de până la 1,25 cm,

argila are rolul principal şi, deşi nisipul şi fibra

în funcţie de scopul folosirii.

au rol secundar, de susţinere, totuşi au un
scop important.

Fibra

Argila (Fig. 14.3)

Fibra folosită de noi cel mai des la tencuiala din
lut este cea derivată din tulpinile unor cereale

Dacă tencuiala din pământ ar fi un drog,

ca: ovăz, grâu, orz, orez etc. Paiele scurte,

argila ar fi ingredientul activ din compoziţia

tăiate, sunt cel mai adesea folosite pentru

acestuia. Pentru tencuielile din lut, argila

tencuială, însă, cu cât paiul este mai lung,

este elementul esenţial care ţine nisipul şi

cu atât amestecul este mai gros şi puternic.

fibra împreună şi care ajută la fixarea pe

Paiele oferă forţă elastică, aşa cum plasa

perete. Faceţi un test al borcanului pentru a

de sârmă o face pentru stucul din ciment.

determina proporţiile unui sol candidat ca

Acestea acţionează ca o plasă, care se ţese pe

material pentru tencuială. Jucaţi-vă cu acesta.

suprafaţă ca o pătură uriaşă. Aceasta ajută la

Ar trebui să fie lipicios, plastic, maleabil şi

lupta împotriva eroziunii, expunând o reţea
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de mici canale care împrăştie apa uniform pe
suprafaţa peretelui sau a acoperişului unei
cupole. Tencuielile exterioare cu o cantitate

Echipamentul pentru tencuire

mare de paie lungi oferă cea mai mare

Am început să facem şi să aplicăm tencuiala

rezistenţă la eroziune.

din lut folosind cel mai simplu echipament:

Am văzut cum o tencuială frumoasă din lut

picioarele şi mâinile noastre.

cu paie scurte s-a dezintegrat ca un cuib

Treptat, am progresat până la o varietate de

de pasăre în jurul perimetrului inferior al

unelte şi chiar şi unele utilaje. Porniţi simplu

pereţilor, după ce a trecut printr-o ploaie

şi adăugaţi unelte pe măsură ce deveniţi

torenţială. Tencuiala exterioară conţine mai

mai competenţi. Unealta potrivită poate

ales paie lungi, pentru că fibrele lor rămân

economisi timp şi poate crea efecte dorite

împreună. Alte fibre pe care le-am putea

care nu pot fi realizate fără aceasta. Mistriile

folosi, pe lângă paiele lungi (în funcţie de

sunt uşor de folosit, o mică betonieră pentru

locaţie, disponibilitate şi efectul dorit), ar

ciment fiind de foarte mare ajutor pentru cei

fi bucăţele de iarbă decolorată, rumeguş,

care lucrează singuri sau pentru a ţine pasul

bălegar de vacă sau cal, hârtie tocată, scoarţă

cu o echipă mare.

de copac fibroasă, cânepă, sisal, coajă de nucă
de cocos, papură, păr scurt de animale etc.

Loturi de teste

Mai multe fibre combinate dau textura finală
dorită, îmbunătăţind, în acelaşi timp, forţa

Obişnuiţi-vă cu pământul jucându-vă cu el.

elastică şi rezistenţa la eroziune (Fig. 14.4).

Când călătorim pentru a ţine atelierele de
lucru, trebuie să începem de la zero pentru
a descoperi calităţile unui nou lot de sol.
Secretul stă în experimentare, principiul
fundamental fiind adaptarea proporţiilor
celor trei ingrediente magice până când
tencuiala se comportă aşa cum vreţi să o facă.
Ca o regulă generală, 30 la sută argilă la 70 de
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procente de nisip bine asortat este proporţia

crăpături. Dacă tencuiala devine prăfoasă

optimă, cu destule paie pentru a-i da formă

după ce se usucă, poate fi vina argilei care

şi pentru a evita crăpăturile. Paiele reprezintă

este prea expansivă sau a pământului care are

20-50 la sută din volum, potrivit părerii proprii

un conţinut prea mare de mâl. Dacă argila sau

şi a comportamentului amestecului.

pământul, în general, sunt de proastă calitate,
ne rezumăm la a adăuga
un liant pastă din praf de
piatră

(vedeţi

reţeta

la

“Aditivi pentru tencuială” în
Capitolul 15).

14.4: O varietate de fibre bine asortate pentru tencuială:
în sensul acelor de ceasornic, începând cu partea de
sus-stânga; celuloză din hârtie, paie tăiate, paie lungi
(pe jos), bucăţi de iarbă decolorate şi bălegar de cal.

Cum să preparăm tencuiala

Folosiţi o parte a peretelui ca planşă de

După ani de bătătorire a nămolului cu

încercare. Zona ar trebui să aibă cel puţin

picioarele, am cumpărat o betonieră pentru

0,1 metri pătraţi pentru fiecare lot de

ciment la mâna a doua pentru a amesteca

mostre. Lăsaţi-o să se usuce, iar dacă mostra

tencuiala din lut şi cob. Betonierele pentru

de tencuială se contractă sau se crapă

ciment mici, mai noi sau mai vechi, la mâna a

des, adăugaţi mai mult nisip sau paie sau

doua, sunt mai ieftine şi mai uşor de obţinut

amândouă. Câteva crăpături mici, cât firul

decât cele pentru mortar. De asemenea, pot

de păr, pot fi trecute cu vederea atâta timp

face faţă la un amestec de lut mai dur (mai

cât tencuiala se lipeşte pe perete fără a se

puţină cernere!) cu paie lungi din abundenţă.

din lut pentru exterior

încreţi. Următorul strat va acoperi aceste mici
245

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

Cerneţi toate ingredientele lutului printr-o
sită de 0,625 cm sau, pentru a evita mărunţirea
şi cernerea bucăţilor mari şi uscate de
argilă, înmuiaţi înainte solul într-o groapă
apropiată de locul în care realizaţi amestecul.
Permiteţi-i solului să se filtreze peste noapte
sau până când argila se înmoaie. În cazul
în care folosiţi o betonieră pentru ciment,
începeţi adăugând aproximativ 7,5 litri de
apă în amestec, mai multe mâini de paie
lungi, amestecând pământul preînmuiat cu o

14.5: Adăugarea paielor lungi într-un lot de tencuială
din lut.

lopată, până când amestecul are consistenţa

Bătătorirea cu picioarele poate fi făcută într-o

aluatului pentru prăjituri (adăugarea paielor

groapă mică săpată în pământ, căptuşită cu o

la început ajută la evitarea stropirii cu nămol).

prelată sau într-o cadă veche sau jgheab de

Dacă folosiţi două feluri de pământ, cum ar

apă sau un cerc din baloţi de paie căptuşiţi cu

fi rebut de nisip şi pământ argilos, păstraţi

o prelată (Fig. 14.6).

proporţiile optime determinate prin teste

Dacă aveţi de-a face cu pământ uscat, cerneţi-l

(de exemplu, şapte lopeţi de rebut la trei

înainte, pentru a-l mărunţi (un zdrobitor e

lopeţi de argilă etc). Continuaţi să adăugaţi

ideal pentru sfărâmarea bulgărilor de argilă).

apă, paie (şi orice alt fel de fibre dorite) şi

Umpleţi groapa sau recipientul cu cantitatea

pământ, până când amestecul face cocoloaşe.

potrivită de apă şi împrăştiaţi pământul cernut

Uneori, pământul se poate întări şi se poate

cu o lopată. Cernerea ajută la fărâmiţarea mai

lipi pe fundul betonierei. În acest caz, opriţi

rapidă a solului, fiind mai comod pentru tălpi.

betoniera, curăţaţi fundul şi pereţii acesteia,

Acoperiţi amestecul cu paie şi începeţi să-l

îndesaţi câteva mâini pline de paie în ea şi

bătătoriţi cu tălpile.

mai învârtiţi-o o dată (Fig. 14.5).
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UNELTE DE BAZĂ PENTRU

la vârf (pentru colţuri greu accesibile),

AMESTECAREA ŞI PREPARAREA

gletieră de lemn, gletieră cu burete (sau

TENCUIELII

burete gros din celuloză)
•

•

mâini şi picioare

•

lopată

•

sapă pentru beton sau pentru grădinărit

•

roabă

•

prelate

•

baloţi de paie (pentru a forma un inel/cerc

suprafeţei o textură care să permită
o legătură bună pentru învelişuri de
tencuială ulterioare)
•

ALTE UNELTE PENTRU A FACILITA

•

hârtie şi plastic (pentru a proteja

COM
M O N E(o
Q U strecurătoare
I P M E N T F O RdeM I X I N G A N
D P R E PA
RING
P L A S Tşi
E Rpărţile din
ferestrele,
uşile,
podelele
o sită
semi-fină

lemn(for
sautexturing
din metal)
• Dimpler
surface to provide key-in for
successive plaster coats)

bucătărie
plasă de sârmă)
• Feet and cu
hands
•

• Shovel
furtun
cu pistol
• Concrete
or garden hoe

•

tocător de paie

•

betonieră mortar sau ciment (opţional)

•

LUCRUL

o sită mare
sârmă
1 7 4(cu
E AoR Tplasă
H B A GdeB U
I L D I Nde
G 0,621,25 cm pe un cadru rigid)

•

targă (unealtă opţională folosită de
profesionişti)

•

ca o groapă pentru amestecuri/mixuri)
•

capăt de şurubelniţă (pentru a imprima

bandă
adezivă
(pentru
a fixa
•• Hawk
(optional
tool used
by "the pros")

• Wheelbarrow
• Tarpaulins
• Straw bales (to make a ring for a mixing pit)
• Large screen (one-quarter to half-inch [0.625-1.25
cm] hardware cloth over a rigid frame)
• UNELTE
Semi-fine screen
(kitchenAPLICAREA
wire mesh colander)
PENTRU
• Hose with spray gun

TENCUIELII
• Chipper/shredder
or machete to chop straw
• Mortar or cement mixer (optional)

mâinile voastre
Application Tools

găleţi
şi bidoane
• Your hands

•

pensule

•

diverse scule – gletieră metalică

pentru

sau hârtia pe ferestre, uşi şi rame)

Other Equipment Handy for Making the Job Easier
• Plastic and paper (for protecting windows, doors,
• scări
floors, and wood or metal trim)
•• Tape
— blue (quick
release), masking,
duct sau
(for
schelărie
şi scânduri
pentru and
capre
attaching the plastic or paper to windows, doors,
and
trim) baloţi
pentru
• Ladders
• Scaffolding or planks over saw horses or straw bales

UNELTE OPŢIONALE

Optional Equipment

•

• Buckets and cans

plasticul

•

compresor aer industrial

• Air compressor

pictat

groase,

• Fat paint brush, or garden sprayer, or hose with spray
gun (for dampening
cured plaster
cob)
pulverizator
de grădină
sauorfurtun
cu
• Assorted trowels - steel pool trowel, square-edge
margin
trowel, pointed
(for hardtratată
to reach corpistol
(pentru
a udatrowel
tencuiala
ners), wood float, sponge float (or thick cellulose
sausponge)
cobul)

rotundă, mistrie pătrată, mistrie ascuţită

• Drywall texture gun and/or plaster sprayer

•

pulverizator cu pistol

Unele, sau chiar toate aceste unelte şi echipamente, pot
fi folosite
deand
tencuială,
fie can
ea din lut, var,
Somepentru
or all oforice
thesefel
tools
equipment
ciment
besau
usedcob.
for any type of plaster project, be it
earthen, lime, cement, or cob.
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După ce acest prim înveliş s-a fixat ferm,
aplicaţi 2-2,5 cm de tencuială din acelaşi
amestec, adăugând dacă este nevoie paie
lungi, umplând, de asemenea, spaţiile goale
(Fig. 14.7b). Uniformizaţi cu mistria în cazul în
care este învelişul final sau păstraţi-i textura
pentru a servi ca suport unei tencuieli finale
ulterioare din lut sau var (Fig. 14.7c şi 14.7d).
14.6: Preînmuiaţi pământul într-o groapă şi adăugaţi
paie în timp ce bătătoriţi noroiul cu picioarele.

De-a lungul întregului proces de aplicare,
păstraţi-vă mâna cu care aplicaţi şi mistria
ude şi alunecoase, pentru a ajuta nămolul

Metodă de aplicare cu
mâinile direct pe sacii cu

să se fixeze pe perete şi nu pe uneltele sau
mâinile voastre.

pământ
Înveliş din şipci
Îndesaţi cu degetele tencuiala bogată în
fibre,solidă dar lipicioasă, în spaţiile dintre
saci ca şi cum aţi ciocăni cu degetele întrun perete din grinzi. Fiţi generoşi şi aplicaţi
învelişul de şipci destul de gros, ca tencuiala să
iasă puţin deasupra nivelului sacilor. Păstraţi
o suprafaţă aspră, cu multe găuri făcute cu
degetele, pentru a oferi aderenţă (Fig. 14.7a).

248

14.7a: Stratul de umplere a golurilor.
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Legătura mecanică
Legătura mecanică se referă la fixarea fizică
a tencuielii pe suprafaţa peretelui. Suprafaţa
învelişului unei tencuieli precedente trebuie
să aibă o textură foarte rugoasă, aspră, pentru
14.7b: Aplicarea turtiţelor de tencuială.

a oferi un suport următoarelor învelişuri. Un
alt termen pentru aderenţă este o suprafaţă
cu puncte de legătură. Plasa de rabiţ oferă
aderenţă pentru stucul convenţional din
ciment. Asprirea unei tencuieli din lut ajută
la crearea unei suprafeţe aderente pentru
straturile ulterioare de tencuială din lut sau

14.7c: Întinderea amestecului cu mistria.
14.7d (jos): Găurirea tencuielii cu degetele pentru
aderenţă.

din var.
Învelişul de bază este cel mai gros strat de
tencuială, fiind, de asemenea, învelişul de
umplutură. Un înveliş de umplutură este
folosit, în mod tradiţional, pentru acoperirea
spaţiilor libere şi pentru a constitui baza
pentru lucrul în relief, fiind cel mai rugos strat
de tencuială. Ne place să ne folosim degetele
pentru a găuri suprafaţa plină de încreţituri.
O placă răzuitoare dintr-o bucată de lemn cu

NOTĂ:
Dacă aplicaţi nămolul pe saci din pânză
groasă, umeziţi peretele în prealabil. În
cazul sacilor din polietilenă nu este necesară

multe cuie ieşind pe o parte a acesteia ajută
la perforarea suprafeţei cu o mulţime de
găurele. Pot fi folosite, de asemenea, o greblă
rigidă sau o mătură, însă trebuie utilizate cu

umezirea.
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grijă, pentru că au tendinţa să înlăture paiele
de pe perete (Fig. 14.8).

Învelişul din mortar
De-a lungul anilor, ne-am obişnuit să aplicăm
ceea ce numim un înveliş din mortar pe
suprafaţa unei tencuieli tratate, chiar înainte
de aplicarea următorului înveliş. Stratul din
mortar are consistenţa brânzei grase moi
şi este versiunea lipsită de paie a aceluiaşi
amestec de tencuială pe care îl folosim. Acesta
acţionează ca un lipici, ajutând la fixarea facilă
a celui de-al doilea înveliş. Mortarul este cel
mai adesea folosit pentru a fixa un strat gros
de tencuială care este de multe ori aplicat

14.8: Alte metode pentru a crea aderenţă pe tencuiala/
mortarul lipsit de paie.

Umezirea
După ce tencuiala s-a uscat complet,

sub formă de bulgăre, iar apoi uniformizat cu
mistria sau cu mâna.

Aplicarea peste plasa de
rabiţ

reîmprospătaţi suprafaţa folosind apă, fie
pulverizând-o, fie aplicând-o cu o pensulă

Partea de dedesubt a bolţilor şi a oricăror

lată. Umezirea suprafeţei reactivează argila

deschizături pentru ferestre, căptuşite cu

şi ajută la fixarea împreună a celor două

plasă din sârmă, vor primi un prim înveliş

învelişuri. Lăsaţi apa să se absoarbă câteva

de tencuială fără paie, pentru a facilita

minute înainte de a aplica următorul strat de

pătrunderea în găurile din plasă. Dacă toţi

tencuială/mortar. Suprafaţa ar trebui să fie

pereţii au fost acoperiţi cu sârmă, putem

umedă dar să nu lucească.

înlocui rumeguşul cu paie, care au diametrul
mai mic decât cel al plasei de sârmă.
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Rumeguşul reduce apariţia crăpăturilor şi

scad rezistenţa tencuielii la eroziune, dar

adaugă o bună rezistenţă elastică.

funcţionează bine ca înveliş de bază fie

Rumeguşul tinde să fie mai sensibil la apariţia

pentru o tencuială din lut de final, bogată în

mucegaiului, aşa că adăugăm, de obicei, o

paie lungi, fie ca înveliş de legătură pentru

cană de borax într-un amestec cât o roabă

tencuiala din var (Fig. 14.9 şi 14.10).

de dimensiuni medii, în timpul amestecării.

(Verificaţi Ghidul Resurselor pentru informaţii

Boraxul este un mineral foarte alcalin care

privind pulverizatorul de tencuială).

previne apariţia mucegaiului (vedeţi “Aditivi”
în Capitolul 15). Apoi trecem înapoi la un
amestec din tencuială consolidată cu paie,
acestea din urmă fiind mai rezistente la
schimbările atmosferice.

Aplicarea mecanică
Pulverizatoare
O altă metodă de aplicare este pulverizarea
tencuielii din lut cu un pulverizator, având
grijă ca pământul şi paiele să fie bine cernute,
pentru a putea ieşi prin duza pulverizatorului.
Pe lângă paiele mărunţite, şi hârtia tocată
sau bălegarul de cal ori cel de vacă ajută la
întregirea amestecului de fibre. Deşi sună
neplăcut, adăugarea bălegarului măreşte
aderenţa amestecului şi pare că măreşte
rezistenţa la apă a tencuielii după uscare.
Fibrele scurte aplicate cu pulverizatorul

14.9: Pulverizarea nămolului pe un perete din saci cu
pământ cu ajutorul unui pulverizator de tencuială.
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Utilizarea cobului pe sacii cu

cobul într-o betonieră, adăugând cantităţi

pământ

copioase de paie. Betoniera va scuipa bulgări

Folosim cobul pentru o multitudine de

gata. Bucăţile de cob ar trebui să fie ferme la

scopuri; îl folosim ca material de sculptare,

atingere dar nu uscate (Fig. 14.12).

la propriu în momentul în care amestecul este

pentru a da formă ferestrelor, jgheaburilor,
mobilei incorporate şi podelelor, sau ca strat
de bază peste o cupolă proiectată pentru
o tencuială finală din lut sau var. Îi atribuim
cobului rolul de material bun la toate datorită
diverselor utilizări ale acestuia (Fig. 14.11).
În partea de sud-vest a Statelor Unite,
cobul mai este numit şi chirpici sculptural,
monolitic sau curgător. Amestecul este un sol
aspru cu un conţinut de argilă de cam 30 de
procente, restul constând în nisip cu granule
de toate mărimile şi în atâtea paie lungi câte
sunt necesare pentru a-l păstra aderent şi
solid. Rebutul de nisip pe care-l obţinem din
balastiera locală formează baza amestecului
din cob, căruia i se adaugă câteva lopeţi în
plus de sol bogat în argilă şi mănunchiuri de
paie lungi. Un nisip aspru bine asortat este
optim ca sol pentru construirea cu lut, însă,
ca material de sculptură, putem folosi o mai
largă varietate de pământuri, atâta timp cât
conţinutul de argilă este destul de ridicat
şi de o calitate stabilă. Preferăm să facem
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14.10: Un finisaj cu pulverizatorul păstrează aspectul
unor rânduri de saci sau al unor tuburi încolăcite.
Autorul fotografiei: Mara Cranic
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Pentru a oferi suport pentru lucrări ulterioare,
bateţi cuie în perete, astfel încât să iasă în afară
în unghiuri opuse. Instalarea unor suporţi
laţi din plasă de rabiţ în jurul sacilor evantai
care înconjoară o deschidere arcuită oferă
buzunare încorporate pentru a fi umplute cu
cob, pentru a construi marginea de scurgere
sau pentru lucrul în interior. Păstraţi suprafaţa
cobului aspră pentru a primi straturi de
tencuială adiţionale.

14.11: Sculptarea suporţilor de la al doilea etaj în jurul
formelor arcuite ale cupolei Honey House.

14.12: Pentru a amesteca bucăţile de cob mai groase
decât mixerul, aruncăm o bucată mare din amestec
într-o roabă căptuşită cu paie, frământând cobul ca pe
pâine, apăsând în centrul bucăţilor cu degetele mari.

Prima dată am aflat despre cob dintr-o carte
intitulată The Bread Ovens of Quebec, care
examinează construirea, de-a lungul istoriei,
14.13: Crearea primului nostru cuptor pentru cob ne-a
inspirat în construirea cupolei din saci cu pământ
Honey House.

a cuptoarelor de argilă din Quebec, Canada,
începând cu mijlocul secolului 17 (Fig. 14.13).
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Tencuiala din var

penetrarea apei. În schimb, acest lucru
păstrează integritatea structurală a peretelui

Mulţi oameni trăiesc în locuri în care

din pământ. Tencuielile şi mortarele făcute

precipitaţiile anuale sunt mai mari decât în

din piatră de var arsă sunt folosite ca materiale

partea deşertică din sud-vest. Puteţi folosi o

pentru protejarea pereţilor naturali de mii de

tencuială din lut ca înveliş de bază, însă, pentru

ani.

o protecţie mai serioasă împotriva eroziunii,

Există câteva tipuri diferite de var care sunt

o tencuială din var este o substanţă naturală

folosite pentru a obţine, în final, acelaşi efect.

care poate fi aplicată peste o tencuială din

Două dintre cele mai comune tipuri sunt

pământ. Tencuiala din var se va fixa, în timp,

determinate de cantitatea de calciu prezentă

într-un finisaj dur, rezistent la eroziune, ca un

în piatra originală de var.

înveliş Goretex natural, permiţând eliminarea
vaporilor de apă şi mărind rezistenţa la

14.14: Ciclul varului.
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Un var bogat în calciu conţine, de obicei, peste

calciu reacţionează de câteva ori mai rapid

94 la sută calciu, în timp ce un var din dolomită

decât mostra cu conţinut ridicat de magneziu.

conţine cam 30 de procente de magneziu,

Atunci când acest hidroxid de calciu, cunoscut

restul fiind calciu. O diferenţă principală între

ca şi chit de var, este amestecat cu nisip şi

aceste două tipuri de var este durata în care

aplicat ca tencuială pe suprafaţa unui perete,

acestea se întăresc pe pereţi sau, mai exact,

are loc o altă reacţie chimică, ce reintroduce

rata lor individuală de carbonatare.

dioxidul de carbon (CO2) înapoi în var. Acesta
se va întări în timp şi va reveni la piatra de var,

Ciclul varului (Fig. 14.14)

proces numit carbonatare. Cele două tipuri de

Piatra de var cu conţinut ridicat în calciu, în

când sunt stinse, dar şi recarbonatează diferit,

starea ei naturală de piatră, are compoziţia

varietatea conţinând un procent ridicat de

chimică CaCO3 (carbonat de calciu). CO2

calciu fiind cea mai rapidă.

(dioxidul de carbon) este eliminat din piatra

Din păcate, varul nestins nu este imediat

de var prin procesul calcinării acesteia,

disponibil celui care-l foloseşte, dacă nu

creându-se CaO (oxidul de calciu, numit şi var

sunt făcute cercetări în prealabil. Pericolele

nestins).

asociate cu stingerea varului nestins îi

Piatra de var dolomitică, pe de altă parte,

intimidează pe cei care încearcă asta pentru

are formula chimică CaMgCO3 care, după

prima oară. Drept rezultat, cel mai disponibil

calcinare, devine CaMgO, pierzând o moleculă

var pentru construcţii în Statele Unite este

de CO2, dar reţinând calciul şi magneziul.

varul hidratat calcic.

pietre de var nu numai că reacţionează diferit

Atunci când oricare din aceste pietre de
var calcinate (sau varuri nestinse) este
recombinată cu apă (proces numit stingere),

Varul hidratat calcic

are loc o reacţie exotermică ce transformă

Varul hidratat calcic este extras din piatra

oxidul de calciu în hidroxid de calciu (Ca(OH)2),

de var dolomitică bogată în magneziu,

numit şi var hidratat. Principala diferenţă este

care a fost calcinată pentru a produce var

aceea că tipul de var cu conţinut ridicat de

nestins, măcinată sub formă de pudră, iar
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apoi hidratată sub presiune într-un proces
industrial controlat, cu suficientă apă pentru
a reacţiona cu varul nestins fără a-l satura.
Este vândut împachetat sub formă de pudră
şi ar trebui achiziţionat într-o stare cât mai
proaspătă posibilă.
Problema cu folosirea unui pachet de var
hidratat calcic care nu e proaspăt este că
procesul de carbonatare poate a început
deja. Dacă acesta este expus umezelii din aer,
în timp va recarbonata în sac, redevenind
carbonat de calciu (piatră de var), pierzânduşi toate proprietăţile de liant. Stingerea varului
şi depozitarea acestuia sub formă de chit
până în momentul folosirii va opri procesul
carbonatării, împiedicând expunerea la aer.
Chitul de var îmbătrânit ar trebui să fie destul
de solid pentru a sta în lopată. Dacă este prea
lichid, va avea calităţi slabe de liant. Deşi poate
fi obţinută o tencuială de succes folosind varul
tip hidratat, experienţa noastră personală cu
ambele tipuri de var (cel hidratat şi cel stins,
bogat în calciu) ne-a arătat că cel cu conţinut
ridicat de calciu este mult superior celui
hidratat, proprietăţile de liant şi carbonatarea
accelerată fiind superioare oricărui tip de var
încercat de noi.
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STINGEREA CHITULUI DE VAR CALCIC

Iată o metodă simplă pentru a face chit din var, din
var hidratat calcic: umpleţi un container de gunoi de
plastic cu 60 litri de apă curată şi adăugaţi cu lopata
doi saci de var pudră de 22,2 kg fiecare. Dacă varul
are cocoloaşe, plasaţi o sită de 0,625 cm deasupra
containerului şi împingeţi varul prin ea. Amestecaţi
orice parte de var expus în apă. Adăugaţi var până
când amestecul are consistenţa smântânii groase sau
chiar mai gros. Întregul amestec poate fi amestecat
în recipient cu un mixer lung cu mâner ataşat unei
bormaşini de putere mare. Odată ce amestecul are
consistenţa necesară, adăugaţi aproximativ încă 2,5
cm de apă deasupra acestuia, pentru a proteja chitul
de expunerea la aer şi sigilaţi-l cu un capac potrivit
bine strâns. Feriţi-l de îngheţ pentru a evita coagularea
acestuia ca brânza congelată.

Construcţia cu saci de pământ

Amestecarea tencuielii de var
Un amestec tipic din var cu nisip pentru a obţine
tencuială conţine de la două şi jumătate până la
trei părţi de nisip curat bine asortat, cu o parte
pastă de var. În mod normal, un înveliş de bază
din tencuială de var foloseşte un sort de nisip
mai dur pentru betoane, urmat de straturi din
sort de nisip mai fin pentru mortare. Pe lângă
recomandările noastre, o parte importantă în
procesul de a afla cum se comportă materialele
cu care lucraţi este experimentarea. Faceţi
câteva loturi de teste folosind diferite cantităţi
de nisip la părţi de chit de var şi permiteţile să se întărească complet înainte de a alege
amestecul cel mai potrivit nevoilor voastre.

14.16b: Aplicare cu mistria.

14.16a: Aplicare cu mâna.
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ceva presiune. Aruncarea sau pulverizarea
tencuielii pe suprafaţă oferă o legătură mai
puternică decât simpla aplicare cu mistria, mai
ales pentru învelişul iniţial. Evitaţi folosirea
îndelungată a mistriei din oţel pe suprafaţa
tencuielii, deoarece metalul tinde să scoată
particulele de var la suprafaţă şi să mărească
14.16c: Aplicare cu pulverizatorul.

riscul de a apărea crăpături. Însă tencuiala
lucrată cu mistrie din lemn menţine spaţiile

Ca şi tencuiala de lut, cea de var poate

dintre porii microscopici, care acceptă imediat

beneficia de adaosul de fibre compatibile

un alt înveliş de tencuială din var sau aplicări

tocate mărunt, cum ar fi bălegarul de vacă,

de var. Câteva straturi subţiri sunt mai eficace

părul de animale, paie tocate sau sisal

decât unul gros, putând fi aplicate cu mâna

mărunţit fin. De obicei, fibrele care au conţinut

sau cu mistria după ce stratul precedent s-a

ridicat de dioxid de siliciu sau proteine (părul

aşezat până la punctul în care poate fi crestat

animal) sunt potrivite. Tencuielile din var

cu unghia, dar nu şi cu degetul. Înainte de a

pot fi nuanţate cu pigmenţi de oxid colorat

aplica următorul înveliş de tencuială, umeziţi

compatibile cu varul (la o proporţie de până

peretele şi permiteţi-i apei să se pătrundă;

la 10 procente de pigment diluat în chit).

abia apoi aplicaţi următorul strat (Fig. 14.16a,

Puţin timp în plus folosit pentru a face aceste

b şi c).

teste va conta pe termen lung, ajutându-vă,
de asemenea, să înţelegeţi materialele cu
care lucraţi.

Tratarea

Aplicarea

Varul are nevoie să fie tratat pentru a asigura

Tencuielile din var pot fi aplicate fie cu mâna,

completă să aibă loc, e necesară păstrarea

fie prin mijloace mecanice, aderând direct

pereţilor umezi, dar nu îmbibaţi, în timpul

pe un substrat de lut, dacă sunt aplicate cu

aplicării şi pentru cel puţin o săptămână după
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o carbonatare optimă. Pentru ca întărirea
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aceea. Procesul umezirii şi uscării parţiale

stropi şi picături rătăcite cu acest amestec,

transportă carbonul în matricea tencuielii din

întrucât

var, activând procesul de carbonatare.

alcalinitatea varului. Nu lăsaţi, însă, aceste

acidul

din

oţet

contracarează

avertismente să vă îndepărteze de lucrul cu

Protecţia
Tencuiala din var are nevoie de condiţii de

acest material remarcabil.

Apa de var

tratare umede, lipsite de îngheţ. Momentul
optim pentru aplicarea acesteia este cu

Atunci când umeziţi suprafaţa unui perete

cel puţin două săptămâni înainte de orice

din pământ înainte de a aplica varul, este

posibilitate de îngheţ. Prelatele exterioare

recomandabil să folosiţi apă tratată cu un mic

de plastic sunt o metodă bună de a păstra un

procent de var. Acest lucru permite apariţia

mediu umed într-un climat uscat sau pentru a

procesului de carbonatare pe suprafaţa

feri de prea multe precipitaţii sau îngheţ într-

exterioară de argilă a peretelui şi crearea unei

un climat umed sau rece.

legături chimice între substratul de pământ şi
tencuiala de var.

Măsuri de siguranţă

Apa de la suprafaţă, care apare pe măsură

Atunci când vine vorba de var, e nevoie de

apă de var, formându-se un strat limpede de

o atenţie sporită. Este un material caustic ce

cristale de calcit. Pe scurt, apa de var este o

poate provoca arsuri severe ale pielii, ochilor

soluţie saturată de hidroxid de calciu în apă.

sau ale membranelor mucoase. Protejaţi-vă

Cea mai uşoară cale de a obţine apă de var

întotdeauna când lucraţi cu varul, folosind

pentru pregătirea suprafeţelor pereţilor este

ochelari de protecţie, mănuşi de cauciuc,

utilizarea apei de deasupra chitului de var,

pantaloni lungi, tricouri cu mâneci lungi şi

fără a mai fi nevoie de altceva. Amintiţi-vă să

încălţăminte rezistentă. Păstraţi la îndemână

adăugaţi puţină apă deasupra chitului pentru

un amestec dintr-o parte apă şi o parte oţet

a înlocui apa de var folosită. Dacă chitul pe

atunci când lucraţi cu varul şi spălaţi orice

care l-aţi preparat nu are apă la suprafaţa lui,

ce chitul de var se stabilizează, se numeşte
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câteva linguri de chit amestecat cu 3,75 litri

consistenţa dorită. Dacă este prea gros, pot

de apă curată vor fi de ajuns pentru a face apă

apărea multe crăpături fine după ce laptele

de var.

se usucă, crăpături numite „microfisuri”. De
obicei, cel mai bine este să optaţi pentru

Lapte de var

aplicarea mai multor învelişuri subţiri, până

Laptele de var (numit astfel de Holmes şi

mai groasă de lapte de var se poate obţine

Wingate în cartea lor Building with Lime), este

adăugând nisip silicios fin (0,2-0,3 mm) la o

un lichid aflat în suspensie din var hidratat în

proporţie de 50:50 nisip la chit de var.

la obţinerea grosimii dorite. O versiune

apă, care seamănă cu laptele. Este o formă
simplă de vopsea preparată din var şi poate
fi folosită singură sau colorată cu pigmenţi
minerali pentru a crea culori pastelate. Laptele
de var este folosit ca material de întreţinere
periodică a tencuielilor de var, deoarece
umple crăpăturile mici şi are uimitoarea
abilitate de a se “vindeca” singur. Pe măsură
ce apar crăpături, laptele de var creează mici
cristale care le acoperă. Varul stins este folosit,

14.17: Casă din chirpici în vârstă de o sută de ani
protejată cu un înveliş gros de tencuială din var.

cel mai adesea, pe tencuieli de var pentru
a le finisa şi pentru a le creşte rezistenţa la
crăpături şi schimbări climatice (Fig. 14.17).
Pentru obţinerea laptelui de var, combinaţi
cam 3,75 litri de chit de var solid cu aproximativ
15 litri de apă şi amestecaţi până obţineţi
consistenţa laptelui. Dacă este prea subţire,
mai adăugaţi puţin chit, iar dacă este prea
gros, mai adăugaţi apă, până când se obţine
260

14.18: Aplicarea stucului din var pe bază de ciment
peste plasa de rabiţ de pe Sand Castle, în Rum Cay,
Bahamas. Fotografie realizată de Steve Kemble şi Carol
Escott
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să însemne sfârşitul căutării unor tencuieli
şi mortare dure şi rapid de preparat, cu
costuri scăzute de întreţinere, înlocuindu-le
pe cele tradiţionale din var, mai moi. Ne-am
îngrămădit la achiziţionarea lui ca moliile la
lumina focului pentru ca, în final, să ne frigem
pe termen lung. Multe misiuni istorice din
14.19: Până şi tencuiala din ciment de pe chirpiciul
stabilizat al acestei case moderne construită în stil sudvestic s-a crăpat.

sud-vest au fost îngenuncheate din cauza
înlocuirii materialelor tradiţionale pe bază de
var cu cele din ciment.

Viitorul varului

Aşa cum am menţionat în Capitolul 4,
problema cu stucul din ciment aplicat peste

Tencuiala de var a fost folosită cu succes

substraturi de pământ este aceea că cimentul

de secole şi încă este disponibilă ca beton

este impermeabil şi nu permite eliminarea

Ready-Mix în Marea Britanie. Aici, în Statele

vaporilor de apă. Ceea ce este ciudat e faptul

Unite,

renaştere,

că permite trecerea apei în substraturi, dar nu

meritele şi beneficiile sale devenind din ce în

şi eliminarea vaporilor acesteia. Din această

ce mai evidente. Astfel, poate că pe măsură

cauză, foarte multe construcţii din chirpici din

ce cererea va creşte, la fel va face şi piaţa

sud-vest, ale căror tencuieli tradiţionale de

pentru chitul de var stins din var nestins

var au fost înlocuite cu stuc din ciment, arată,

bogat în calciu. (Pentru mai multe informaţii

acum, semne de căderi iminente (Fig. 14.19).

detaliate consultaţi referinţele cuprinse în

Evident, nu susţinem folosirea cimentului;

Ghidul Resurselor de la sfârşitul acestei cărţi).

aşa cum am spus mai înainte în această carte,

aceasta

trece

printr-o

fabricarea cimentului contribuie destul de

Tencuiala de ciment (Fig. 14.18)

mult la poluarea mediului. Apar, însă, situaţii

Cimentul a devenit disponibil publicului larg

peste mândrie şi să admitem că există câteva

aproximativ acum 75-100 de ani şi ar fi trebuit

utilizări foarte bune pentru acest material pe

în care uneori suntem nevoiţi să trecem
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care, în mod normal, nu l-am folosi. Există

şi rămân, astfel, stabile în condiţii de îngheţ

situaţii în care tencuiala de ciment nu este

sau de umezeală.

numai o tencuială bună, dar şi cea mai bună

Rabiţul, plasa de stuc sau cea din plastic

alegere, cum ar fi în cazul construirii în locuri

extrudat pot fi folosite în combinaţie cu

în care argila nu este disponibilă.

tencuiala din ciment. Plasa oferă rezistenţă

În timp ce îi ajutam pe prietenii noştri cu un

elastică cimentului, care s-ar separa de

proiect cu saci din pământ în Bahamas, eram

suprafaţa sacilor cu pământ fără ajutorul

adesea uimiţi de indisponibilitatea anumitor

acesteia.

materiale de construcţie. În mod normal facem
un drum până la magazinul de bricolaj pentru
ceva ce nu avem, însă, când cel mai apropiat
magazin este la 320 km distanţă de mers pe

Instalarea plasei din sârmă/
plastic

apă, trebuie să ni le confecţionăm singuri.
Ceea ce aveau din abundenţă era cimentul

Cea mai uşoară metodă de instalare a plasei

şi produsele pe bază de ciment. Chiar dacă

de stuc este prinderea acesteia de marginea

vechile ruine de pe insulă conţineau mortare

ei verticală pe perete şi desfăşurarea acesteia

şi tencuieli din var care, fără îndoială, fuseseră

de-a lungul peretelui. Întindeţi-o bine pe

produse local, aceste locaţii îndepărtate

măsură ce o faceţi şi prindeţi-o în cuie pentru

au căzut pradă, de asemenea, promovării

acoperiş galvanizate, de 5-6,25 cm, de

misterioase a cimentului în secolul 20.

suprafaţa sacilor. Un sol compact şi tratat de

Dacă locuiţi într-o zonă care este rar sau deloc

bună calitate va susţine cuiele şi chiar le va

expusă gerului (ca Bahamas), probabil că este

îndoi în unele locuri. Totuşi, dacă pământul

în regulă utilizarea stucului pe bază de ciment

este moale, va trebui să vă bazaţi pe firele

peste sacii cu pământ. Tencuielile pe bază de

din sârmă pe care le-aţi instalat în timpul

ciment sunt potrivite pentru sacii umpluţi cu

construirii pereţilor, în funcţie de rezultatele

pământ nisipos, aspru, care elimină bine apa,

obţinute la testele preliminare legate de sol

deoarece solurile nisipoase o reţin mai puţin

(Fig. 14.20).
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Mergem mai departe şi întindem sârma pe
toată suprafaţa peretelui, inclusiv pe uşi şi
ferestre, apoi o fixăm bine şi o prindem. Plasa
ar trebui să fie bine întinsă, dar nu foarte
strâns, pentru a evita ca sârma să ajungă
prea adânc între saci. Încercaţi să o păstraţi
la acelaşi nivel cu suprafaţa proeminentă
a sacilor pe toată suprafaţa peretelui. Apoi
răsuciţi bine sârmele, pentru a înlătura orice
joc. În ceea ce priveşte aspectul, poate veţi
dori să rotunjiţi colţurile folosind plasa de
sârmă.

Având în vedere că ne concentrăm pe
utilizarea materialelor naturale şi mai puţin
pe folosirea cimentului, nu vom descrie aici
cum să amestecaţi şi să aplicaţi ciment pe
o construcţie din saci cu pământ. Procesul
universal

de

amestecare

şi

aplicare

a

cimentului este acoperit pe larg în reviste
comerciale şi cărţi de către susţinătorii
cimentului, care cunosc şi se bucură de acest
material mai mult decât noi.

14.20: Carol Escott fixează plasa de sârmă folosind o
combinaţie de fire de sârmă şi cuie. Sursa fotografiei:
Sustainable Systems Support.

263

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

Amestecul cimentului cu var Concluzie
Dacă o construcţie din saci cu pământ se

Ce trebuie reţinut este că noi lucrăm cu

află într-o zonă umedă, care nu este ferită de

materiale naturale care interacţionează cu

îngheţ iarna, stucul de ciment poate fi folosit

mediul şi cu schimbările sale mai mult sau mai

dacă este adăugat var în amestec. În timp ce

puţin subtile. Tencuielile din lut reacţionează

adăugarea cimentului în var va afecta negativ

la schimbările umidităţii, temperaturii şi chiar

abilitatea acestuia de a carbonata complet,

şi cele legate de anotimpuri, dilatându-se şi

adăugarea a până la 50 de procente de var

contractându-se. Ceea ce încercăm să oferim

în ciment (din volum) măreşte abilitatea

este un înveliş exterior final care permite

cimentului de a elimina umezeala, păstrând

peretelui să se adapteze la schimbările

calităţile de liant inerente acestuia. Chiar şi

mediului,

în această situaţie, recomandăm umplerea

structurală. Aceasta oferă protecţie împotriva

sacilor cu un sol nisipos, aspru, care elimină

vremii aspre, fiind, de asemenea, o sursă de

bine apa, pentru a opri apariţia umezelii pe

frumuseţe şi simplitate.

pereţi şi pentru a scădea numărul crăpăturilor
de pe suprafaţa tencuielii.
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CAPITOLUL 15

CHAPTER 14

TencuieliPlasters
interioare
Exterior
Earthen Plaster
arthbag walls can be likened to bare bones awaiting a fleshy coat of protective plaster. In this
Earthen and lime plasters absorb and transpire moischapter, we will look at earthen plasters, lime over an
ture out through the walls, helping to regulate internal
earthen plaster, and lastly address the use of cement.
humidity. Properly mixed and applied, earthen plasÎn
vara
anului
2002
am
fost
angajaţi
să
demold,
compatibilitate),
ne-au long-lasting,
oferit şansa de
Let’s approach the subject of earthen plasters by exam- ters are
vermin, and UVeiresistant,
ining finalizăm
the basics, asinteriorul
we have done
with cu pereţi
durable,
above all,
beautiful.
Earthen
plastersinterioară
are a
uneipreviously
construcții
a fiand
creativi
în ce
priveşte
tencuiala
earthen building.
joy to work with and live within. They are naturally
de rezistenţă din saci de pământ proiectată
cu to
argilă
provenită
demild
la faţa
locului, de pe
soothing
the senses
and have
detoxifying

E

properties.
de US Interior Department, Bureau of Land
terenul public, şi cu sol nisipos provenit de la
JEANETTE POWERS

Management. Această staţie de contact a

o balastieră locală.

pădurarului, de 72,5 metri pătraţi, în stil
Pueblo, se află pe malul râului San Juan, la
rampa pentru bărci Sand Island din partea de
sud-est a statului Utah. Fusesem contractaţi
cu un an înainte pentru a învăţa o echipă
şi pentru a asista la construcţia cu saci de
pământ. Să funcţioneze banii din taxele
noastre! (Fig 15.2).
Deşi le-am acordat încredere deplină în
ce priveşte tencuiala exterioară cu Dryvit
14.1: Earthbag walls with an

earthen
plaster
coat, in mid-winter.
peste
spumă,
peste placaj

(în ciuda sugestiei

noastre pentru sisteme cu un grad mai mare

15.1 (sus): Ruina Moon House, Utah. Tencuiala originală
datează din circa 1.200 î.e.n.
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Tencuiala grasă
Deoarece alegerea noastră
în ce priveşte tencuiala în
acest proiect trebuia să se
potrivească unei facilităţi de
uz public, am fost provocaţi
să

dezvoltăm

un

nou

standard pentru o tencuială
cu pământ mai durabilă,
15.2 (stânga): Am fost încântaţi de oportunitatea
execuţiei unei tencuieli pentru un perete creat
în totalitate din pământ natural, într-o clădire
guvernamentală deschisă publicului.

rezistentă la mucegai, uşor de aplicat. Astfel

Pentru tencuielile interioare, mai întâi ne

în două etape. Tencuiala grasă este solidă,

îndreptăm atenţia către pământ. Am ales

durabilă şi uşor de aplicat. Dacă şi culoarea

acest material pentru faptul că este disponibil,

pământului este una atractivă, tencuiala

uşor de folosit, este familiar şi deoarece este

poate fi aplicată uşor cu mistria şi lăsată astfel

compatibil cu sistemul de construcţie cu saci

ca perete finalizat, sau poate fi uşor texturată

de pământ. Atunci când nu sunt disponibile

pentru a primi straturi ulterioare de finisaj,

componente

pământ,

sau o tencuială mai rafinată, alis (vopsea pe

cimentul, varul şi gipsul sunt opţiuni viabile.

bază de argilă), sau vopsea de lapte. Tencuiala

(Pentru mai multe informaţii despre aplicarea

grasă reduce timpul de pregătire prin faptul

de ciment şi var consultaţi Capitolul 14).

că poate folosi materiale mai grosiere. Acest

ale

tencuielii

cu

s-a născut tencuiala grasă. Este doar atât. Este
un strat de tencuială foarte gros care se face

lucru înseamnă că cernerea materialelor
durează mai puţin timp. Tencuiala grasă
poate fi adaptată pentru a se comporta ca
metodă eficientă de tencuit pentru aplicarea
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tencuielii pe construcţii cu saci de pământ, cu

foarte cremoasă, în timp ce oferă rezistenţă la

sau fără instalarea reţelei de plasă de sârmă.

întindere la un nivel microscopic. Combinaţia
de trei dimensiuni diferite de fibră foarte bine

Cheia succesului pentru
tencuielile grase constă în
varietatea dimensiunilor

asortate, în amestec cu o tencuială de pământ
tipică de aproximativ 25 de procente argilă şi
75 de procente nisip bine asortat, a produs o
tencuială puternică, rezistentă la crăpare, care
este uşor şi distractiv de aplicat.

fibrelor
La fel cum la o construcţie de pământ tencuiala
de pământ beneficiază de includerea nisipului

Aditivi pentru tencuiala
grasă

bine asortat, am găsit că acelaşi beneficiu se
aplică pentru fibra unei tencuieli grase de

Pe lângă fibră, adăugăm de asemenea şi un

bază. Deşi există multe opţiuni pentru fibră,

inhibitor de mucegai. Deşi mediile interioare

am selectat trei varietăţi care s-au dovedit a

sunt ferite de eroziunea datorată condiţiilor

fi până acum cele mai bune pentru nevoile

meteorologice, generează totuşi o cantitate

noastre. Cele trei varietăţi de fibră la care ne-

considerabilă de umezeală internă provenită

am oprit sunt: paie tocate lungi de până la 4

de la duşuri, gătit, plante de interior şi,

cm, tăieturi de iarbă uscată la soare lungi de

specific zonei de sud-vest, sisteme de răcire

până la 4 cm şi fibre de celuloză pentru hârtie

cu evaporare.

(la fel ca cele folosite în izolaţia cu celuloză).
Paiele oferă puţină cantitate şi adaugă matricei
rezistenţă la întindere. Tăieturile de iarbă

Borax

adaugă de asemenea rezistenţă la întindere,

Fibrele organice sunt supuse riscului de

făcând în acelaşi timp tencuiala mai maleabilă

mucegai ca rezultat al umezelii. Am adăugat

şi mai uşor de sculptat. Hârtia de celuloză

o cantitate mică de borax (de tipul celor

este crème-de-la-crème, făcând tencuiala

vândute în magazine pentru înălbirea rufelor)
267

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

în tencuiala noastră. Aproape o cană de

adăugăm între 1,4-2,8 litri de pastă de făină

borax la fiecare roabă de 4 metri cubi pare să

fiartă la o roabă de patru metri cubi. Fiecare

meargă foarte bine. Pentru a pregăti boraxul,

pământ este diferit desigur, deci va trebui să

cerneţi pudra printr-o strecurătoare fină de

experimentaţi în ce priveşte cantităţile.

bucătărie şi amestecaţi pudra cernută cu o

În afară de borax şi de pastă de făină fiartă, nu

cană de apă. Adăugaţi acest amestec în apa

mai folosim niciun alt aditiv pentru realizarea

pentru tencuială.

tencuielii grase. Există multe alte opţiuni
pentru reţete de tencuială cu tot felul de

Pasta de făină fiartă
Celălalt aditiv de care am devenit dependenţi
este pasta de făină fiartă. Aceasta adaugă
rezistenţă şi previne formarea prafului de
tencuială uscată. De asemenea, conferă un
grad suplimentar de aderenţă în timpul
procesului de aplicare şi poate fi folosită
pentru a susţine proprietăţile de omogenizare
ale unei tencuieli căreia îi lipseşte argila, sau
argilei care nu are putere de omogenizare.
De asemenea, pasta de făină fiartă conferă
peretelui şi o suprafaţă ascuţită, ca de glaspapir,
atunci când tencuiala încă proaspătă este
aplicată cu buretele sau frecată cu mănuşi de
cauciuc, ceea ce creează o excelentă suprafaţă
rugoasă pentru aplicarea ulterioară a unei
vopsele de lapte sau a unui alis. Suprafaţa
poate fi raclată sau scobită mai dur pentru o
tencuială finisată aplicată cu mistria sau aplicată
fin cu mâna şi lăsată aşa cum este. În general,
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aditivi. Acestea sunt doar preferinţele noastre
personale şi am aflat că sunt nişte amestecuri
de tencuit foarte bune şi uşor de folosit direct
pe pereţii construiţi cu saci de pământ.

Reţeta pentru tencuială
grasă (Fig. 15.3)
• 11,3-15 litri de apă curată (cantitatea totală
necesară)
• 2 cutii #10 (3,8 l) de paie tocate
• 2 cutii #10 de iarbă uscată tocată
• 4 cutii #10 de hârtie de celuloză
• 6 lopeţi de pământ bogat în argilă, cernut la
0,625 sau 1,25 cm
• 18 lopeţi de pământ nisipos cernut la 0,625
sau 1,25 cm
• 1,4-2,8 litri de pastă de făină fiartă
• 1 cană de borax dizolvată într-o cană de apă

REŢETĂ PENTRU 15 LITRI DE PASTĂ
DE
FĂINĂ FIARTĂ
Construcţia
cu saci de pământ
Această reţetă va crea o cantitate pentru o
roabă de 4 metri cubi. Fiecare are tendinţa de
a-şi dezvolta propriul stil de amestecare. De
obicei este cel mai bine să începeţi cu o parte
din apă (să zicem o jumătate sau două treimi
din cantitatea totală). Adăugăm boraxul
diluat şi pasta de făină la început pentru a
amesteca bine boraxul, pasta de făină şi apa.
Adăugăm pământul bogat în argilă pentru a
ne asigura că este saturat complet. Dacă după
adăugarea argilei amestecul devine prea gros,
adăugaţi suficientă apă pentru a-l menţine
lichid. Apoi adăugăm fibra şi nisipul, folosind
mai mult sau mai puţin nisip pentru a atinge
consistenţa dorită. Ne străduim să avem o
consistenţă îndeajuns de fermă pentru a
putea fi modelată ca o minge şi îndeajuns de
flexibilă pentru a fi sculptată cu mistria.
Reţeta pentru tencuiala grasă este doar un
exemplu. Această reţetă a

Într-un recipient mare de 18,75 litri turnaţi
11,25 litri de apă la fiert. Într-un alt recipient
adăugaţi 10 căni de făină albă de grâu la
3,75 litri de apă rece. Amestecaţi până la o
consistenţă cremoasă. Când apa clocoteşte,
turnaţi repede crema de făină amestecând
continuu. Consistenţa se va transforma
dintr-una de un alb opac, într-una îngroşată,
translucidă, ca de jeleu. Noi preferăm să o mai
fierbem câteva minute în plus, amestecând
la fund cu o spatulă de cauciuc, rezistentă
termic şi cu mâner lung, sau cu o lingură de
lemn, până ce devine groasă ca o budincă.
Luaţi de pe foc şi turnaţi într-o găleată de
18,75 litri. Acoperiţi găleata cu un capac şi
depozitaţi-o într-un loc răcoros pentru a fi
folosită ulterior.
15.3: Un amestecător de mortar uşurează munca în
cazul tencuielii grase.

funcţionat bine pentru noi
într-un proiect particular,
dar

alte

metode

sau

amestecuri pot funcţiona
mai

bine

pentru

voi.

După ce am experimentat
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cu cantităţile pentru tencuiala grasă, este

Dacă observaţi crăpături:

momentul să facem câteva teste.

• Reduceţi cantitatea de apă, SAU
• Măriţi cantitatea de nisip, SAU

Realizarea de teste pentru

• Măriţi cantitatea de fibră SAU
• Încercaţi-le pe toate trei.

tencuială
Dacă tencuiala este slabă sau are o consistenţă
Înregistraţi

cantităţile

pentru

diferitele

de cretă:

amestecuri pe care le faceţi. Aplicaţi tencuiala

• Măriţi cantitatea de pastă de făină SAU

pe o porţiune de perete sau pe o tablă de

• Folosiţi argilă de o calitate mai bună

mostre. După ce porţiunile pentru testare

Am aflat că, în cazul anumitor soluri,

s-au uscat, examinaţi mostrele în ce priveşte

combinaţia varietăţii fibrelor (în special fibra

fisurarea şi rezistenţa. Noi facem găuri cu

de celuloză) cu pasta de făină produce un

şurubelniţa şi le lovim cu o bucată de lemn.

efect neobişnuit de marmură care este destul

Aceleaşi principii care se aplică la tencuielile

de frumos. Avem suspiciunea că acest lucru

exterioare sunt relevante şi pentru tencuielile

se datorează unei reacţii chimice între toate

interioare (Fig. 15.4).

ingredientele şi diferitele grade de uscare ale
fibrelor într-un strat de tencuială atât de gros.

Aplicarea directă pe sacii de
pământ: voi stabiliţi cât de
groasă va fi
15.4: Porţiuni de tencuială pentru testare la Cantonul
forestier din Sand Island.

Tencuiala grasă se face în două etape, cea
de-a doua urmând imediat după ce prima s-a
aşezat puţin, dar este încă proaspătă şi uşor
flexibilă la atingere. (Va rugăm să consultaţi
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secţiunea intitulată “ Metodă de aplicare

a stratului ulterior. Suprafaţa este cel mai uşor

cu mâinile direct pe sacii cu pământ” din

de texturat cât este încă umedă şi flexibilă.

Capitolul 14 pentru o descriere detaliată a

(Puteţi găsi mai multe informaţii despre

acestui proces).

legătura mecanică în Capitolul 14).

În caz de vreme uscată şi toridă lucraţi
suprafeţe mici, cum ar fi de 1,5 pe 1,5 m, astfel
încât să puteţi aplica al doilea strat cât primul
strat este încă umed. Adecvaţi acoperirea

Tencuială slabă sau fără
grăsime peste plasă rabiţ

conform condiţiilor de mediu. După ce
tencuiala s-a uscat şi a atins o consistenţă

Tencuială slabă este un termen pe care l-am

de piele uscată (încă proaspătă, dar fermă),

inventat pentru a descrie o tencuială cu mai

poate fi lucrată cu mistria şi lăsată aşa cum

puţină fibră decât tencuielile grase. Lungimea

este sau frecată cu mănuşi de cauciuc sau cu

paielor şi a firelor de iarbă tăiată trebuie să

un burete pentru a pregăti porii suprafeţei,

fie potrivită pentru a trece uşor prin ochiurile

pentru aplicarea unei vopsele de lapte sau a

plasei rabiţ. O altă opţiune pentru tencuiala

unei vopsele pe bază de argilă.

slabă este de a omite tăieturile de iarbă sau
de paie şi de a mări cantitatea de hârtie de

Legătura mecanică pentru
straturile finale de tencuială

celuloză şi de nisip. Ideea este să aveţi o fibră
îndeajuns de fină pentru a trece prin ochiurile
de 1,25 cm ale plasei rabiţ şi a umple perfect
spaţiile din spatele plasei.

În vederea pregătirii suprafeţei pentru o

Rezultă astfel că o tencuială fără grăsime

ulterioară tencuială finală fină, aceasta

este una care nu are nicio fibră. Tencuiala

trebuie raclată sau trebuie înţepată prin

fără grăsime este o alegere bună atunci

lovire cu o scândură cu cuie, sau zgâriată cu

când lucrarea se face într-un climat cald,

o perie aspră, sau trageţi orizontal o racletă

umed, unde procesul de uscare este foarte

de-a lungul suprafeţei, pentru a-i conferi o

lent. Tencuiala fără fibră ajută la scăderea

textură dinţată pentru o mai bună aderenţă

probabilităţii de apariţie a mucegaiului pe
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pereţi. Mucegaiul poate păta şi decolora

dacă suprafaţa finală nu are fibră. Pentru

peretele şi poate fi dăunător pentru sănătate.

stratul de acoperire din a doua etapă, luaţi în

Nu mai este nevoie să spunem că această

considerare folosirea unei tencuieli slabe sau

tencuială fără grăsime va aluneca uşor printre

a uneia fără grăsime.

şi în jurul ochiurilor plasei rabiţ. Plasa trebuie

Omiteţi fibra şi măriţi cantitatea de nisip,

să fie strânsă bine în jurul sacilor, fără să aibă

până ce tencuiala se usucă fără crăpături.

zone în care să fie lăsată.

Experimentaţi de asemenea şi cu cantitatea

Poate fi aplicată cu mâna sau cu mistria.

de pastă de făină. O tencuială de lut fără

Permiteţi ca tencuiala să se aşeze puţin şi

fibră şi bogată în nisip este mai puţin expusă

apoi aplicaţi un alt strat cu mistria, la aproape

la mucegai. Amestecul funcţionează cel mai

0,625-0,9 cm sub plasă (Fig. 15.5).

bine atunci când este ferm, dar încă flexibil şi
puţin lipicios. Dacă există un amestec adecvat

Tencuială fără grăsime peste
tencuială grasă

de nisip cu argilă stabilă, necontractilă, chiar
şi o tencuială mai groasă fără fibră se va usca
fără crăpături. Nisipul aspru bine asortat este
o bună premisă pentru succes.

Ne-am confruntat cu apariţia mucegaiului
în câteva zone pe care am folosit tencuiala
grasă. După ce s-a uscat complet, s-a putut
îndepărta uşor cu peria şi nu a mai apărut
niciodată. S-a datorat probabil lipsei de
ventilaţie din timpul procesului de uscare.
Din moment ce prezenţa fibrei organice face
tencuiala mai expusă la mucegai, fibra poate
fi omisă în aplicarea celui de-al doilea strat şi
poate fi folosită doar în primul strat. Pentru
pereţii pe care intenţionaţi să îi acoperiţi
cu vopsea de lapte, finisarea va fi mai bună
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15.5: Tencuiala fără fibră se aplică repede şi umple bine
toate golurile dintre rândurile de saci, până când se
aşază la acelaşi nivel cu plasa de sârmă.
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Rajuelas sau piatra spartă

şi pentru a oferi o rezistenţă suplimentară
unei tencuieli slabe de lut.

Indienii Anasazi puneau orice în tencuielile
lor: cioburi, cărbuni de lemn, bucăţele de
oase, paie de grâu tocate, pănuşi de porumb
şi ştiuleţi măcinaţi, yucca şi fire de iarbă. De
cele mai multe ori, totuşi, ei foloseau mici
pietre neregulate presate în mortar de lut
între pereţii cu zidărie de piatră. Spaniolii
numeau aceste mici pietricele Rajuelas.
Rajuelas reduc contractarea lutului. În orice
caz, umplerea golurilor adânci cu un amestec
de pietriş grosier va reduce riscul fisurării,
dacă se doreşte o singură aplicare a unui strat
de tencuială fără grăsime.

15.6: Noi practicăm un stil cu adevărat rustic de
tencuială, folosind, în principiu, o strecurătoare de
bucătărie de sârmă de dimensiuni între 0,1 şi 0,3
centimetri pentru cernerea tencuielilor de finisare.

Cantităţile pentru lut şi nisip sunt de obicei

Tipuri de nisip pentru ten-

de 25-30 de procente lut şi 70-75 procente

cuieli de lut de finisare

de nisip bine asortat. Pământul argilos şi cel

Tencuielile de finisare, în general, sunt doar

pentru tencuieli, deseori amendată cu nisip

lut şi nisip care au fost cernute printr-o sită de

curat, fin, bine asortat. Cea mai ieftină sursă

sârmă mai groasă (Fig. 15.6).

de nisip fin este nisipul de construcţie spălat

Dimensiunea nisipului stabileşte grosimea

provenit de la o balastieră. Îl mai puteţi cerne

tencuielii. Fibrele trebuie să fie scurte şi fine,

pentru un finisaj mai fin sau îl puteţi folosi aşa

iar cantitatea trebuie redusă sau chiar omisă

cum este. Nisipul de cuarţ foarte fin poate fi

în funcţie de preferinţele personale. Liantul

comandat la cele mai multe depozite de lemn

de cazeină sau pasta de făină fiartă pot fi

sau de la outlet-urile de ceramică, pentru

adăugate pentru a preveni prăfuirea pereţilor

a obţine o tencuială finală foarte fină. Un

nisipos reprezintă prima noastră opţiune
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avantaj al folosirii nisipului de cuarţ ambalat

Următoarele reţete produc acelaşi rezultat

este faptul că strălucirea sa îmbunătăţeşte

(pentru doze mici este mai ieftin să folosiţi

culoarea unei argile din natură, în timp ce

lapte proaspăt).

un nisip de mortar va avea tendinţa de a
întuneca sau poate chiar de a schimba uşor
culoarea argilei.

Finisaje întărite cu cazeină
O tencuială grasă făcută cu un pământ argilos

Liantul pe bază de lapte
făcut de Kaki acasă
Această reţetă are ca rezultat 1,9 litri de liant
concentrat pe bază de cazeină.

bun constituie ea însăşi o bună finisare.

Ingrediente

Pentru a conferi şi mai multă protecţie, putem

• 3,75 litri de lapte degresat

adăuga un strat sau două de adeziv pe bază

• 1/2 ceaşcă oţet alb

de cazeină. Aceasta este derivată din proteina

• 1/3 ceaşcă borax (înălbitor de rufe 20 Mule Team)

de lapte. Formează baza unui liant natural
non-toxic, ce poate fi folosit ca adeziv, ca

Încălziţi laptele la aproape 43°- 46°C, aproape

grund, vopsea de lapte şi ca liant la tencuielile

fierbinte. Aveţi grijă să nu încălziţi prea tare

fine de lut. Aţi observat simbolul laptelui de

pentru că veţi găti cazeina. Adăugaţi 1/4 ceaşcă

vacă Borden pe eticheta adezivului alb Elmer?

de oţet. Amestecaţi uşor. Laptele va începe să

Este adezivul din lapte original comercializat.

se separe. Adăugaţi cealaltă cantitate de 1/4

Un liant pe bază de cazeină este uşor

ceaşcă de oţet. Amestecaţi uşor. Proteina din

impermeabil, dar permite totuşi umezelii să

lapte (cazeina) va ieşi la suprafaţă, iar zerul

transpire prin pereţi, ceea ce îl face compatibil

trebuie să se transforme într-un lichid galben

cu suprafeţele de lut.

limpede (dacă nu se întâmplă acest lucru mai

Noi ne facem proprii lianţi din cazeină, atât

aşteptaţi puţin). Când s-au separat complet,

din lapte proaspăt, cât şi din lapte procesat,

strecuraţi conţinutul cu o strecurătoare de

pudră de cazeină.

sârmă sau cu una din tifon pentru brânză.
Clătiţi uşor globurile de cazeină în apă rece
pentru a îndepărta zerul. Lăsaţi deoparte.
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Dizolvaţi 1/3 ceaşcă de borax într-un litru
de apă foarte fierbinte, până ce cristalele
se dizolvă complet şi apa se limpezeşte.

Liant pe bază de cazeină
făcut din cazeină pudră

Amestecaţi cazeina cu soluţia de borax şi

Amestecaţi bine: 1 şi 1/3 ceaşcă de pudră de

bateţi o spumă cremoasă, folosind un blender

cazeină cu 1/3 ceaşcă de borax uscat, cernut.

sau un mixer pentru ouă manual sau electric.

Amestecaţi ingredientele în 1,9 litri de apă (nu

Strecuraţi acest amestec de cazeină/borax

aveţi nevoie de blender pentru asta!). Lăsaţi

printr-o strecurătoare de sârmă, într-o găleată.

amestecul să se închege 1 până la 2 ore. Asta

Adăugaţi un litru de apă pentru a obţine o

e tot!

cantitate de aproximativ 2 litri şi amestecaţi

Această cantitate de aproape 2 litri de liant pe

bine. Acum aveţi aproximativ 2 litri de liant pe

bază de cazeină poate fi folosită concentrată,

bază de cazeină concentrat.

ca bază pentru vopseaua de lapte, sau mai
diluată, ca grund sau liant pentru tencuială

Variaţii
Liantul pe bază de cazeină poate fi făcut de
asemenea şi din lapte proaspăt, folosind mai
puţin oţet decât în reţeta de mai sus, dar va

de finisaj, pentru pereţii sau podeaua de lut.

Grunduri pe bază de
cazeină

dura mai mult. Puneţi aproximativ 4 litri de

Cazeina poate fi folosită pentru a furniza

lapte degresat într-un bol într-un loc călduţ.

protecţie suplimentară împotriva umezelii

Adăugaţi o lingură de suc de lămâie, oţet,

atunci când este pusă peste o tencuială de

lapte acru sau iaurt. Lăsaţi să se covăsească

lut. Diluaţi doi litri de liant pe bază de cazeină

— poate dura o zi sau două până se separă.

cu alţi doi litri de apă, ceea ce va rezulta un

Strecuraţi cu o strecurătoare sau cu un tifon

volum de patru litri. Liantul trebuie diluat

pentru brânză. Din moment ce aşa se prepară

până la o consistenţă îndeajuns de subţire

brânza panir din India, o puteţi fie mânca, fie

ca, atunci când va fi aplicat cu bidineaua pe

puteţi folosi reţeta anterioară pentru a face

perete, să fie absorbit şi să se usuce fără a lăsa

un liant pe bază de cazeină.

o suprafaţă vizibil strălucitoare. Faceţi mici
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porţiuni de test pe perete sau, de preferinţă,

Alternativ, adăugaţi pe rând câte o ceaşcă

pe o tablă de mostre, pentru a determina

de caolin şi una de lapte de var, în timp ce

dacă mai trebuie adăugată apă. În unele

amestecaţi bine, până la consistenţa unei

cazuri, patru litri de apă (sau mai mult) trebuie

creme groase. Amestecaţi dioxidul de titan cu

adăugaţi pentru a obţine rezultatele dorite.

suficientă apă pentru a obţine o consistenţă
cremoasă ca de pastă de dinţi. Amestecaţi

Pete de culoare deschisă

pasta de dioxid de titan în pasta cremoasă de
liant, caolin şi lapte de var. Dacă vopseaua de

La acest grund pe bază de cazeină, se pot

lapte se subţiază mai adăugaţi caolin. Faceţi

adăuga pigmenţi oxizi de lut sau minerali

câteva teste pentru a nimeri consistenţa

pentru a nuanţa liantul şi pentru a obţine pete

corectă. Trebuie să fie îndeajuns de uscată

de culoare mai deschisă. Oxidul roşu de fier,

pentru a nu se scurge de pe pensulă, dar

galbenul ocru, lutul roşu ars şi albastrul ultra

îndeajuns de subţire pentru a se împrăştia

marin sunt câteva exemple. Evitaţi coloranţii

uşor.

acizi pentru că ei vor închega vopseaua de
lapte.

Vopsea de lapte
Din această reţetă vor rezulta patru litri de
vopsea de bază alb-opac. Toate ingredientele
trebuie să fie la temperatura camerei.
• 2 litri de liant pe bază de cazeină concentrat
• 10-15 ceşti de argilă albă de caolin
• 10-15 ceşti lapte de var (carbonat de calciu, pudră
de piatră de var)
• 1½ ceşti dioxid de titan (pigment alb)
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Aplicarea vopselei de lapte
Vopseaua de lapte udă pare transparentă
atunci când este aplicată pentru prima dată
pe o suprafaţă, deşi atunci când se va usca
va fi de un alb opac. Uneori, chiar şi peste un
lut maro închis, un strat este de ajuns, dar de
obicei este mai bine dacă aplicaţi două straturi.
Aplicaţi întotdeauna vopseaua de lapte la
temperatura camerei, pentru că temperaturile
scăzute o vor subţia considerabil. Puneţi la
frigider cantitatea nefolosită. Vopseaua va
ţine cam două săptămâni într-un frigider
15.7: Vopseaua de lapte uscată va fi cu opt până la
zece nuanţe mai deschisă decât atunci când este udă.
Vopseaua de lapte poate fi aplicată cu o pensulă sau cu
un trafalet, exact ca şi vopselele comercializate.

rece. Atunci când este gata pentru a fi

Cu această reţetă se va obţine o minunată

de suprafaţa peretelui, dar, în medie, 3,75 litri

vopsea alb-opac. Pentru a obţine o culoare

vor ajunge pentru 14,5-19,3 metri pătraţi pe o

de coajă de ou, adăugaţi o lingură de galben

suprafaţă cu pori fini (Fig. 15.7).

folosită, lăsaţi-o să ajungă la temperatura
camerei. Rata de acoperire variază în funcţie

ocru în pudra de dioxid de titan. Dacă
adăugaţi un sfert de ceaşcă de galben ocru
va rezulta o culoare ca de unt proaspăt bătut.
Caolinul, laptele de var şi dioxidul de titan se
pot găsi la depozitele de ceramică. De obicei
sunt disponibile la saci de 11,1 şi 22,2 kg sau la
cantităţi mai mici.

Tencuială de finisare
stabilizată cu liant pe bază
de cazeină
Trăim în Deşertul Pictat, înconjuraţi de
pământuri colorate natural într-o paletă bogată.
Aşadar, este normal să profităm de avantajele
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pe care ni le oferă natura şi să strângem

pentru baie sculptate din „lut stabilizat cu

propriul nostru pământ pentru tencuială.

cazeină” şi grunduit cu ulei de in. Aşa cum se

Aceste soluri argiloase colorate sunt cernute

spune în carte, aceste obiecte de baie au fost

printr-o strecurătoare de bucătărie de 0,15-0,3

folosite timp de opt ani. Tencuiala de pământ

cm în găleţi. Apoi amestecăm pământul cernut

stabilizată cu cazeină poate fi întinsă, pentru

cu mortarul de nisip cernut şi spălat (sau nisipul

a face blaturi rezistente la apă şi pervazuri

de cuarţ) în proporţie de 1:3.

interioare pentru ferestre, şi pot fi grunduite

Diluaţi liantul pe bază de cazeină concentrat

cu straturi multiple de ulei de in fierbinte şi

pentru a obţine până la doi litri. Aceasta este

câteva straturi de grund de podele, care are

concentraţia pe care noi o amestecăm de obicei

la bază uleiul natural, conform celor descrise

cu lut şi nisip. Consistenţa este suficient de

în Capitolul 16.

fermă pentru a sta pe mistrie şi în acelaşi timp
uşor de aplicat. Acest amestec pentru tencuială
are ca rezultat un strat de finisare bun şi pentru
podele. Tencuielile stabilizate cu cazeină sunt

Alis (Vopsea pe bază de
argilă)

foarte lipicioase — aproape ca nişte adezivi.
Ceea ce ne place la ele este că adaugă rezistenţă

Am învăţat de la Carole Crews cum să facem

şi un grad de impermeabilitate, fără a altera

un alis frumos, stabilizat cu pastă de făină

culorile subtile ale pământurilor naturale. Pasta

fiartă, argilă de caolin cumpărată şi pigmenţi.

de făină are tendinţa de a întuneca tencuiala

Aceeaşi reţetă poate substitui lutul natural

sau chiar a altera culoarea, ceea ce poate fi de

cernut fin, dar pasta de făină are tendinţa de a

dorit sau nu.

închide culoarea originală. Pentru cei cu acces
limitat la luturile din natură sau la selecţia

Blaturi de pământ rezistente
la apă şi zone pentru baie
Cartea Earth Construction Handbook de
Gernot Minke are exemple de chiuvete şi zone
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surse de contact pentru tehnici de finisare mai
detaliate, de la Carole şi alte enharradoras.
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Reţetă pentru alis din pastă

straturi, permiteţi primului strat să se usuce

de făină

complet înainte de a-l aplica pe al doilea.

Umpleţi o găleată de 18,75 litri cu 11,25 litri de

ca cea a pielii, poate fi raclat cu ajutorul unei

apă şi 2 litri de pastă de făină fiartă. Adăugaţi

mistrii flexibile din oţel inoxidabil sau folosind

părţi egale pudră din argilă de caolin alb şi

mişcări circulare mici, cu un capac de la

nisip silicios fin de 0,2 mm sau alt nisip fin

recipientele pentru iaurt, aşa cum face Carole

spălat (lui Carole îi place să adauge o cantitate

Crews. Este nevoie de puţină practică pentru

de mică fină în nisip pentru o finisare mai

a stăpâni tehnica ei (noi încă ne străduim!),

strălucitoare). Amestecaţi până obţineţi o

dar încercaţi. Este o alternativă mai puţin

consistenţă fină, cremoasă. Pentru a ajuta

costisitoare la mistriile din oţel inoxidabil.

argila să rămână în suspensie, adăugaţi o

O altă tehnică de finisare este de a „tampona

lingură de silicat de sodiu (un sirop clarificat

uşor” suprafaţa cu un burete de celuloză mare

pe care olarii îl folosesc pentru a menţine

şi umed, folosind mişcări circulare pentru

bucăţile de argilă în suspensie echilibrată).

a corecta orice imperfecţiune făcută de

Adăugaţi orice pigment de culoare pregătit.

bidinea. Aceasta se face cel mai bine atunci

Faceţi mostre de testare. Consistenţa trebuie

când ultimul strat de alis este încă proaspăt

să fie îndeajuns de groasă pentru a putea fi

dar ferm. Întotdeauna alegeţi o zonă cu

întinsă cu o bidinea sau cu un trafalet, fără să

dimensiuni mici pentru a testa, înainte de a

picure.

aplica totul pe întregul perete. Un strat sau

Suprafaţa peretelui trebuie să aibă o structură

două de grund simplu pe bază de cazeină

poroasă, ca de piele de căprioară, pentru ca

poate proteja un finisaj cu alis.

Atunci când stratul final are încă o consistenţă

alisul să adere. De asemenea, trebuie să fie
uscată şi să nu aibă praf. La fel ca în cazul
tuturor vopselelor sau tencuielilor, aplicarea
de sus în jos împiedică picurarea pe suprafaţa
deja finisată. Dacă este nevoie de două

Tencuială finală întărită cu
pastă de făină
O reţetă similară pentru alisul menţionat
anterior poate fi folosită, de asemenea,
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pentru a obţine o tencuială bună. Doar măriţi

Unii aplică uleiul de in ca grund pe toţi pereţii,

cantitatea de nisip la 2½ sau 3 părţi. Folosiţi un

pentru a menţine aspectul ud al lutului, aşa

nisip de mortar cu granulaţie continuă, cernut

cum era când a fost aplicat. În orice caz, un

şi spălat. Sau luaţi în considerare folosirea unui

singur strat de ulei de in fierbinte poate fi

nisip de cuarţ de diferite dimensiuni, cum ar

folosit ca grund de etanşare/ stabilizator peste

fi 0,2, 0,3 şi 0,6 mm. Amestecaţi până obţineţi

o tencuială grasă pentru a inhiba mucegaiul şi

o consistenţă îndeajuns de flexibilă pentru a

pentru a adăuga elasticitate. Faceţi teste!

fi aplicată cu mistria. Umeziţi peretele înainte
de aplicare. Permiteţi umezelii să fie absorbită
— aplicaţi tencuiala cu mâna şi apoi daţi cu
mistria, sau aruncaţi-o pe perete cu mistria.
Păstraţi-vă mâna şi mistria cu care aplicaţi ude
şi alunecoase, pentru ca lutul să se lipească
de perete şi nu de mâini sau de unelte.

Gips
Gipsul poate fi aplicat direct pe o tencuială
de pământ. Rareori folosim gipsul, deci orice
am spune despre el va fi ceva second hand
în cel mai bun caz. Aşadar, vă recomandăm
să citiţi The Natural Plaster Book, de Cedar
Rose Guelberth şi Dan Chiras, sau să căutaţi

Grunduri de etanşare
Uleiul de in şi finisajul de podele din răşină
naturală BioShield sunt aproape singurele
grunduri de etanşare de categorie grea pe
care le-am folosit pe un blat turnat de lut cu
paie, stabilizat cu cazeină, pe pervazuri sau
pe podele interioare, sau ca strat protector
lavabil peste un lambriu, aşa cum am făcut

la bibliotecile locale sau pe internet cărţi ale
meşterilor în gips. Ţineţi minte — gipsul, la
fel ca şi cimentul, sunt sensibile la trecerea
timpului, deci prelucrarea lor este limitată la
timpul de întărire, faţă de pământ, care poate
fi prelucrat când doriţi.

Finisaje pe bază de var

pentru camera de vizitatori de la cantonul

(Consultaţi Capitolul 14 pentru o discuţie mai

forestier BLM din Sand Island. Urmăriţi

detaliată despre var).

aceleaşi indicaţii din capitolul 16.

Noi folosim varul de cele mai multe ori pentru
tencuielile exterioare, dar nu există un motiv
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pentru care să nu fie folosit şi în interior. Din

Fresca

moment ce varul este un blocant natural
pentru mucegai, putem decide să aplicăm un

Pentru pereţii din interior, tencuiala pe bază

strat subţire de apă de var sau putem vărui

de var poate fi un suport pentru frescă, prin

suprafaţa cu tencuială grasă înainte de a trece

aplicarea pigmenţilor puri, amestecaţi cu

la o finisare cu tencuială de pământ.

suficientă apă, pentru a obţine vopsea şi

Aveţi grijă să diluaţi apa de var îndeajuns, astfel

aplicându-i pe o tencuială de var proaspătă,

încât să se absoarbă în suprafaţa tencuită şi să

încă umedă. Pigmentul este practic supt în

adere bine. Mai multe straturi subţiri sunt mai

tencuială prin procesul de carbonizare, ceea

bune decât unul sau două groase; altfel, varul

ce face ca pigmentul să fie legat permanent

se poate degrada (aspect similar chipsurilor

de tencuială. Michaelangelo, ai grijă!

din cartofi). Amestecarea unui procent de
liant pe bază de cazeină în var îl va împiedica
să se prăfuiască. Doi litri de liant concentrat,
pe bază de cazeină, amestecat cu 2 litri de
apă, pot fi folosiţi pentru a dilua chitul de var,
în loc de apă.
Tencuiala pe bază de var poate fi folosită de
asemenea în interior, peste un substrat de
lut aspru şi raclat până la o suprafaţă fină.
Pigmenţii de culoare care se adaugă trebuie
să fie stabil-alcalini, la fel ca cei folosiţi pentru
ciment/beton, cum sunt oxizii de metal sau
pigmenţii minerali.
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CAPITOLUL 16
CHAPTER 16

Podele
Floors

A

dobe floors are a natural extension of earthen
walls. Poured adobe or rammed earth floors
offer a warm ambience and a resilient surface that can
be polished to a glossy luster. The ease of work and
Podelele
de chirpici
sunt
o extensie
finished beauty
make them
a natural
for the naturală
first-time
abuilder.
pereţilor de lut. Podelele din chirpici turnat
When we speak of floors in building terms, we
sau
dinthink
pământ
compresat
o ambianţă
usually
of a poured
concreteoferă
pad, wood
planks,
or sheathing
wooden joists.
However,
you fi
caldă
şi oover
suprafaţă
elastică,
ce once
poate
have worked with a natural earth floor, you'll never go
lustruită
până labuilding
luciu.can
Uşurinţa
lucrului
back. An earthbag
accommodate
any şi
type of floor system, but our focus will be on earthen
frumuseţea finisării fac din ele ceva natural
floors.
Earthen
floors,
poured adobe,
rammed
pentru
cineva
carewhether
construieşte
pentru
prima
earth, or stone and mud mortar, are all built up from
dată.
layers beginning with a capillary break, followed by an
insulating
layer, and
endingpodele
up with aînfinish
surfacede
Când
vorbim
despre
termeni
(Fig. 16.1).
construcţie,
gândim
definishing
obicei alapoured
o placă
There arene
infinite
ways of
adobe
floor. turnat,
What wescânduri
present inde
the lemn
following
de
beton
saupages
la ois
merely one variation. Let's start from the bottom and
duşumea
peste
grinzi each
de lemn.
Totuşi,
work our way
up through
layer (Fig.
16.2).odată

Podelele de pământ, fie din chirpici turnat,
pământ compresat, sau mortar din piatră
cu pământ, sunt toate construite în straturi,
începând cu întreruperea capilarităţii, urmată
de un strat de izolaţie şi terminând cu o
suprafaţă de finisare (Fig. 16.1).
Există modalităţi infinite de finisare a unei
podele din chirpici turnat. Ceea ce vom
prezenta în următoarele pagini este doar o
variantă. Să începem de la bază şi să lucrăm
fiecare strat (Fig. 16.2).

ce aţi lucrat cu o podea din lut natural, nu vă
veţi mai întoarce la acestea. O construcţie de
16.1: The beautifully finished patina of this earthen floor

pământ poate avea orice sistem de podele,
enhances the straw bale home of Kalen Jones and Susie

Harrington
in Moab,
dar
noi ne
vomUtah.
concentra pe podelele de

pământ.
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16.1: Patina frumos finisată a acestei podele de pământ
îmbunătăţeşte casa din baloţi de paie a lui Kalen Jones
şi Susie Harrington din Moab, Utah.

16.3: Greblaţi acest strat de pietriş şi stratul cel mai de
jos al podelei voastre de pământ este gata.

Sub podea: ruperea
capilarităţii
Exact cum pereţii şi acoperişul protejează
interiorul unei clădiri şi locuitorii săi de
intemperiile vremii, tot aşa o podea protejează
clădirea şi ocupanţii ei de neplăcerile cauzate
de pământul expus. Una dintre cele mai mari
distrugeri la care este supusă o podea de
16.2: Trei modalităţi de izolare a unei podele din
chirpici.
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pământ este umezeala care se ridică în ea.
Această mişcare a apei în sus, printr-o suprafaţă
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poroasă, se numeşte acţiune capilară. Pentru

sub nivelul de îngheţ menţine o temperatură

a o evita, o întrerupere de capilaritate este

relativ constantă de 11-14°C. Acest lucru

instalată între pământ şi podeaua finalizată.

poate crea o podea confortabilă pentru lunile

Pietrişul este cea mai simplă şi totuşi cea mai

calde de vară, dar în lunile cu vreme mai

eficientă rupere a capilarităţii.

rece se poate transforma într-o podea rece

Greblaţi şi tasaţi podeaua excavată cât

şi neconfortabilă. Din acest motiv, este în

mai nivelat posibil. Noi folosim maiurile de

avantajul nostru să izolăm împotriva acestei

mână, dar un spaţiu mare poate fi bătut mai

răciri care vine prin podea.

repede cu un compactor electric, cum sunt

Pentru o podea cu izolaţie mai simplă,

cele folosite pentru trotuare. Deşi nu este

amestecăm o cantitate mai mare de paie

obligatoriu să îl faceţi neted, este mai uşor

în lutul pentru chirpici. Pentru a împiedica

să faceţi următoarele straturi nivelate dacă

penetrarea prea adâncă a chirpiciului în baza

începeţi astfel.

de pietriş, împrăştiem mai întâi un strat de

Apoi împrăştiem pietriş spălat de 2 centimetri,

paie de 5 cm, uscate şi curate (Fig. 16.4).

la cel puţin 10 cm adâncime. Spaţiile cu goluri

În general, un amestec ce conţine 25 până la

mari, cum sunt spaţiile de aer din pietriş,

35 de procente de pământ argilos şi 65 până

previn migrarea în sus a apei. În schimb, forţa

la 75 procente de pământ nisipos, cum este

gravitaţională îşi spune cuvântul, împiedicând

rebutul de nisip sau amestecul pentru baza

apa să urce. Pietrişul reprezintă mijlocul de

drumurilor, se combină cu o cantitate de paie,

precauţie pe care ni-l luăm pentru a evita

pe măsură ce amestecul se aşază şi este încă

infiltrarea umezelii din pământ (Fig. 16.3).

aspru, dar nu uscat. Aceasta este deseori o
ocazie pentru o petrecere de amestecat lutul,

Stratul de mijloc: Zona de

cu multă murdărie şi ţopăială (Fig. 16.5).

confort

Acest strat de bază bogat în paie trebuie să

Pentru o podea de pământ neizolată, am

rezistenţa pe care o aveţi.

putea să trecem la turnarea de chirpici

Turnaţi o şapă din acest strat sau nivelaţi pe

deasupra pietrişului. Ţineţi minte că pământul

cât posibil cu mistria. O modalitate care ajută

ajungă la o grosime de 10-15 cm, în funcţie de
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like reject sand or road base, is combined with as much
long straw as the mix will accommodate and still feel
fairly stiff, but not dry. This is often an occasion for a
Kaki
Hunter, Donald
Kiffmeyer
mud-mixing
party, with
much stomping and thrashing
about (Fig. 16.5).
This straw-rich
base layer
goes on about
four toeste
la menţinerea
unei
suprafeţe
nivelate
six inches (10-15 cm) thick, depending on your stamina.
folosirea
unor
corzithis
sau
împărţirea
podelei în
Screed
or trowel
layer
as level as possible.
One way to help maintain a level surface is to use
secţiuni
cu plăci care să delimiteze înălţimea
stringlines or partition the floor into sections with
boards that
delineate
turnării
(Fig.
16.6).the height of your pour (Fig.
16.6).
LăsaţiLeave
suprafaţa
pentrua keyin
a furniza
the surfacetexturată
textured to provide
for
the next layer. Though it seems obvious, it bears
aderenţă
următorului
Deşi
parerather
evident,
reminding to
work your waystrat.
towards
a door,
than trapping
yourself
up against
a wall,
with no
waybine
trebuie
amintit
să lucraţi
spre
o uşă,
mai
out except across the floor you have worked so hard to
level. să vă blocaţi lângă un perete, fără altă
decât

cale de trecere în afară de podeaua la care aţi
lucrat atât să o nivelaţi.

16.5: Mixing a straw-rich adobe insulative layer can be
likened to shampooing a big shaggy dog.

16.6: When one section is poured and leveled, the

16.5: are
Amestecarea
unui
strat
izolator
boards
moved and the
adobe
poured
into thebogat
new în paie

poate fi asemănată cu şamponarea unui câine mare cu
multă blană.

section. Continue this method until the pour is complete.

16.4: The loose straw soaks up any extra moisture from the
andlejer
provides
that umezeala
much more în
insulation.
16.4: Paiele adobe
aşezate
absorb
exces din
chirpici şi conferă un grad mai mare de izolaţie.
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16.6: Când o secţiune este turnată şi nivelată, plăcile
sunt mutate şi chirpiciul este turnat în noua secţiune.
Continuaţi această metodă până ce turnarea este
finalizată.

Construcţia cu saci de pământ
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Final
— The
Beauty
DeLayer
îndată
ce baza
deCoat
paie/lut s-a uscat,
After thorough curing of the insulative layer, a finish
trebuie să sune a gol atunci când ciocăniţi în
layer can be poured. This layer is a fine mix of
screened
earth nu
withsună
abouta25
percent
ea. Dacă
gol,
esteclay-rich
posibil soil
să nu se fi
and 75 percent sandy soil passed through a oneuscat complet
raportul
pământ
şi
quarter-inch
(0.625 cm)sau
screen.
Choppeddintre
straw can
be
added to this mix if desired, but the straw should not
paie
nu (3.75cm)
fie cel bun.
Un sunet
defeels
gol indică
exceed
1½să
inches
in length.
This mix
bestmulte
when it isspaţii
moderately
firm, yet
still easy
spread.
de aer,
ceea
ce to
înseamnă
un
Adjust the mix by experimenting with the ratios until
the test
patchîndries
cracking.
Spread
thisobligatoriu
coat
succes
ce without
priveşte
izolaţia.
Este
about three-quarters to one-inch (1.875-2.5 cm) thick.
16.7:
Sfat
pentru
podeaua
finisată
cu
mistria:
o
placă
ca applying
stratuleach
delayer
izolaţie
săpre-moisten
fie complet
Before
of adobe,
the uscat
16.7: Finish floor troweling tip: A padded kneeling board
va proteja şi podeaua, şi genunchii voştri. Susţinerea
sub-layer
withde
water.
it to soak
and then Uscarea
protects both the floor and your knees. Supporting your
greutăţii voastre pe o placă de lemn vă eliberează
înainte
a Allow
continua
cu in,
finisarea.
weight onmână
a wood-float
yourmistria
other hand
to trowelgrad de you're ready to spread the next layer. The moisture
cealaltă
pentrufrees
a folosi
cu acelaşi
helpscompletă
reactivate the
clay to
provide
a goodorice
bond contractare
with
just
the
right
amount
of
pressure.
presiune.
oferă
timp
pentru
between the two layers.
ceAny
poate
apărea.
Potdevelop
apărea
procesul
fine cracks
that do
canfisuri
be filledînwith
This high-straw pour will take days to dry in
a finer mix of screened earth up to one-sixteenth to
hot, dry weather and longer in a more humid climate.
Această turnare înaltă cu multe paie se va de uscare, dar următorul strat le va umple,
one-eighth inch (0.15-0.3 cm) thick. The size of the
It could take weeks in rainy or cold weather. In this
dictates
the thickness
of your
final finish.
You stratul
case,
to
inhibit
mold
add
a
cup
of
Borax
to
every
usca în câteva zile, pe vreme caldă şi uscată, sandiar
fisurile
mici oferă
aderenţă
pentru
can go on forever applying even finer layers (Fig. 16.7).
wheelbarrow load (see more on this natural mold
şiinhibitor
în maiinmult
timp
într-un
climat We
maiuseumed.
final.
Dacă
nucoat
se or
usucă
You can
omitstratul
the strawizolator
in this final
add a înainte
Chapter
15, under
“Additives”).
a
few handfuls of fine-chopped quarter-inch (0.625 cm)
cement mixer for all our earthen plasters, cob mixes,
Pe vreme ploioasă sau rece poate dura câteva de aplicarea stratului final, pot apărea fisuri
and floor pours. Cement mixers are cheaper and easier long straw. This is all personal preference; as to how you
your finish
coatlato appear.
can be added
to come by thanÎnmortar
mixers.
mixer
săptămâni.
acest
caz,A cement
pentru
a can
inhiba wantcare
ajung
şi apoiPigment
în stratul
final. Deci
also handle coarser material, like gravel and long straw. to this layer to create a distinctive color or pattern.
mucegaiul,
adăugaţibase
o iscană
de Borax
Once the straw/clay
dry, it should
sound la lăsaţi-l să se usuce complet, pentru a nu avea
Mud-Mortared Stone or Saltillo Tile
hollow when you knock on it. If it doesn't, it may not
fiecare roabă (vedeţi mai multe despre acest (Fig.parte
16.8) de neplăceri sau de lucru suplimentar.
be dry all the way through, or the ratio of mud to
straw could have
been ade
little mucegai
off. A hollowînsound
indi- If you want to have stone or tile as part of a finish
inhibitor
natural
Capitolul
cates lots of air spaces, meaning an insulative success.
level, proceed as explained for the initial two layers:
15,
la secţiunea
“Aditivi”).
folosim o the gravel followed by the insulative layer. When that
It's imperative
that this insulative
layerNoi
is completely
dry before continuing on to a finish. Complete drying
is completely dry, mix up a batch similar to the
betonieră
pentru
toate
tencuielile
cu
pământ,
allows time for any shrinkage that might occur. Cracks described final layer. Rather than spreading and levelmay occur during de
this drying
but the next
plop ituscarea
into place completă
where you want
the stone or
amestecurile
cob process,
şi materiale
turnate ing it,
După
a stratului
izolator,
layer will fill those cracks in, and the small cracks
tile to go. Work the stone or tile into the mud mix
pentru
Betonierele
ieftine şi so that
se itpoate
strat de
finisare.
provide apodea.
key-in for
the final coat.sunt
If themai
insulative
remains turna
at least aun
quarter-inch
(0.625
cm) Acest
layer is not dry before you apply the final coat, cracks above the level of the mud mortar. Level the stone and
mai
uşor that
de manevrat
amestecătoarele
amestec
de stone.
pământ
can occur
travel up intodecât
and through
the finish
thenstrat
plop oneste
more un
mortar
and your next
Level cernut,
coat.mortar.
So let it dry
to save
from extrapoate this cu
stone
or tile with the25
lastprocente
one, and continue
as
de
De completely
asemenea,
o you
betonieră
aproximativ
sol argilos
şi 75
work and unnecessary frustration.
above. Sometimes the use of a rubber mallet helps
a stone sol
to settle
into thetrecut
mud mortar
better. sită de
procesa şi un material grosier, cum este persuade
procente
nisipos
printr-o

Stratul final — stratul estetic

pietrişul sau cum sunt paiele mai lungi.

0,625 cm. Se pot adăuga paie tăiate dacă se
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doreşte, dar paiele să nu depăşească 4 cm în
lungime. Acest amestec este bun atunci când
are o fermitate moderată dar este încă uşor

Piatră sau faianţă Saltillo cu
mortar de pământ (Fig. 16.8)

de întins. Ajustaţi amestecul experimentând

Dacă doriţi să aveţi piatră sau faianţă în stratul

cu cantităţile, până ce porţiunile de testare

de finisaj, procedaţi conform explicaţiilor

se usucă fără fisuri. Întindeţi acest strat la o

pentru primele două straturi: pietriş, urmat

grosime de 2-2,5 cm. Înainte de aplicarea

de un strat izolator. Când acesta este complet

fiecărui strat de chirpici, umeziţi sub-stratul

uscat, amestecaţi o compoziţie similară

cu apă. Permiteţi să se absoarbă, iar apoi

celei descrise pentru stratul final. Decât să

puteţi aplica următorul strat. Umezeala ajută

îl împrăştiaţi şi apoi să îl nivelaţi, aruncaţi-l

la reactivarea lutului, pentru a conferi o bună

unde doriţi să montaţi piatra sau faianţa.

legătură între cele două straturi.

Prelucraţi piatra sau faianţa în compoziţia cu

Micile fisuri care apar pot fi umplute cu

pământ astfel încât să rămână cel puţin 0,5

un amestec mai fin de pământ de grosime

cm deasupra nivelului mortarului de pământ.

0,15-0,3 cm. Dimensiunea nisipului dictează

Nivelaţi piatra şi apoi mai aruncaţi mortar

grosimea

la

şi următoarea cantitate de piatră. Nivelaţi

nesfârşit aplicând straturi mai fine (Fig. 16.7).

această piatră sau faianţă cu cea din urmă şi

Puteţi omite paiele în acest strat final sau

apoi continuaţi la fel. Uneori folosirea unui

puteţi adăuga câteva mâini de paie tăiate

ciocan de cauciuc ajută la introducerea mai

fin la 0,5 cm. Aceasta ţine doar de preferinţa

bună a unei pietre în mortarul de pământ.

finisajului.

Puteţi

continua

personală; doar de modul în care voi doriţi să

Pe măsură ce înaintaţi de la piatra sau

apară stratul final. Se poate adăuga pigment

faianţa iniţială, devine necesară nivelarea

în acest strat, pentru a crea o culoare sau un

următoarelor pietre în toate direcțiile, pentru

model distincte.

a obţine o suprafaţă dreaptă. După ce toată
piatra şi/sau faianţa este pusă la locul ei şi
nivelată, permiteţi să se usuce complet înainte
de a continua cu următoarea fază: rostuirea.
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Rostuirea

va fi foarte mult material fin. Aceasta nu este
o problemă, pentru că piatra/faianţa se curăţă

Chitul de rost din pământ este precum chitul

foarte uşor mai târziu cu o cârpă umedă.

de rost comercial folosit pentru lucrările

Pentru a crea un chit de rost rezistent la apă,

convenţionale cu faianţă. Umple spaţiile

în loc să adăugaţi apă la amestecul uscat de

dintre plăcile de faianţă sau piatră, creând

chit, încercaţi să folosiţi un liant pe bază de

o suprafaţă dreaptă. Avantajul rostuirii cu

cazeină ca agent de umezire.

pământ este acela că este mult mai ieftin şi
nu conţine aditivii chimici dăunători care se
găsesc în chiturile de rost comercializate.
Începeţi cu amestecul descris mai sus pentru

Chitul de rost din pământ
stabilizat cu cazeină

stratul de finisaj. Folosiţi un amestec ce

Noi am folosit un amestec de chit de rost

conţine cam 25 procente sol argilos şi 75

stabilizat cu cazeină, din argilă roşie/nisip

procente sol nisipos cernut fin. Cu cât sita este

spălat, pentru a umple golurile dintre plăcile

mai fină, cu atât este mai bine şi încercaţi să nu

de faianţă şi piatră montate aleatoriu în

depăşiţi 0,3 cm. Nu se adaugă paie în amestec.

podeaua domului Honey House. În dimineaţa

Trebuie să fie mai moale decât amestecul

în care am intrat în dom să impregnăm

de mortar pentru montarea pietrei. Trebuie

podeaua cu ulei de in fierbinte, am fost

să fie îndeajuns de moale pentru a intra în

surprinşi să descoperim că plutea înăuntru

rosturile dintre piatră şi faianţă, dar nu atât

un strat 17,5 cm de apă roşie, cu pământ.

de moale încât să curgă. Folosind o mistrie

Cu o noapte înainte fusese o furtună care

cu burete sau un burete de celuloză umed,

traversase proprietatea noastră şi care a făcut

lucraţi rosturile umplute cu mişcări circulare.

ca ploaia să intre în casă.

Acest lucru forţează intrarea chitului în rosturi
şi scoate orice bulă de aer. Adăugaţi mai mult
chit în locurile care sunt mai jos decât piatra/
faianţa montată. Încercăm să ajungem la o
suprafaţă dreaptă, deci pe suprafaţa pietrelor
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fi găsită în Capitolul 15 la subsecţiunea
intitulată “Aditivi”.

Impermeabilizarea unei
podele de pământ
Din moment ce podelele au parte de trafic
intens, o podea de pământ va ceda în timp
şi va crea foarte mult praf dacă nu este
impermeabilizată. Alegerea noastră este calea
non-toxică, naturală, care va înfrumuseţa
pământul, în timp ce va oferi un nivel mai înalt
de protecţie. Substanţa de impermeabilizare
cel mai des folosită pentru o podea de pământ
16.8: Pavajul de plăci şi faianţă antică de Malibu,
rostuit cu pământ, înfrumuseţează podeaua domului
Honey House.

este uleiul de in. Aplicat corect, uleiul de in
poate oferi nu numai trăinicie, ci şi rezistenţă
la apă, permiţând spălarea unei podele de

Ceea ce ne-a impresionat a fost modul în

pământ. Cheia pentru aplicarea uleiului de in

care chitul stabilizat cu cazeină a rezistat la

pe o suprafaţă de pământ este modul în care

penetrarea apei, chiar şi după ce trecuse o

se face aceasta.

noapte întreagă. Am scos apa cu găleata şi cu

Cu cât uleiul de in penetrează mai mult

buretele şi am găsit chitul de rost puţin moale

suprafaţa de pământ, cu atât oferă mai multă

cam 0,3 cm, dar dedesubt era solid. Dacă nu

protecţie. Există două modalităţi de a atinge

ar fi fost cazeina, apa s-ar fi absorbit imediat

o penetrare cât mai profundă. O modalitate

în sub-stratul podelei izolate cu paie/lut.

este de a tăia uleiul de in cu o cantitate de

Reţeta completă pentru liantul de cazeină,

diluant. Noi preferăm folosirea unui solvent

care poate avea o varietate de aplicări, poate

pe bază de citrice, decât a unuia pe bază
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de petrol, datorită riscurilor asociate cu

Orice start suplimentar va avea un raport mai

produsele petroliere, mai ales într-un mediu

mic. Lăsaţi fiecare strat să se usuce complet

închis. Chiar şi cu un diluant pe bază de citrice,

înainte de a-l aplica pe următorul. Acest lucru

aerisiţi bine pentru a se usca.

poate dura între 24 şi 48 de ore, în funcţie de

Uleiul de in va întuneca în mod considerabil

umiditatea relativă.

culoarea pământului uscat pe care este

Frank Meyer creează podele de pământ

aplicat. De asemenea, va şi schimba într-un

bătătorit în Texas. El susţine că, datorită

fel culoarea — roşu va deveni maro închis

umidităţii, stratul de ulei trebuie proporţionat

etc. Pentru a încerca să menţinem culoarea

invers faţă de ceea ce am descris mai sus.

pe cât posibil, amestecăm stratul de tencuială

Primul strat conţine 25 procente solvent la

finală, aplicată cu mistria, cu liant pe bază

75 procente ulei, iar fiecare strat următor

de cazeină. Liantul pe bază de cazeină pare

primeşte din ce în ce mai mult solvent, până ce

să adauge un nivel de protecţie a culorii, în

ultimul strat va conţine cel puţin 75 procente

timp ce permite grundului pe bază de ulei

solvent la 25 procente ulei. Bill şi Athena

să penetreze. Pentru a fi siguri, încercaţi un

Steen creează structuri superbe din baloţi de

petic de testare într-o locaţie discretă, pentru

paie cu podele de pământ. Şi ei sugerează

a vedea ce funcţionează mai bine.

începerea cu un ulei mai gros şi finalizarea cu

În mod tipic, o podea de pământ primeşte cel

unul subţire, deşi ei locuiesc în zona aridă de

puţin trei straturi de ulei. Acest lucru permite

sud-vest. O alternativă este folosirea unei a

penetrarea suprafeţei de pământ. Există

treia metode, care funcţionează bine atât în

două modalităţi în ce priveşte amestecarea şi

mediile umede, cât şi în cele aride.

aplicarea uleiului şi a solventului. O modalitate

Mai degrabă decât să adăugăm un procent

este de a merge de la mai subţire la mai

de solvent, noi încălzim uleiul într-un boiler

gros. Adică primul strat trebuie să conţină

dublu. Acest lucru subţiază uleiul în mod

75 procente solvent pe bază de citrice şi 25

natural, ceea ce îi permite să penetreze în

procente ulei de in. Cel de-al doilea strat va

podeaua de pământ. Ceea ce am aflat este că

merge la 50:50, iar cel de-al treilea este format

şi la a treia sau a patra aplicare, uleiul încălzit

din 25 procente solvent şi 75 procente ulei.

încă penetrează. Deseori, în cazul uleiului
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diluat cu citrice, al treilea strat începe să se

la fel de bine şi pe suprafeţele de pământ.

aşeze pe suprafaţă în zone în care nu mai

Aceasta se numeşte Finisaj pentru podele din

penetrează, lăsând o urmă de reziduu lipicios.

răşină naturală şi este făcută de Bio-Shield

Acest lucru nu se întâmplă la fel de repede cu

Paints. Două sau trei straturi din acest finisaj

uleiul încălzit. Deoarece solventul pe bază

vor crea o suprafaţă îndeajuns de tare pentru

de citrice este destul de puternic, aplicarea

a fi spălată şi chiar ceruită. Două straturi au

acestui ulei cald este mai uşor de făcut şi pare

rezistat ani de zile pe podeaua noastră de

că se usucă mai repede şi miroase mai puţin.

pământ cu piatră de la Honey House, fără alte

Indiferent de modalitatea în care uleiul

lucrări de mentenanţă.

se aplică pe podea, acest lucru se face în

În ceea ce priveşte aplicarea uleiului sau a

aceeaşi manieră. Folosim o bidinea mare,

unei combinaţii de solvent/ulei, permiteţi ca

moale, pentru a aplica uleiul, împrăştiindu-l

fiecare strat să se usuce complet înainte de

în mod egal pe suprafaţa de pământ. După

a continua cu straturi succesive. Acest lucru

două sau trei straturi, podeaua de pământ

poate dura cel puţin 24 de ore per strat, dacă

capătă un grad de tărie şi rezistenţă la apă,

vremea este uscată şi caldă, şi până la 48 de

dar doar un grad. Putem să ne oprim aici şi

ore între straturi, dacă vremea este rece sau

să facem mentenanţă periodică prin aplicarea

umedă. Este mai bine să aşteptaţi mai mult

straturilor suplimentare în fiecare an dacă

pentru a vă asigura că stratul precedent este

este nevoie. Dar, aşa cum am menţionat mai

complet uscat înainte de a trece la următorul.

devreme, uneori o cantitate de ulei stă la

Pentru cele mai bune rezultate, acest strat de

suprafaţă şi rămâne lipicioasă. Pentru a corecta

finisaj tare trebuie aplicat cu pensula, în toate

acest lucru şi pentru a crea o suprafaţă tare,

direcţiile şi în strat subţire. Acest grund merge

lavabilă şi (dacă se doreşte) ceruită, trebuie să

la fel de bine pe pământ, piatră şi lemn. Deşi

mai adăugăm un pas.

este destul de scump, compatibilitatea sa,

Acest pas final înseamnă aplicarea unui grund

uşurinţa cu care se prelucrează şi rezultatul

natural peste podeaua pe care s-a aplicat

final frumos merită cheltuiala.

ulei. Folosim o finisare naturală pe bază de

O podea de pământ construită şi finisată

ulei, care este făcută pentru lemn, dar merge

corect este neîntrecută în frumuseţe şi
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confort. Începeţi cu proiecte mici şi treceţi
gradat la proiecte mai mari. Când cineva
observă cât de frumoasă şi practică este
podeaua voastră de pământ, timpul de lucru
pare

nesemnificativ.

Materialele

pentru

construirea unei podele de pământ sunt de
obicei disponibile la locul construcţiei şi uşor
de procurat, cu puţin efort din partea voastră.
Eforturile vor fi răsplătite de experienţa de a fi
creat ceva frumos, cu propriile voastre mâini,
ceva ce este şi confortabil, şi blând cu mediul
înconjurător.
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CAPITOLUL 17

CHAPTER 14

Proiectarea
pentru climatul propriu
Exterior
Plasters
Earthen Plaster
arthbag walls can be likened to bare bones awaiting a fleshy coat of protective plaster. In this
Earthen and lime plasters absorb and transpire moischapter,
we will look
at eartheninterior
plasters, lime
over an
ture out
throughtehnologice
the walls, helping
to regulate
Controlul
climatului
natural
al unei
mijloace
şi au
un preţinternal
accesibil.
earthen plaster, and lastly address the use of cement.
humidity. Properly mixed and applied, earthen plasclădiri este
artă şi
acelaşi
timpby
o examştiinţă, ce
Noi
curs de
Let’s approach
the o
subject
of în
earthen
plasters
ters are
mold,sugerăm
vermin, andefectuarea
UV resistant, unui
long-lasting,
ining se
thebazează
basics, as we
done previously
with
durable,
and above all, pentru
beautiful.orientarea
Earthen plasters
are a
pehave
o varietate
de consideraţii
de
permacultură
şi amplasarea
earthen building.
joy to work with and live within. They are naturally
proiectare. Ceea ce oferim noi sunt exemple
unei
zona
soothing
to locuinţe
the sensesînand
havevoastră.
mild detoxifying
properties.
de bază, comune, care sunt simple, cer puţine
17.1: Umbra reprezintă o prioritate în zonele fierbinţi,

E

JEANETTE POWERS

însorite, şi extinde spaţiul de locuit în afară.

14.1: Earthbag walls with an
earthen plaster coat, in mid-winter.
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Cartea Alternative Construction, de Lynne

exterioară este împrăştiată. Când vă bazaţi

Elizabeth

oferă

doar pe materialul din care este făcut peretele

scenarii pentru şase zone cu climat diferit

pentru a modera temperatura internă, luaţi

şi menţionează ce combinaţii hibride de

în considerare folosirea sacilor mai mari, de

materiale şi izolaţii se potrivesc fiecărui

45-50 cm, de 45 kg, sau două rânduri de saci

climat. Un expert poate personaliza proporţia

continui, de 30 cm, aşezaţi unul lângă altul

adecvată de izolare relativă la masă, dar prin

etc.

şi

Cassandra

Adams,

observarea naturii şi locuinţelor concepute de
către populaţia indigenă, ne putem da seama
de caracteristicile de proiectare pe care le-am
considera confortabile.
Să vedem strategiile de proiectare pentru
răcirea, încălzirea şi menţinerea uscată a unei
case din saci de pământ, care pot fi adaptate
pentru mai multe tipuri de climat.
17.2: Pereţii daţi cu var alb reflectă intensitatea soarelui
în zonele cu climat însorit.

Strategii pentru răcire

Reglarea zilnică a

Masa pereților

temperaturii
În deşert, unde răcoarea este o prioritate,
pereţii groşi de pământ reuşesc în mod

Vara, în mijlocul deşertului, unde zilele sunt

excelent să menţină o temperatură interioară

fierbinţi şi nopţile sunt reci, deschidem toate

plăcută. Cuvântul cheie aici este gros.

ferestrele şi uşile înainte de culcare, pentru

Temperaturile

un

a primi în casă aerul răcoros. Dimineaţa

perete de pământ până la o adâncime de 30

baricadăm din nou casa. Aerul răcoros captat

cm, înaintea momentului în care temperatura

de masa internă este eliberat încet în spaţiul
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penetrează
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de locuit pe parcursul zilei. Seara, căldura

ţările mediteraneene scăldate în soare, cum

zilei ne prinde din urmă. În curând, aerul de

sunt sudul Italiei şi Grecia (Fig. 17.2).

afară începe să se răcească din nou şi îl lăsăm
să intre în casă. Acesta este un exemplu
simplificat al unui efect de inerţie termică de
24 de ore.

Ventilaţia
În Orientul Mijlociu, structurile înalte ca nişte
coşuri de fum, numite captatoare sau linguri

Umbra

de vânt, se folosesc pentru a capta briza
predominantă şi a o transporta în jos, până

Streşinile lungi protejează pereţii de soarele

la spaţiul de locuit, trecând deseori printr-o

direct. Verandele de jur-împrejur, zăbrelele,

mică fântână sau piscină pentru a umidifica

plantele agăţătoare şi copacii ajută la

aerul (Fig. 17.3).

împiedicarea supraîncălzirii pereţilor (Fig.
17.1).

Culoarea exterioară
Culoarea exterioară a pereţilor (sau a
acoperişului unui dom) afectează în mod
semnificativ temperatura de suprafaţă a unei

17.3: Captatoare de vânt.

clădiri. Cu cât culoarea este mai închisă, cu
atât se absoarbe mai multă căldură, în timp
ce o culoare mai deschisă reflectă căldura.
O suprafaţă văruită cu alb reflectă până la
70 de procente din radiaţia solară. Iată de ce
oamenii văruiesc în fiecare an, în multe din
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KEEPING DRY

• Exterior insulation
• Window shades

• Big overhangs
• Tall stem walls
“A good hat and tall boots keep an earthbag home dry and healthy.”
— Mr. Natural
17.4: Long overhangs, porch roofs and tall stem
walls keep an earthbag home dry and healthy

STRATEGII PENTRU A MENŢINE
RĂCOAREA

Printre strategiile pentru menţinerea aerului
răcoros se includ:

17.4: Streşinile lungi, marchizele şi soclurile înalte
menţin o casă cu saci de pământ uscată şi sănătoasă.

• Grosime suficientă a pereţilor

Captatoarele eoliene sunt sistemele originale

• Umbrirea pereţilor: verandele mari şi

de răcire pasivă, care au funcţionat timp de

marchizele

secole - înainte de introducerea răcitoarelor

• Verdeaţa: copaci, zăbrele, plante agăţătoare

prin evaporare mecanizate şi a aerului

• Acoperiş natural sau izolat foarte gros

condiționat.

• Ventilaţie: captatoare de vânt
• Culori deschise pentru pereţii exteriori şi
pentru acoperiş
• Reglajul zilnic al temperaturii
• Structuri subterane, îngropate sau săpate
• Izolaţie exterioară
• Jaluzele

Acoperişuri vii
Dacă

este

suficientă

apă

disponibilă,

acoperişurile vii sunt unele dintre cele mai
bune învelitori pentru acoperişuri, pentru a
păstra răcoarea pe suprafaţa cea mai expusă
a unei clădiri. Ierburi înalte, suculente, sau
plante de cactus oferă umbră şi umiditate
deasupra capului.

Construcţia cu saci de pământ

STRATEGII PENTRU A MENŢINE
USCĂCIUNEA

Pentru a beneficia de proiectarea modernă
a caselor solare pasive, în timp ce folosiţi
cel mai bine masa unei structuri de pământ,
adăugaţi o cameră solară de jur-împrejur

• Streşini mari

sau o seră construită din cadre de lemn, care

• Socluri înalte

poate conţine multă sticlă — decât să riscaţi

“O pălărie bună şi cizme înalte menţin casa
cu saci de pământ uscată şi sănătoasă”
Dl. Natural

şi să compromiteţi un perete de pământ cu o
serie de ferestre mari. Soarele care va intra în
camera de sticlă va încălzi pereţii de pământ,
care se vor comporta ca un depozit de căldură.
Mai târziu pe parcursul zilei, pe măsură ce
soarele se retrage, căldura este radiată încet
înapoi în spaţiul de locuit. Climatele reci,

Încălzirea solară pasivă

însorite, sunt primele zone pentru această

Arhitectura tradiţională cu pământ limitează

nevoie să îşi suplimenteze încălzirea cu

invazia directă a soarelui, prin deschideri

sisteme auxiliare, cum ar fi sobele cu lemne,

mari de geam, din mai multe motive. Mai

încălzirea prin pardoseală, centrale pe gaz etc

întâi, construcţiile cu pământ se bazează pe

(Fig. 17.6a şi b).

strategie. Climatele reci, înnorate, vor avea

suficientă masă pentru a oferi stabilitate.
Ferestrele mari înseamnă mai puţină masă
pentru pereţi. În al doilea rând, sticla este o
invenţie relativ recentă, în comparaţie cu miile
de ani de când există arhitectura cu pământ.
Pereţii de pământ se comportă ca un tampon
în faţa asaltului soarelui de vară şi ca un burete
pentru căldura exterioară, care absoarbe
soarele iarna (Fig. 17.5).

17.5: Unghiul de expunere pentru soarele de vară şi cel
de iarnă.
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sunny climates are prime areas for this strategy.
Cold, cloudy climates will need to supplement their
heating with auxiliary systems, i.e., wood burning
stoves, radiant floor heating, gas furnace, etc. (Fig.
Kaki Hunter,
Donald
17.6a
& b).Kiffmeyer

Insulation Strategies for Earthbag Walls
Exterior insulation helps to make more efficient use
of earthbag mass by creating an air buffer of resistance
to extreme external temperature changes. Here we
offer a few techniques for attaching various insulative
materials to earthbag walls, from minimal R-values for
moderately cold climates to mega-insulation for long,
bitterly cold winters.

17.6a & b: Bermed oval-shaped vaulted
viga earthbag cottage with enclosed
wraparound sunroom and living straw
bale roof.

17.6a şi b: Cabană cu saci de pământ îngropată, de
formă ovală, boltită, cu grinzi stil viga, cu o cameră
solară de jur-împrejur şi cu un acoperiş natural din
baloţi de paie.

O cameră solară închisă creează un tampon
faţă de mediul înconjurător. Aceasta este uşor

Strategii de izolare pentru
pereţii cu saci de pământ

de reglat, prin închiderea ei faţă de restul
casei, sau prin aerisirea sa când vremea este

Izolaţia exterioară ajută la folosirea mai

mai caldă. Jaluzelele izolate pentru ferestre

eficientă a masei din saci de pământ, prin

menţin căldura înăuntru pe timpul nopţii.

crearea unui tampon de aer ca rezistenţă

Este mult mai uşor de reglat căldura generată

pentru schimbările extreme ale temperaturilor

într-o cameră solară ataşată decât într-o casă

exterioare. Aici vă oferim câteva tehnici

întreagă construită cu mult geam spre sud.

pentru

ataşarea

diferitelor

materiale

izolatoare la pereţii din saci de pământ, de la
valori minime ale rezistenţei la transfer termic
(R) pentru climate moderat de reci şi până la
mega-izolaţii pentru iernile lungi şi geroase.
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Spumă poliuretanică rigidă

îndeajuns de flexibilă pentru a contura sacii
de pământ. Aveţi vreo idee?

Spuma rigidă poate fi introdusă într-un
pământ compresat de bună calitate. Ceea

Pulverizarea pastei de hârtie

ce nu ne convine nouă la spuma rigidă este,
în primul rând, că este spumă şi, în al doilea

O abordare alternativă este aplicarea prin

rând, nu respiră. Pentru aplicarea sub nivelul

pulverizare a pastei de hârtie, sau a pastei

solului nu ne aşteptăm ca pereţii să respire, dar

de hârtie stabilizată cu var, direct pe pereţii

pentru deasupra este o prostie să construim

exteriori. Deşeurile de hârtie din SUA deţin cel

aceşti frumoşi pereţi naturali de pământ

mai mare volum din totalul gropilor de gunoi.

şi să îi sufocăm apoi în plastic. Dacă spuma

Biroul Utah State Job Service generează saci

rigidă pare ceva esenţial, luaţi în considerare

de gunoi imenşi plini cu deşeuri de hârtie în

introducerea ei prin sfredelire în găuri de

fiecare zi! Iată un indiciu pentru gunoierii care

0,6 cm, la distanţă de 15 cm în fiecare parte.

nu au programe de reciclare în zonă: aruncaţi

Apoi ataşaţi-o la structura cu saci de pământ

toate acele cataloage colorate şi lucioase în

folosind burghiuri lungi, care penetrează cu

betonieră cu nişte lut şi nisip şi pulverizaţi

cel puţin 5 cm în umplutura de pământ (Fig.

compoziţia pe pereţi, cu o grosime de 5-7,5

17.7).

cm. Izolaţi cu tencuială de var.

Plasa rabiţ va trebui să fie pusă de asemenea

Unii pionieri susţin că ei obţin o valoare R de

peste spumă, pentru a oferi aderenţă pentru

3,5 per inch (2,5 cm) pe bloc de compoziţie

tencuială. Introducerea ei prin perforare în

cu hârtie. Există mai mulţi pionieri care

pereţi are ca risc fracturarea pământului

experimentează în domeniul compoziţiei cu

compactat, deci prea multă perforare dă

hârtie şi a pastei de hârtie pentru chirpici, care

peste cap principiile DPST.

produc blocuri, plăci şi tencuieli izolatoare

Probabil că există un carton izolator, care

uşoare şi rezistente.

poate fi o versiune alternativă, naturală, care
respiră, la spuma rigidă, dar de care nu ştim
noi — una care oferă izolaţie adecvată şi este
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de 50:50 de liant/piatră ponce (consultaţi
secţiunea “Fundaţii/socluri din saci cu pământ
izolaţi” din Capitolul 4). Aceşti saci puteau
fi folosiţi la fel de simplu pentru construcţia
întregului perete, pentru că sunt totuși solizi
şi rezistenţi, dar cântăresc doar 27,2 kg fiecare
în comparaţie cu sacii obişnuiţi de 41-45 kg.
Mega-masa întâlneşte mega-izolaţia: peretele
hibrid din saci de pământ/baloţi de paie
Baloţii de paie oferă excelente valori R: 3545, în funcţie de dimensiune, compactare şi
persoana pe care o întrebaţi. De asemenea,
sunt uşor de ataşat unui perete de saci de
pământ. În continuare avem câteva exemple
17.7: Pregătirea şi ataşarea izolaţiei cu spumă rigidă pe
un perete din saci de pământ.

Pereţi din saci de pământ cu
piatră ponce/zgură

ilustrate de configuraţii cu baloţi de paie şi
saci de pământ. (Fig. 17.9).
Dacă luăm în considerare pereţi groşi de
0,6-0,9 m, care sunt ceva obişnuit pentru
structurile

tradiţionale

de

pământ

din

toată lumea, adăugarea baloţilor de paie în
Dacă în zona în care locuiţi este disponibilă

exteriorul unui perete din saci cu pământ ar

piatra ponce sau zgura, construirea pereţilor

părea ceva sensibil. Putem să profităm de

cu 50 de procente din oricare dintre aceste

beneficiile masei de pământ (valoarea U) şi ale

materiale, în echilibru cu amestecul de

izolaţiei cu baloţi de paie (valoarea R), pentru

pământ, poate conferi un grad de izolaţie. Noi

a construi o casă unde nu va fi nevoie de efort

am făcut saci de pământ compactat cu piatră

pentru a o încălzi sau pentru a o răci, folosind

ponce şi saci cu amestec de pământ cu paie

împreună două sisteme cu tehnologie puţină

pentru chirpici, cu piatră ponce, la un raport

(Fig. 17.10).

302

Construcţia cu saci de pământ

Pereţi interiori din saci de
pământ cu pereţi exteriori
din baloţi de paie
O altă versiune hibridă este de a împărţi masa
şi izolaţia prin folosirea pereţilor din saci cu
17.9: Configuraţii alternative pentru saci de pământ şi
baloţi de paie folosiţi pentru a obţine masă şi izolaţie.

pământ ca pereţi interiori şi a baloţilor de paie
ca pereţi exteriori, izolaţi, care se comportă ca
un tampon (Fig. 17.11a şi b).

17.10: Perete din saci cu pământ înfăşurat cu baloţi de
paie.
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D E S I G N I N G F O R Y O U R C L I M AT E 2 1 1

fundaţie din saci de pământ

mass and the
interior partinsulated

Sacii de pământ pot fi folosiţi pentru

r structure

construirea fundaţiei pentru pereţii din

walls.

n strategies for

or walls for

om and straw

Pereţi din baloţi de paie cu

17.11a: Structură interioară din saci cu pământ cu un
etaj şi jumătate, închisă cu pereţi exteriori izolaţi din
baloţi de paie.

17.11b: Acest desen ilustrează strategii de proiectare
pentru folosirea mai multor materiale; saci de pământ
ca pereţi interiori pentru absorbţia căldurii de la
o cameră solară ataşată şi baloţi de paie ca pereţi
exteriori izolaţi.
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baloţi de paie. Este necesară atenţie în ce
priveşte evitarea situaţiei în care umezeala se
infiltrează în baloţi (Fig. 17.12 şi 17.13).

Construcţia cu saci de pământ

costul scăzut şi impactul blând
asupra mediului al sistemului de
ziduri construite sub pământ.
Auzim deseori fanatici ai izolaţiei
care declară că arhitectura cu
pământ este inadecvată pentru
climatele reci din cauza lipsei de
proprietăţi izolatoare. Acest lucru
este adevărat dacă veţi construi
17.12: Fundaţie la nivelul solului din saci cu pământ,
pentru pereţi din baloţi de paie care nu sunt de
rezistenţă.

o casă care stă pe un pământ
expus din plin intemperiilor. Dar,
la fel ca în cazul multor animale
care hibernează, oamenii din
zonele reci făceau acelaşi lucru: se
ascundeau în pământ (Fig. 17.14).
Prin

îngroparea

în

pământ,

reducem temperaturile extreme
la una moderată de

9°C-13°C

(temperatura medie a pământului
17.13: Fundaţie din saci cu pământ izolată sub
nivelul solului pentru pereţi din baloţi de paie.

sub limita de îngheţ). Folosirea
căldurii pământului înseamnă că putem folosi
o cantitate minimă de izolaţie exterioară.

Avantajele bordeielor sau
structurilor îngropate

Chiar şi o structură cu baloţi de paie şi cadru
de lemn poate profita de avantajele unui
perete nordic îngropat sau de o construcţie
subterană cu saci de pământ în loc de

Unul dintre marile avantaje ale folosirii

beton. Pământul înconjurător se comportă

sacilor cu pământ este dat de simplitatea,

ca reglator natural de temperatură atât
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pentru climatele reci, cât şi pentru cele calde.

cea cu saci de pământ, poate fi adaptată la

David Pearson, în The Natural House Book,

un climat rece, dacă se va da atenţia cuvenită

explică: “Solul, în funcţie de adâncime şi

detaliilor şi proiectării (Fig. 17.15).

caracteristicile termice, încetineşte trecerea
căldurii înmagazinate sau pierdute, până la un
nivel la care căldura înmagazinată în timpul

STRATEGII PENTRU MENŢINEREA

verii va ajunge în casă la începutul iernii, iar

CĂLDURII

efectele de răcire a solului din anotimpul de
iarnă nu vor ajunge în casă decât la începutul

•

Expunere amplă către sud

verii.”

•

Izolaţie exterioară amplă

O structură subterană/îngropată înseamnă o

•

Acoperiş super-izolat

suprafaţă mai mică a unui perete exterior ce

•

Seră sau cameră solară ataşată

trebuie finisată şi oferă acces uşor la acoperiş.

•

Suprafeţe închise la culoare pentru

Profilul mai scund se integrează mai frumos în

podeaua din camera solară

peisaj şi orice lucrare de excavare furnizează

•

Jaluzele izolate

material de construcţie pentru o parte sau

•

Lungime adecvată a streşinilor pentru

pentru toate zidurile din saci cu pământ,
pentru tencuială sau pentru pietre artificiale.

lărgime
•

Casele cu saci de pământ corect ventilate

Suprafeţe închise la culoare pentru pereţii
exteriori

excelează în ceea ce priveşte locuitul în

•

Sistem auxiliar de încălzire eficient

subteran, datorită integrităţii lor structurale,

•

Mulţi membri ai familiei şi mulţi prieteni

precum şi în ceea ce priveşte depozitarea

•

Animale mari

alimentelor, datorită temperaturilor potrivite.

•

Nivelul podelei îngropat sau în subteran

Când coborâm în locuinţa noastră Honey
House, există o tăcere cu un aer de puternică
încredere. Bineînţeles, oamenii sunt atraşi de
diferite spaţii de locuit. Tot ce dorim să spunem
este că arhitectura cu pământ şi îndeosebi
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17.4: Patru bordeie interconectate, cu cămări în formă de dom îngropate, flancate de pereţi de reţinere — partea
dinspre sud închisă cu o cameră solară ataşată pentru climatele reci, sau folosită ca verandă închisă sau marchiză
în climatele calde.

17.5: Casă cu saci de pământ afundată, cu verandă de jur-împrejur.
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ANEXĂ A
Construiţi propriile voastre unelte

rtbag Tools

e
ny

Stative pentru saci

Inelul de sus al stativului = mai îngust cu 2,5
cm decât circumferinţa sacului.

Calul de bătaie este un stativ rigid din metal
¾-inchconstruit
(1.875 cm) wide,
1/8-inch
(0.3 cm)
thick flat
special
pentru
fiecare
tip de sac
metal stock, 80 inches (200 cm) long. Bend at the
(Fig.dimensions
A.1). O metodă
prin Fit
care se pot
designated
beginning simplă
at the bottom.
one hoop snugly inside the other. Overlap the top
determina dimensiunile acestui stativ este
seams and tape with duct tape. Drill the holes for the
pivot-point
one inch (2.5 cm) above center. Tighten
următoarea:
snugly to give it enough friction to stay upright without collapsing.

circumferinţa sacului.
Înălţimea stativului = cu 15 cm mai mică
decât înălţimea sacului de 25 kg gol sau cu
23 cm mai mică decât înălţimea sacului de
50 kg gol.
Pentru a afla circumferinţa unui sac, măsuraţi
lăţimea unui sac gol, întins, şi înmulţiţi cu 2.

Preferatul nostru: Stativul pliant
Acesta este un tip de stativ fără suduri. Poate
fi împachetat foarte uşor într-o valiză! (Fig.

and

g
hes
m) or

Inelul de la bază = o dată şi jumătate

A.2).
Aceste instrucţiuni sunt pentru un sac
standard de 25 kg, care are aproximativ 42,5

A.1
221

cm în lăţime/70 cm în lungime. Tăiaţi două

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

bucăţi de platbandă de 3 mm grosime şi
1,25 cm (sau 1,75 cm) lăţime, în lungime de
2 m. Îndoiţi la dimensiunile dorite începând

Cum să realizaţi propriul
stativ pliant

cu partea de jos. Potriviţi perfect un cerc în

Tăiaţi o bucată de 1,25 cm sau 1,875 cm lăţime

2 2 2 E A R TSuprapuneţi
HBAG BUILDIN
G
interiorul celuilalt.
îmbinările

pe 0,3 cm grosime de platbandă, la lungimea

How to Make Your Own

This measurement
1“ narrower than
flat width of bag

7” - 8” shorter

Than flat len

gth of bag

6” narrower
than potrivită sacilor pe care-i veţi folosi. (Când
şi lipiţi-le cu bandă adezivă. Găuriţi
partea
Collapsible Bag Stand
flat
width
of
bag
allow 4” - 6” overlap of
½-inchsacului
(1.25 cm)asiguraţi-vă
or ¾-inch (1.875
cm) wide by
ends and fasten
with cm deasupra mijlocului.
pivotantă
la 2,5
măsuraţiCut
lăţimea
că acesta
duct tape
1/8-inch (0.3 cm) thick flat metal stock to the approStrângeţi bine astfel încât să existe destulă este depliat
Desize
exemplu,
pentru
un(When
priatecomplet).
length for the
bags you will
be using.
measuring the lay-flat width of a gusseted bag, be sure
frecare Round
pentru
a rămâne în poziţie verticală, sac de 42,5
cm the
lăţime
75the
cmactual
lungime,
top screw
to open
folds pe
to get
width oftăiaţi
the bag.)
with head on the
For
example:
For
a
17-inch
(42.5
cm)
wide
by
fără colaps.
două bucăţi de platbandă de aproximativ 30-inch
2
inside and lock nut
(75 cm) long 50-lb. bag (laid flat), cut two pieces of flat
on the outside. Place
m lungime
Marcaţi
centrul
metalului
metalfiecare.
stock about
80 inches
(200 cm)
long each. Mark
flat washer between
the
center
point
of
the
metal
(Fig.
A.3).
metal legs
(Fig. A.3).

A.2

A.3

Măsuraţi lăţimea în partea de jos a standului,
pornind de la punctul central anterior
însemnat şi marcaţi-o. Apoi măsuraţi lungimea

A.4

picioarelor pornind de la însemnările care
Measure the bottom width of the bag stand
marcau lăţimea
la bază.
Marcaţi
aceste
from the center
point and
mark it. şi
Then
measure
the
length
of
the
legs
from
the
marks
indicating
două puncte. Restul de 20 cm rămaşi în final the
bottom width of the bag stand. Mark these two
Thede
remaining
eight inchesincluzând
(20 cm) at the
va devenipoints.
partea
sus a standului,
ends will become the top of the bag stand including
aproximativ
la (7.5
fiecare
pentru
about7,5
threecm
inches
cm) oncapăt
each end
for overlap
(Fig. A.4).
suprapunere (Fig. A.4).
Clamp the metal stock at the inside of the
marks closest to the ends first (Fig. A.5)
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ignated
up at a

from the
ree inches
that when

7”

This measurement
1“ narrower than
flat width of bag

A.2
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A.3
Bend each end up at a strong 90° angle (Fig.
A.6).
Now place the clamps inside the designated
marks on the metal stock and bend them up at a
strong 90° angle (Fig. A.7).
Do this on both sides (Fig. A.8)

Prindeţi banda de metal la interiorul semnelor
dinspre capete (Fig. A.5).
A.4

APPENDIX A 223

Bend each end up at a strong 90° angle (Fig.
A.6).
Now place the clamps inside the designated
marks on the metal stock and bend them up at a
strong 90° angle (Fig. A.7).
Do this on both sides (Fig. A.8)

A.5
A.7

Îndoiţi fiecare capăt la un unghi de 90 de
grade (Fig. A.6).

Measure the bottom width of the bag stand
from the center point and mark it. Then measure
the length of the legs from the marks indicating the
A.7
bottom width of the bag stand. Mark these two
points. The remaining eight inches (20 cm) at the
ends will become the top of the bag stand including
about three inches (7.5 cm) on each end for overlap
Faceţi
aceeaşi
operaţie pe ambele părţi (Fig.
(Fig.
To
findA.4).
the pivot point, measure up from the
A.6
theandmetal
stock
at the
inside
of the
bottom, halfClamp
the height
add two
to three
inches
A.8).
(5 cm-7.5
cm).
Mark
it.
This
is
done
so
that
when
marks closest to the ends first (Fig. A.5)
the stand is operating, the bottom is wider than the
top (Fig. A.9).
Drill a hole at this mark with a bit sized for a
#10, ¾-inch (1.875 cm) long, slotted head machine
screw for the ½-inch (1.25 cm) wide metal stock
and/or a larger hex head bolt for the ¾-inch (1.875
cm) wide metal stock (Fig. A.10).

APPENDIX A 223

To find the pivot point, measure up from the
bottom, half the height and add two to three inches
(5 cm-7.5 cm). Mark it. This is done so that when
the stand is operating, the bottom is wider than the
top (Fig. A.9).
Drill a hole at this mark with a bit sized for a
#10, ¾-inch (1.875 cm) long, slotted head machine
screw for the ½-inch (1.25 cm) wide metal stock
and/or a larger hex head bolt for the ¾-inch (1.875
A.6
cm) wide metal stock (Fig. A.10).

A-8

Pentru a găsi punctul pivotant, măsuraţi de
la baza piciorului jumătate din înălţime şi
A-9

adăugaţi 5-7,5 cm. Marcaţi punctul. Aceasta

Acum fixaţi-o lângă următorul semn înspre

se face pentru a vă asigura că partea de jos a

interiorul benzii şi îndoiţi la un unghi de 90

standului operativ are deschiderea mai mare

de grade (Fig. A.7).

decât partea de sus (Fig. A.9).
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A-9

A-10

gle (Fig.

the stand is operating, the bottom is wider than the
top (Fig. A.9).
Drill a hole at this mark with a bit sized for a
#10, ¾-inch (1.875 cm) long, slotted head machine
screw for the ½-inch (1.25 cm) wide metal stock
Kaki
Hunter,
P P¾-inch
ENDIX
A 223
and/or
a largerDonald
hex headKiffmeyer
bolt for Athe
(1.875
cm) wide metal stock (Fig. A.10).

A-8
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ignated
up at a

from the
ree inches
that when
r than the

A.11

A.6

A-9

A-10

the t
mach
the fr
Faste
bush
screw
(Fig.

A-11
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Găuriţi în acest punct cu un burghiu potrivit
diametrului unui şurub #10 (5 mm) de 1,875

Introduceţi un cadru de metal în interiorul

cm lungime cu capul crestat pentru 1,25 cm

celuilalt. Uniţi cele două cadre şi găuriţi

lăţime de metal şi/sau un şurub mai larg cu

în punctul de pivot, după care introduceţi

cap hexagonal de 1,875 cm grosime de metal

şurubul prin cadre şi prin şaiba despărţitoare

(Fig. A.10).

dintre ele. Asiguraţi şurubul cu o piuliţă cu
A-8

ized for a
machine
al stock
nch (1.875

A-11

bucşă de plastic şi strângeţi bine cu o cheie
A-12

potrivită (Fig. A.12).

ends
cm) n
A.11
narro
it wil
the t
with
mach
that a
the fr
inch
Faste
bush
mark
screw
with
(Fig.
squar
make
ends
cm) n
narro
it wil
with
that a
inch

mark
with
squar
make
A-12

A-10

Vopsiţi metalul pentru a-l feri de rugină (Fig.

Pentru a regla lăţimea superioară a standului,

A.11).

suprapuneţi capetele platbandei până când
A-14

lăţimea este cu aproximativ 15-20 cm mai
îngustă decât lăţimea sacului. Cu cât este
312

Fasten an appropriate-size stop nut (a nut with nylon
bushing inside of it) onto the end of the machine
screw. Tighten with a screwdriver and a wrench
(Fig. A.12).
To adjust the top width of the stand, overlap the
ends until the width is about six to eight inches (15-20
cm) narrower
than theîn
laypartea
flat widthde
of sus,
the bag.
mai îngust
cuThe
atât mai mare
narrower the top of the bag stand is adjusted, the wider
deschiderea
sacului.
it will beva
ablefito spread
open. Tapegurii
the overlap
togetherAsiguraţi
with duct
tape to suprapuse
a width that will
an opening
părţile
cucreate
bandă
adezivă, creând
that a #10 coffee-can will easily fill (a seven to eight
inch [17.5-20
cm] spread ispe
usually
ideal)
A.13).
o deschidere
care
o (Fig.
cutie
#10 o poate
For added convenience during construction,
umple
deschidere
destand
17,5-20 cm este
mark each
side ofuşor
one of(othe
legs on the bag

make
A-12

Construcţia cu saci de pământ

with one inch (2.5 cm) measurements. Holding a
de obicei ideală) (Fig. A.13).
square upright next to the open bag stand will help
make the measurements accurate (Fig. A.14).

A-14

Maiuri artizanale din beton
Maiuri întregi
Un ghiveci pentru plante din plastic, cu
diametrul de 15 cm, umplut cu 15 cm de
beton este un cofraj destul de bun pentru un
A-13

mai care cântăreşte aproximativ 6 kg. Acesta
este un compactor destul de confortabil.

Pentru a vă face munca mai uşoară în timpul

Tăiaţi fundul ghiveciului şi întoarceţi-l invers.

construcţiei propriu-zise, însemnaţi picioarele

Un mâner de greblă sau o bucată de lemn de

stativului din 2,5 în 2,5 cm, folosindu-vă de

esenţă tare, cu diametrul de 3,25 cm, lung de

un echer paralel cu picioarele stativului. (Fig.

2,5 m, poate fi un mâner destul de rezistent

A.14).

pentru bătător (Fig. A.15).
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A-16

r pot filled
make a
g). This
Cut the
own.
hardwood
eet (2.4 m)
ig. A.15).
the bottom
5 cm) holes
m) apart.
) thick steel
the steel
shape of
sides of it.
ds to give
ot over the

anner as the
barbed wire
4 liters) size
tic quart
e. Because
e up, you
s vary
wo-footer

rod (all thread works fine). Be sure to cut the steel
rods short enough to fit inside the tapered shape of
the planter pot form without touching the sides of it.
Twist a mess of barbed wire around the rods to give
tensile strength to the concrete. Slip the pot over the
top of this prepared handle (Fig. A.16).

Quarter Pounders

Maiuri
de sfert
Quarter pounders are built in the same manner as the

Începând de la 1,25 cm de la fundul ghiveciului,

full pounders, with three rods of steel and barbed wire
Acestea
se confecţionează
fel liters)
ca maiul
for tensile strength.
Use the one quartla(0.94
size
yogurt containers as the forms, or any plastic quart
întreg, realizat din ghiveci, cu trei bare de
size container that has a nice tapered shape. Because
the quarter
pounder
form is usedFolosiţi
right sideoup,cutie
you de (1.2 m) for tam
oţel
şi sârmă
ghimpată.
can leave the bottom intact. Handle lengths vary
height for tam
sfert
de to
iaurt
(0,94
sau The
orice
altă cutie A.17).
according
the use
of thelitri)
pounder.
two-footer

găuriţi trei găuri cu diametrul de 0,6 cm la

de plastic de sfert care are o formă frumoasă

unghiuri diferite, la distanţă de aproximativ

conică. Deoarece pentru forma maiului de

3,75 cm una de cealaltă. Introduceţi în

sfert se foloseşte partea de sus, puteţi lăsa

aceste orificii trei bare de armătură de fier cu

fundul intact. Mânerul variază şi el, potrivit cu

grosimea de 0,6 cm. Asiguraţi-vă să tăiaţi tijele

utilizarea maiului. Un mâner de 1,2 m pentru

A-17
de oţel suficient de scurte pentru a se potrivi

îndesarea sacilor pentru cheia de boltă şi o

în interiorul formei conice a ghiveciului, fără

înălţime de un stat de om pentru compactarea

a atinge părţile laterale ale acestuia. Încolăciţi

sacilor bătuciţi va fi suficient (Fig. A.17).

A-15

nişte sârmă ghimpată în jurul acestor bare
de fier pentru a adăuga un pic de rezistenţă
la rupere pentru beton. Strecuraţi ghiveciul
(1.2 m) for tamping keystone bags, and a standing
height for tamping
hard-asssuperioară
bags works well
(Fig.
inversat
prin partea
a mânerului
A.17).
astfel pregătit (Fig. A.16).

314

) thick steel
the steel
shape of
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A-15

permite betonului să umple spaţiul de la baza
A-18

bătătorului (Fig. A.19).

(1.25 cm
gap bel
P
parts co
Ladle t
out any
with a
helps re
F
weight
oozing
pretty g
screw f
repeate
cure en

Wind

This is
most w
can be
into fur
deeper
the bag
constru
accomm
installa

A-17

anner as the
barbed wire
4 liters) size
tic quart
e. Because
(1.2 m) for tamping
keystone
and a standing
e up, you
Suspendaţi
mânerele
cubags,
o sfoară
întinsă (Fig.
s vary
height for tamping hard-ass bags works well (Fig.
A.17).
wo-footer
A.18).
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A-18

Mânerele trebuie suspendate aproximativ
1,25 cm de pământ sau de fundul găleţii, fie
prin suspendare, fie prin înşurubarea unui
holzşurub la baza mânerului. Aceasta va

A-19

Preparaţi un amestec de o parte ciment la
două părţi de nisip spălat pentru beton, rigid
dar nu uscat. Turnaţi amestecul în cofraje,
agitându-le şi împungând betonul cu
un băţthepentru
a vă
asigura
eliminaţi
Suspend
handle from
a taut
rope (Fig.căA.18).
The handles should be elevated about one half
toate
aer. orBaterea
inch (1.25
cm)bulele
above thede
ground,
drive in a exteriorului
screw to A-20
raise the handle off the ground about half an inch
formelor vă va asigura că aţi eliminat
(1.25 cm). This will allow the concrete to fill in the
gap below
thedin
bottom
of the handle (Fig. A.19).
aerul
interior.
Prepare a rich mix of one part cement to two
parts coarse
washedformele
concrete sand,
stiff but
dry.
Umpleţi
până
lanotaproximativ
Ladle the concrete into the form making sure to jiggle
15air cm.
o mix
greutate
out any
bubblesAşezaţi
by poking the
inside the în
formpartea
with a stick. Tapping the exterior of the form also
a cofrajelor pentru a preveni
helps superioară
release trapped air.
Fill the form up to six inches (15 cm). Set a
betonului
prin
parteafrom
de jos.
weightţâşnirea
on top of the
form to prevent
the concrete
oozing out the bottom. A stiff mix will stay in there
Un amestec dens va sta bine în forme.
pretty good. Let it cure for one day. Remove the
screw fromsăthestea
bottom.
SlowDeşurubaţi
cure the tamperholzşurubul
with
Lăsaţi-l
o zi.
repeated wetting for several days. A week's worth of
curelaensures
a strong
bond betonul
(Fig. A.20). cu câteva udări
de
bază.
Trataţi
Window vreme
and Door
repetate
de Forms
câteva zile. O săptămână
This is the area of earthbag building that uses the

de
vă thing
asigură
a făcut
o priză
mosttratament
wood. The good
about itcăis that
the forms
can be reused, sold, leased, loaned, or reconstructed

bună
(Fig. A.20).
into furniture
or shelving. Forms need to be built

A-19

deeper than the width of the bag wall to prevent
the bags from wrapping around the edges during
construction. Construct box forms large enough to
accommodate the rough opening sizes needed for
installation of windows and doors.

315

Plywo

Using t
any dim
wood s
5/8-inc
tribute
strengt
boards.
boxes t
against
for rem

can be reused, sold, leased, loaned, or reconstructed
into furniture or shelving. Forms need to be built
deeper than the width of the bag wall to prevent
the bags from wrapping around the edges during
construction. Construct box forms large enough to
accommodate the rough opening sizes needed for
installation of windows and doors.
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ca dimensiuni merg la fel de bine.

Plywood Sheathed Box Forms

Instalaţi o foaie de placaj solidă la

A-20

Using two-by-fours for corner bracing works well, but
any dimensional
lumberşiwill4do.bucăţi
Install a solid
plybaza cutiei
de placaj
cu
wood sheet on the bottom and four sides of the form.
grosimea
1,5 (1.875
cm sau
1,875 concm, pe
5/8-inch
(1.5 cm) orde
¾-inch
cm) plywood
tributes to making a sturdy form with ample shear
cele
laturi
strength.
Thepatru
top of the
form ale
can becofrajului,
open-spaced pentru
boards. Be sure to install adequate blocking inside the
o formăfrom
îndeajuns
debags
robustă.
boxes atorealiza
prevent distortion
ramming the
up
against them during construction. Cut out handholds
Partea superioară poate fi realizată din
for removing the forms (Fig. A.21).

scânduri cu spaţiu între ele. Asiguraţi
blocarea adecvată a cofrajului pentru

Forme pentru uşi şi ferestre

a preveni distorsiunile laterale provocate de

Acestea sunt zonele din construcţia caselor

în interior. Tăiaţi mânere în placaj pentru o

din pământ care folosesc cel mai mult lemn.

demontare mai uşoară (Fig. A.21).

Partea bună este că aceste forme pot fi
refolosite, închiriate, împrumutate sau folosite
la mobilier sau la stelaje. Aceste cofraje trebuie
proiectate mai late decât grosimea peretelui
din saci cu pământ, pentru a preveni ca sacii
să le înconjoare pe parcursul construcţiei.
Realizaţi aceste forme destul de mari, cu
o oarecare toleranţă, pentru a permite o
încadrare brută a tocurilor uşilor şi ferestrelor.

Cofraje din placaj
Folosirea

riglelor

de

5/10

cm

pentru

ranforsarea colţurilor funcţionează destul de
bine, dar orice bucăţi de lemn asemănătoare
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compresarea sacilor, prin ranforsarea acestuia

measurements for simplicity and reusability. Various
dimension wedges can be used in between to accommodate odd width window and door sizes.

reconstructed into an overhead lintel (Fig. A.23).

diagonal
bracing

Construcţia cu saci de pământ

Unform
cofraj în mărime completă, stil
construct
so that all
intrare
screws are
acces- de mină, poate fi realizat
sible from the
două perechi de stâlpi de
inside forfolosind
ease of
exterior plydismantling
10/10 cm, unite sus şi jos cu două
wood siding
held in place
perechi de rigle de 5/10 cmwithşicompression only
legate pe laterale cu placaj. Acest

tip de cofraj poate fi demontat
cofraj
din două
cu pene
split box
formsbucăţi
with wedges

când peretele ajunge la înălţimea
tocului de uşă şi transformat într-un

A-22

A-23

buiandrug (Fig. A.23).
Un cofraj modular este construit din două
jumătăţi cu pene între ele pentru o demontare
mai uşoară în cazul peretelui finit.
Construcţia acestui cofraj se realizează la fel

Forme din placaj pentru
arcade romane

ca şi la cel de mai sus (Fig. A.22). Construiţile în dimensiuni egale pentru simplitate şi

Desenaţi un cerc pe un placaj, cu grosimea de

refolosire. Pene de dimensiuni diferite pot

1,5 cm sau 1,875 cm.

fi folosite pentru realizarea unor goluri de

Împărţiţi-l în două (Fig. A.24 şi A.25).
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diferite
dimensiuni.
Plywood-End
Roman Arch Forms
Scribe a circle on a sheet of 5/8-inch (1.5 cm) or ¾inch (1.875 cm) thick plywood.
Split it down the center (Fig. A.24 & A.25).
This provides both faces of the arch. Cut
enough two-by-four ribs to be evenly spaced at most
nine inches (22.5 cm) on center over the entire arch
form. Top and bottom ribs should be placed narrow
edge out. The rest should be installed the opposite
way. The bottom can be solid plywood or boards.
Skin the top of the arch with 1/8-inch (0.3 cm)
Masonite or any sturdy yet bendable substitute. Begin
screwing from the top of the form and work toward
the bottom ends one rib at a time. Sink screws deep
enough to prevent them from catching onto the

flexible plywood or masonite sheathing

2” x 4” ribs 9” - o.c.
A-26

A-24
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tire arch
d narrow
opposite
boards.
h (0.3 cm)
tute. Begin
k toward
ews deep
o the
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A-24

A-26

A-25

wood face

chicken
cradles
when removingsunt
the form
from din faţă
Acestewire
două
semicercuri
părţile
the wall. Cut handholds into the two faces of the arch
şi din
arcadei.
Tăiaţi(Fig.
destule
form
forspate
ease of ale
removal
and carrying
A.26). traverse

de 5/10 cm caGothic
să fie Arch
suficiente
Plywood-End
Forms pentru a acoperi
A-27

xible plywood
masonite
athing

Gothic
archesarcadă,
are designed
in a variety
of styles.
They
întreaga
lăsând
între
ele maximum
all share the same common shape of being more
steeply
sidedTraversele
than Roman arches.
Creating
template
22,5 cm.
de sus
şi de ajos
trebuie să
on cardboard can aid in making the plywood ends,
fie aşezate
cu partea
în afară.
Restul
especially
if multiple
forms of îngustă
the same shape
are
desired. See Chapter 10 for directions on creating a
traverselor,
invers.
de thejos
Gothic
(or Egyptian)
shapedPartea
arch. Follow
samepoate fi
procedure
as a placaj
Roman arch
making
ribs.
făcută din
grosforsau
dinthe
scânduri.
The skin for this type of arch can be made from two
pieces
of Masonite
or a sturdy,
bendable
substitutecu placaj
Acoperiţi
partea
de sus
a arcelor
(Fig. A.27).

de 0,3 cm grosime sau cu orice alt substitut

Forme din placaj pentru arcade gotice

flexibil. Începeţi să înşurubaţi din partea
de sus a cofrajului şi continuaţi înspre baza

Arcele gotice pot fi proiectate într-o varietate

fiecărei nervuri. Înşurubaţi destul de adânc

de stiluri. Forma lor este comună şi diferenţa

şuruburile ca să nu se agaţe în plasa rabiţ la

faţă de cele romane este că acestea au

demontare. Decupaţi găuri în cele două feţe

lateralele mai abrupte. Confecţionarea unei

ale arcelor pentru o manipulare uşoară (Fig.

forme din carton poate ajuta la realizarea

A.26).

faţadelor din placaj, mai ales dacă se doreşte
realizarea mai multor forme de acelaşi tip.
Vedeţi

Capitolul

10

pentru

instrucţiuni

privind confecţionarea unor arce în stil gotic
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Construcţia cu saci de pământ

sau egiptean. În privinţa traverselor, urmaţi
aceiaşi paşi ca şi la arcele romane. Stratul
exterior care vine în contact cu sacii poate fi
realizat din placaj flexibil (Fig. A.27).

Forme solide din lemn (fără
placaj)
Cutiile sau arcele construite din rigle de 5/10

A.28: Paleţi aruncaţi.

cm şi scânduri sunt puţin mai laborioase, dar
când sunt făcute din paleţi nu costă mai nimic
(Fig. A.28).
Cutiile realizate în acest mod vor respecta
aceleaşi principii de construcţie ca şi în
cazul celor din placaj. Trebuie să fie destul
de solide pentru a rezista forţelor aplicate
prin compactarea sacilor în jurul lor. Trebuie,
de asemenea, ranforsate diagonal, pentru a
rezista forţelor de torsiune.
Demontaţi paleţii, fie tăind marginile care au
cuie cu un fierăstrău electric, fie scoateţi-le
cu o rangă. Realizarea unei forme din carton
rezistent permite tăierea formei dorite a
cutiei. În continuare, câteva exemple de
cofraje construite din rigle şi scânduri (Fig.
A.29, A.30, A.31 şi A.32)
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cross bracing and
blocking
2” x 4” framing
Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

A-29

sheath
with 1” x
boards

A-32

Cutie pană pentru realizarea
sacilor evantai
Cele două nişe din partea din faţă sunt
realizate astfel încât să rezulte un sac evantai
care să se potrivească oricăror dimensiuni de

Confecţionaţi-vă propriul
boloboc

arcadă romană. Înălţimea totală a cutiei este
de 30 cm. Cutia pe care o construiţi trebuie

Pentru a realiza o astfel de unealtă aveţi

să fie cu 7,5 cm mai lungă decât cel mai mare

nevoie de două rigle de un metru, care pot fi

tip de sac pe care-l veţi folosi (Fig. A.33). Citiţi

găsite la majoritatea magazinelor de bricolaj,

despre folosirea unei cutii pană în Capitolul 3.

precum şi de o bucată lungă, transparentă, de
furtun. Furtunul ar trebui să fie destul de lung
încât să se poată întinde până în cel mai înalt
punct al viitoarei voastre construcţii. Ataşaţi
ambele capete ale furtunului de cele două
rigle. Ataşaţi-le până la aproximativ 60 cm
distanţă pe riglă. Aşezaţi cele două rigle pe
o suprafaţă plană şi umpleţi cu grijă furtunul

A.33: Cutia pană
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cu apă, până nivelul apei poate fi citit de-a

Construcţia cu saci de pământ

lungul riglelor. Apa îşi caută nivelul şi dacă

Săniile

cele două rigle sunt pe aceeaşi suprafaţă una
lângă cealaltă, vor arăta aceeaşi înălţime. Dacă

Săniile se folosesc pentru a manipula mai uşor

nu o arată, probabil că este nişte aer blocat în

sacii cu pământ peste sârma ghimpată până

furtun, care trebuie evacuat printr-unul dintre

la poziţia de prindere în lucrare. Orice tablă

capete.

de metal va putea fi folosită pentru acestea.

Odată ce nivelul apei este egal la ambele

Mărimea saniei va fi în concordanţă cu sacii

capete, măsurătorile pot fi efectuate în două

cei mai mari care vor fi manipulaţi (Fig. A.35).

puncte diferite pentru a le verifica nivelul.

Rotunjiţi colţurile care vor fi expuse pentru

Stabiliţi o locaţie ca punct de referinţă. Când

o manipulare sigură. Folosind o pereche de

verificaţi nivelul diferitelor puncte de pe

cleşti, îndoiţi o parte a saniei de două ori

perete, verificaţi comparând cu punctul de

pentru a avea un mâner fin de care să trageţi.

referinţă. Trucul care trebuie reţinut aici este

Siguranţa e primordială. Realizaţi mărimi

că suprafaţa mai joasă va indica un nivel mai

diferite pentru utilizări diferite.

sus pe riglă decât suprafaţa cea mai înaltă.
Apa va fi la acelaşi nivel cu ea însăşi, deci,
de exemplu, dacă nivelul apei arată 2,5 cm
diferenţă de nivel între cele două laturi, partea

Stative pentru sârma
ghimpată

care arată pe riglă că nivelul este mai sus este,
de fapt, mai jos (Fig. A.34).

Mai jos aveţi câteva exemple de stative

Ridicând rigla care indică punctul cel mai înalt

pentru sârma ghimpată, dar în nici un caz nu

cu 2,5 cm, nivelul apei pe acea parte coboară

sunt acestea singurele tipuri de stative care

cu 1,25 cm, iar pe cealaltă parte urcă cu 1,25

pot fi concepute. Folosiţi-vă imaginaţia şi

cm. Încercaţi ca să vă convingeţi. Acesta este

materialele disponibile pentru a crea propriile

în mod sigur un caz în care trebuie să vezi ca

modele (Fig. A.36 şi A.37).

să crezi şi e mult mai uşor de înţeles dacă faci
decât dacă citeşti.
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round off corners
ire is
ion until
eet metal
from
eneral allA.35).
roll edge twice for
er for
smooth finger grip
the slider
ng them
Sliders
Safety
Sliders are used after the first row of barbed wire is
ses.

rs, but
your
ate your

A.35: Sheet
Slider until
laid so the bags can be maneuvered
intoMetal
position
A.35:
din tablă
ready
to Sanie
be “Velcroed”
into place. Any rigid sheet metal
will do. These can often be obtained for free from
ventilation fabrication shops. This size is a general allpurpose size for using with a 50-lb. bag (Fig. A.35).
Round off the ends and file the perimeter for
safe handling. Using pliers, bend one edge of the slider
twice to provide a smooth finger grip for pulling them
out from under the bags during construction. Safety
first. Make a variety of sizes for a variety of uses.

Barbed Wire Holders

APPENDIX A 231

round off corners

roll edge twice for
smooth finger grip

A.35: Sheet Metal Slider

Here are some examples of barbed wire holders, but
by no means are they the only examples. Use your
imagination and the materials on hand to create your
A.37: Buck stand barbed wire holder
own (Fig. A.36 & A.37).

A.36: Suport de sârmă ghimpată din blocuri de zgură

A.37: Buck stand barbed wire holder

A.37:
Capră-stativ
pentru
A.36:
Cinder
block barbed
wiresârma
holderghimpată
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ANEXĂ B
Cum să faceţi estimări de bază pentru construcţiile
din pământ privind costurile, mâna de lucru şi timpul

Să presupunem că vrem să construim un zid

Înălţimea: 2,7 m / 12,5 (cm/sac) = 22 de

cu o înălţime de 2,7 m şi o lungime de 30,5

rânduri de saci.

m (2,7m x 30,5 m = 83 mp de zid). În lumea

Lungimea: 30 m / 50 (cm/sac) = 60 de saci pe

constructorilor cu pământ, un sac standard în

rând.

care încap 25 kg de grâne este un sac de 25

Acum înmulţiţi 22x60 = 1.320 de saci în total.

kg. Când este gol şi întins, sacul măsoară 43

Cum să estimaţi costurile de material/sac:

cm lăţime x 76 cm lungime. Când este umplut

Preţurile diferă în funcţie de situaţia fiecăruia.

cu pământ şi bătut se cheamă că este un sac

Din moment ce circumstanţele individuale

plin de 25 kg. Acesta măsoară 38 cm lăţime x

diferă de la caz la caz, haideţi să facem un

50 cm lungime x 12,5 cm grosime. Acum că

studiu de caz pentru un scenariu dat:

ştim care sunt măsurile sacului nostru...

Sacii sunt livraţi de obicei în baloţi de câte

De câţi saci avem nevoie pentru zidul

1.000 de bucăţi.

nostru?

Noi am plătit 140 de dolari pe balot: adică 10

Transformaţi grosimea şi lungimea sacului

cenţi/sac şi 40 de dolari livrarea.

plin în metri. Împărţiţi înălţimea peretelui

Pământul.

la 12,5 (12,5 cm – grosimea sacului plin) şi

Am cumpărat nisip-rebut cu 1,25 dolari/tonă

lungimea peretelui la 50 (50 cm – lungimea

şi transportul într-un camion de 15 tone ne-a

sacului).

costat 35 de dolari. 1,25 x 15 = 18,75 + 35
(transportul) = 53,75 dolari pentru 15 tone de

Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

pământ. Acum împărţiţi 53,75 la 15 (tone)= 3,58

(Adăugaţi 15% la această sumă pentru a lua în

dolari/tonă.

calcul pierderile şi diferite alte consumabile)

Deci, câţi saci de 25 kg/tonă?

521,08 + 15% = 599,24 sau aproximativ 600 de

Un sac plin de 25 kg cântăreşte aproximativ 50

dolari.

kg.

Calculaţi costurile pe mp ca un constructor

Fiind 1.000 de kg într-o tonă, rezultă că intră 20

adevărat:

de saci într-o tonă.

Acum avem 600 de dolari de împărţit la cei 81mp

De aici deducem că dintr-o încărcătură de 15

ai zidului. Rezultă un cost/mp de 8,14 dolari

tone putem umple aproximativ 300 de saci.

pentru sistemul de bază din saci cu pământ.

Deci, cantitatea totală pentru a umple cei 1.320

Costurile cu forţa de muncă:

de saci, pentru acest proiect, va fi de 66 de tone.

Sigur, materialele sunt ieftine, dar costul cu

Sârma ghimpată

munca trebuie să fie astronomic! Hai să vedem...

Preţul mediu pentru o rolă de 400 m de sârmă

Estimaţi cât din perete poate fi construit într-o

este de 50 de dolari. Pentru a ne da seama de

oră de către o persoană. Priviţi peretele ca un

cantitatea necesară de sârmă, deducem că,

sistem integrat, spre deosebire de o grămadă

fiind 22 de rânduri de saci, fiecare rând fiind

de saci aruncaţi unul peste celălalt. Aproximăm

de 30m lungime, 22 x 30 = 660 m. Adăugaţi

o medie de 4 saci/oră de persoană pentru

15% la aceştia pentru a lua în calcul îmbinările

întreaga durată a construcţiei peretelui.

şi pierderile. 660 + (0,15 * 660) = 759 m de

Această estimare include: umplerea roabelor şi

sârmă. 759/400 – aproximativ 2 role de sârmă

a sacilor, instalarea sârmei, nivelarea cofrajelor,

ghimpată.

îndesarea

Adunaţi toate produsele:

instalarea suporturilor şi a benzilor de ancorare

1.320 de saci la 14 cenţi/sac = 184,80 dolari

şi reducerea ritmului pe măsură ce zidul se

66 tone de pământ la 3,58 dolari/tona = 236,28

îngustează şi cutiile cu pământ sunt aruncate

dolari

tot mai departe.

2 role de sârmă ghimpată la 50 de dolari/rolă =

Luaţi numărul total de saci şi împărţiţi-l la

100 de dolari

numărul de saci realizaţi pe oră:

Total=521,08 dolari

Acest total ne dă numărul de ore de lucru:
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pământului

şi

baterea

sacilor,

Construcţia cu saci de pământ

De exemplu:

devine mai înalt, menţine o stare de spirit mai

1.320 de saci împărţit la 4/oră = 330 de ore.

bună. Progresul rapid cu un zid atât de puternic

Să presupunem că salariul nostru este de 12

este emoţionant.

dolari pe oră. 12 x 330 = 3.960 dolari costul cu
forţa de muncă pentru a construi 83 mp de zid.
Costul materialelor plus forţa de muncă
Acum haideţi să adunăm materialele: 600 dolari

Alte costuri de luat în considerare

Costul cu forţa de muncă: 3.960 dolari
TOTAL: 4.560 dolari

Fundaţia: Şanţ umplut cu pietriş, cauciucuri

Metri pătraţi împărţiţi la materiale şi forţa

umplute cu pământ bătut, beton convenţional.

de muncă:

Cutii temporare şi forme pentru arce:

4.560 dolari împărţit la 83 mp = 54,9 dolari/mp

Acestea sunt componente reutilizabile care

pentru materiale şi manoperă. Aceste costuri

pot fi folosite la mai multe proiecte, închiriate,

reflectă un scenariu pentru un site specific.

vândute, sau folosite la diverse schimburi.

Cât va dura?

Tencuieli de finisare: Diferă, de la chirpici

Orele de muncă cele mai eficient întrebuinţate

pământ/paie/argilă cu tencuială opţională din

pentru acest tip de construcţie sunt când există

var, la tencuială convenţională din ciment pe

câteva echipe de câte doi, cu membri care se

plasă rabiţ.

ocupă, prin rotaţie, de menţinerea în circulaţie

Proiectul structurii: Cu cât mai mare şi mai

a roabelor pline. Şase oameni în trei echipe de

complex este, cu atât mai scump va fi.

câte doi, cu o a şaptea persoană care transportă

Menţineţi proiectele practice, compacte şi

pământ, pot aşeza aproximativ 24 de saci într-o

DPST!

oră, sau 192 de saci la o zi de lucru de 8 ore,
deci 1.320 de saci în 7 zile. Implicarea altora, pe
măsură ce zidul devine mai înalt sau construcţia
unei cupole intră in fazele mai avansate, menţine
un ritm de lucru eficient şi constant. Ridicarea
pereţilor cu ajutor, mai ales pe măsură ce zidul
325

ANEXĂ C
Transformări şi calcule

Definiţii
Diametrul (D) = lăţimea unui cerc

Exemplu:

Raza (r) = jumătate din diametru

Pentru a afla circumferinţa unui cerc cu

Circumferinţa (C) = lungimea perimetrului

diametrul de 6 m

unui cerc

Circumferinţa = pi (3,1416) x diametrul sau: C=

Aria (A) = suprafaţa totală a unui cerc

Pi x D

Pi = 3,1416

Înmulţiţi pi (3,14) x Diametrul (6 m) = 18,8 m

Pentru a calcula aria şi circumferinţa unui cerc:

Exemplu:
Pentru a afla aria unui cerc cu diametrul
de 6 m:

(3,1416) x Raza x Raza sau: A = pi (r x r)
(Înmulţiţi pi (3,1416) x raza x raza (3 mx3 m) =
94,38 mp

ANEXĂ D
Magia unui cerc

Natura este mai mult decât un inginer
structurist; ea este şi un expert în eficienţă
energetică. Un perete rotund foloseşte
minimum de materiale pentru obţinerea
maximului de spaţiu. Prin renunţarea la colţuri
şi adoptarea curbelor, întărim rezistenţa
structurală a construcţiei, redescoperind, în
acelaşi timp, înţelegerea intuitivă a principiilor
dinamice de inginerie ale naturii.

Cartea lui Kaki Hunter și Donald Kiffmeyer se încheie aici.
Ca și munca noastră, a celor din

.

Înainte de a încheia, te rugăm să dai şi tu mai departe.
Nu numai cartea,
ci şi ideile şi informaţiile conţinute de ea.
Credem că numai aşa putem face ţara
şi lumea puţin mai bune.
Dar din dar... Spor!
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