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1. Objecte i camp d’aplicació
Aquesta norma té per objectiu definir els blocs de terra comprimits (BTC) utilitzats en
fabriques de rajol per exemple, façanes d’obra vista i revestida, murs portants i no
portants, murs i particions interiors.
Fixa les prestacions que ha de complir i els assaigs propis per determinar-les, així com
el marcat que permet identificar-les.
S’aplica als blocs de terra comprimida amb la definició de peça d’obra de construcció
amb forma de paral·lelepípede rectangular, obtinguda d’una compressió estàtica o
dinàmica de terra humida, amb desemmotllat immediat, por contenir estabilitzants o
additius per tal d’obtenir unes característiques determinades. Cal saber que aquesta
norma no contempla els blocs de terra obtinguts per extrusió.

2. Normes per consultar
Els documents que usarem per a aplicar aquesta norma són indispensables, les
utilitzarem per a l’ús de ciments com a estabilitzants, per reconèixer la granulometria
de la terra, mètodes d’assaig com el de compressió i tot el referent a la fàbrica de rajol.
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3. Termes, definicions i símbols
3.1.

Termes i definicions del
producte:
3.1.1. Peça per a fàbrica d’obra.
3.1.2. Bloc de terra comprimida
(BTC).
3.1.3. BTC ordinari.
3.1.4. BTC accessori.
3.1.5. Bloc cara vista.
3.1.6. BTC massís.
3.1.7. BTC alleugerat.
3.1.8. BTC per armar.
3.1.9. BTC per a la col·locació en
sec.
3.1.10. Cara de col·locació
3.1.11. Cara de recolzament.

3.1.12. Junta continua.
3.1.13. Junta discontinua.
3.1.14. Dimensions modulars.
3.1.15. Dimensió nominal.
3.1.16. Dimensió efectiva.
3.1.17. Secció bruta (Sb).
3.1.18. Secció neta (Sn).
3.1.19. Secció de recolzament (Sr).
3.1.20. Fissura.
3.1.21. Microfissura.
3.1.22. Valor declarat.
3.1.23. Forats.
3.1.24. Alvèol.
3.1.25. Terminologia d’aspecte del
parament.
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4. Materials i fabricació
Les especificacions i el material utilitzat per el fabricant tenen que venir documentades
del control de producció. El fabricant té que provar que son adequats per a complir les
exigències mínimes.

5. Especificacions del BTC per a fàbrica d’obra
Les característiques requerides en aquesta norma han de ser definides segons els
mètodes d’assaig i demés procediments que s’han especificat.
5.1.

Dimensions i toleràncies

Les dimensions del BTC han de ser: 29 cm. de soga, 14 cm. d’amplada i 9 d’altura.

5.2.

Toleràncies

La variació per excés de les dimensions efectives respecte les nominals no ha de
superar els 5 mm., en el cas de que aquesta variació sigues per dèficit no superaria els
2 mm.
Les juntes verticals i horitzontals hauran d’estar compreses entre els 10 i els 15 mm., la
seva col·locació és aconsellable que sigui disposada a trencar junta.
Els blocs accessoris hauran d’estar conformats amb el mateix material que els BTC
ordinaris per tal d’assegurar l’homogeneïtat en tota la fàbrica d’obra.

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ
MATERIALS 2
5.3.

Aspecte

La planeïtat de la peça no suprerarà els dos valors: 2 mm. o
longitud de la diagonal de la superfici considerada plana.

, on Ld és la

Defectes

Les cares vistes dels blocs no poden presentar cap deformació, les arestes han de ser
rectes, tampoc taques que superin ¼ de la superfície.
Escrostonament

No es toleraran els escrostonaments en cantonades, excepte quan es puguin inscriure
dintre a piràmide conformada per triangles equilàters, veure les figutes i les
toleràncies:

Microfissures

Les microfissures només es toleraran a cara vista quan:
- quan l’amplada no superi els 0,5 mm.
- quan la llargada no superi els 20 mm.
- quan la profunditat no superi els 5 mm.
- quan no ni hagin 2 a la mateixa cara.
Les microfissures només es toleraran en els blocs ordinaris quan:
- quan l’amplada no superi 1 mm.
- quan la llargada no superi 40 mm.
- quan la profunditat no superi els 10 mm.
- quan no ni hagin 3 en una mateixa cara.
Les perforacions que contingui el bloc hauran d’estar declarades i hauran de complir la
norma d’especificacions i mètodes d’assaig per a la determinació de les dimensions.
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Densitat

S’haurà de determinar la densitat aparent seca i absoluta seca dels blocs, segons la
norma UNE 772-13:2001, que també fa referència a les exigències acústiques.
5.4.

Característiques dels constituents

Estabilitzants i additius

El fabricant ha de d’especificar els additius o estabilitzants emprats, en el cas d’utilitzar
ciment, calç o guix, el contingut d’aquests no pot superar el 15% de la massa en sec
del BTC.
Tant en el ciment, el guix i la calç utilitzarem la normativa vigent.
Terra:

De la terra s’analitzaran les granulometries, el contingut de matèria orgànica, les sals
solubles, així com el tipus d’argila i la plasticitat que seria recomanable que es trobés a
la zona ombrejada del diagrama de plasticitat.

És adequat qualsevol tipus d’aigua, en cas de no estar segurs, seria bo realitzar l’anàlisi
d’aigües de l’annex B.

6. Resistència a compressió:
Ens determinarà si el bloc és apte per a l’ús, la resistència donada en l’assaig ha de
tenir una desviació màxima del 5% de fragilitat, on els classifiquem en una taula.
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El càlcul de la resistència a compressió es realitzarà segons la norma UNE 772-1 on
tracta les especificacions de l’argila.

7. Resistència a l’humitat/sacat
Es determinarà la resistència mitjançant un assaig on es col·locarà un bloc de la cara
que serà vertical sobre 3 suports que estaran dintre d’un recipient, omplirem d’aigua
aquest recipient submergint la peça 1 cm. 30 s. Després la traiem i la deixem assecar a
l’aire i realitzem una comparació amb el bloc de referència, repetirem les mateixes
observacions en 6 cicles, de forma que no s’observin les següents condicions:
-

Model d’esquerdes aleatori.
Model d’esquerdes en estrella.
Inflament local.
Picat local en almenys 5 zones.
Pèrdua local o general de capes de terra.
Penetració d’aigua en més d’un 70% de l’amplada del BTC (visualment).
Pèrdua de fragments majors a 5 cm. per la part submergida.
Eflorescències a la superfície.

8. Resistència a l’erosió
Els BTC que estiguin col·locats en zones en què es tingui una exposició severa, s’haurà
de realitzar l’assaig de l’erosió accelerada de Swinbourne (SAET), que consisteix en
deixar caure aigua, sobre un bloc col·locat a 27º durant 10 min., les mesures dels
elements es troben a la imatge.
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Segons els resultats de l’assaig, podrem determinar si és apte o no a través de la
següent taula:

9. Absorció d’aigua per capil·laritat
Si els bocs estan destinats a estar a cara vista s’haurà de realitzar l’assaig d’absorció
d’aigua per capil·laritat, es realitzarà en una cubeta on es submergirà el bloc durant 10
min. i s’analitzarà segons la norma UNE 772-11, tal i com es mostra en la imatge.

Segons l’ús que es faci del bloc de BTC, és recomanable realitzar alguns dels assajos
següents:
-

Resistència al gel/desgel.
Propietats tèrmiques.
Permeabilitat al vapor d’aigua.
Reacció al foc.
Adherència.
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10. Descripció, designació i classificació dels BTC
La designació es realitza mitjançant:
-

-

BTC per a blocs de terra comprimida.
Categoria o ús: O (ordinari) o P (cara vista).
Classe a resistència a compressió.
- BTC 1
- BTC 3
- BTC 5
Dimensions de fabricació.
Referència a aquesta norma.

Ex:

11. Marcat i entrega
Els documents que acompanyen els subministra han de portar la identificació pròpia i
adequada de cada fabricant. L’entrega es realitzarà quan ja hagi passat el temps de
fargat a fàbrica segons les especificacions de la norma.

A continuació presentarem la part pràctica del treball on s’explica la nostra
visita la fàbrica de BTC de Planes d’hostoles, l’empresa PLANA S.L. i alguns dels assajos
que hem fet amb mostres de la mateixa fàbrica seguint la normativa que estudiem en
aquest treball.
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VISITA A LA FÀBRICA DE BTC PLANA S.L. DE PLANES D’HOSTOLES
La visita a la Fàbrica de blocs BTC bioterre del grup PLANA S.L., va ser possible gràcies a
l’amabilitat de l’Albert Ventura, propietari de l’empresa i un dels principals proveïdors
de l’arquitecte Gabriel Barbeta i altres amants de la construcció amb bioterre.
En la visita guiada per la planta
productora ens va mostrar tot el
procés de producció del BTC i
emmagatzematge, què és d’allò
més senzill, així com també
algunes ampliacions que havia fet
de la fàbrica utilitzant els seus
blocs elaborats a la mateixa
fàbrica. A més, Albert Ventura és
un enamorat de la tipologia
constructiva de la volta catalana i
ens va ensenyar alguns dels seus
treballs fets en algunes masies de
rehabilitació i obra nova a Catalunya.

Anem a veure ara, com fabriquen blocs de BTC a la fàbrica:
PROCÉS DE FABRICACIÓ:
1- La primera matèria, la terra, s’extreu del mateix entorn de la fàbrica, pels
turons argilosos del poble de Planes d’hostoles. Degut a les insuficients
propietats de la terra, la tracten amb pòrtland, calç i adicions putzolànics
naturals per estabilitzar-la i procuren que la seva humitat estigui entre el 18 i el
20%.
En l’extracció, és normal que la terra sigui molt heterogènia i que contingui
runa o altres intrusos de morfologia més gran que no aniria bé per fabrica els
blocs, així que filtren la terra, evocant des del camió al terra a través d’un tamís
gegant. Després de passar pel tamís aquesta terra estarà més neta, tot i que
caldrà tamisar-la un o dos cops més amb mallats inferiors per obtenir
solsament sorra. La composició de la sorra que s’extreu té la següent
composició:
CAOLINITA
MONTMORILLONITA
CARBONATO CÁLCICO
BATERITAS +SEPIOLITA
SAPONITA

17.8%
18.2%
20.8%
10%
6.5%
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Un cop obtenim la nostra primera matèria amb la granulometria estimada,
estabilitzada i amb una humitat adequada, s’emmagatzema en un cobert on
s’anirà regant regularment per mantenir la seva humitat.
2- Per començar a confeccionar el bloc, agafarem la terra i la col·locarem en una
toba (premsa hidràul·lica) la qual sotmetrà la terra a un procés d’hiperpressió a
100 Kp/cm2. El premsat serà a dos cares per assegura la resistència mecànica
de la peça; això serà possible gràcies a un sistema que incorpora la premsa que
dona la volta a la peça. Seguidament després del premsat passa per una
igualadora per donar d’adequada morfologia a la peça segons els toleràncies
dictades per la norma.

La màquina que tenen a la planta de la fàbrica de PLANA S.L. és un prototip
dissenyat per enginyers de la Universitat de Girona amb la col·laboració d’en
Gabriel Barbeta. Va ser construïda perquè fos especialitzada concretament per
la producció de blocs BTC.
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3- Finalment els blocs s’assequen a temperatura ambient en el mateix magatzem
on hi tenen la toba. I se li donen els acabats que explicarem més endavant.

La producció a PLANA S.L. no depèn de la demanada ni l’època. Durant l’any van
produint fent remeses per omplir tot el magatzem, distribueixen totes les mercaderies,
buiden el magatzem i el tornen a omplir amb una altre remesa.
Cal esmentar que aquesta tipologia
tipologia de milers d’anys de pràctica, a dia d’avui continua
tenint mercat, inclús, en alguns casos, més que la fàbrica rajol, perquè mentre es
paren obres noves de tipologia convencional, a molts llocs de Catalunya es construeix i
es rehabilita molta casa amb BTC. Un bon exemple és que la mateixa setmana que
varem visitar la fàbrica, l’Albert va contractar tres nous treballadors per la planta.
L’empresa PLANA S.L. segueix uns criteris alhora de fabricar els bocs, donar-los-hi un
acabat i dona consells per a la seva bona aplicació a l’obra, tot seguint la normativa
vigent. Aquests criteris són:
La Terra

Terres amb granulometria i composició
preseleccionada,
estabilitzades
amb
ciment, calç i addicions putzolànics
naturals, amb característiques superiors al
tova o tàpia, a nivell de consideracions de
la Normativa antisísmica. La variabilitat del
material tradicional terra comporta una
desviació estàndard alta, en els resultats de
resistència mecànica. El material en aquest
moment pertany a les tecnologies
tradicionals millorades sense procés
d’homologació oficial, per la qual cosa les
OCT emeten reserves com a material estructural.
estructural. El seu ús estructural anirà sota
responsabilitat de la direcció facultativa, emetent un informe justificatiu i incloent el
material dins del programa de control de qualitat, i efectuant els testimonis i proves de
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laboratori pertinents. Com normativa d’aplicació tecnològica es adoptessin els criteris
de la FL-90, per les semblances amb el maó massís ceràmic.

Morters
Els morters d’aplicació seran la base d’una barreja de 1/1/2/2 (cal / ciment pòrtland /
sorra de riu / terra garbellada) <5mm sense presència de matèria orgànica ni sals. Les
juntes màximes seran de 2cms, formant junta laberíntica entre les diferents filades.
Les seves característiques físiques ho optimitzen per a ser usat en planta i no de
cantell, tot i aquest últim és factible per a tancaments, arcs elements o poc demanats.
El morter que recomana més l’empresa és el tipus NH-5.
Acabats
El Bioterre pot ser revestit amb un morter de les mateixes característiques del de
fixació, o bé pot deixar-se vist sota els següents condicionants: - El Bioterre serà tractat
amb una mà d’oli de llinosa i / o silicat potàssic líquid neutre, sota la supervisió tècnica
de la direcció facultativa, per augmentar la duresa superficial i la capacitat d’absorció
d’aigua. - No ser usat en llocs amb forta exposició a l’aigua, gel i vent. Atenció al seu ús
en les primeres filades o cantonades. - S’aconsella que quedi ben protegit per ràfecs de
coberta d’uns setanta centímetres.
Per cortesia de l’Albert, hem pogut fer alguns assajos amb unes mostres que ens va
donar de BTC i hem pogut fer algunes comparacions amb la fitxa tècnica dels blocs que
fabriquen ells. A la tercera part d’aquesta pràctica podrem veure com varem assajar
dues mostres de BTC seguint la normativa i podrem veure els resultats; els assajos són
Assaig per degoteig constant, Assaig per absorció d’aigua, Assaig per resistència a
compressió el qual ja hem explicat en la primera part de la pràctica tot explicant la
normativa.
Cal esmentar que la norma contempla molts més assajos però que no els varem poder
fer tots per falta de material. Tot i això, a partir de la fitxa tècnica de PLANA S.L., tenim
els resultats del control de qualitat dels blocs de la fàbrica. Els resultats dels assajos on
podem veure les característiques i propietats de les peces són les següents:
CARACTERÍSTICAS BLOQUE: DIMENSIONES: 29 x 14,5 x 9,5 cms 0,2mmP= 7,15 Kgrs
RESISTENCIA COMPRESIÓN σ= 71.8 Kp/cm2 50% HÚMEDO
MODULO DE ELASTICIDAD E=25,409 Kp/cm2
RESISTENCIA A TRACCIÓN σ= 14.35 Kp/cm2 RESISTENCIA A CORTANTE σ = 7.175
Kp/cm2
RESISTENCIA A FLEXIÓN σ= 10.06 Kp/cm2 CONTRACCIÓN LINEAL FÁBRICA ρ = 0,3
mm/m

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ
MATERIALS 2
AISLAMIENTO TÉRMICO.
e=30cms apartir de las Normas UNE-92-001-90/91 UNE 92-201-89 UNE-92-202-89
ISO/DIS 8990:
λ= 0.415 W/m ºCa 0 ºC K= 1.06 W/m2 ºC >1,4 cumple NBE CT-79
λ= 0.546 W/m ºCa 35 ºC K= 1.30 W/m2 ºC
AISLAMIENTO ACÚSTICO e=30 cms Rg en dB (A)= 54.0
RESISTENCIA AL FUEGO >240 m TIPO M0 (según NBE-CPI-99)
MORTEROS Mortero M-80B con adición de un 50% de tierra preparada TMA<5mm.
APAREJO Válidos los propios del ladrillo perforado y macizo. Junta laberínticaROZAS
MAX. 25mm en tramos <1,5m
JUNTAS DILATACIÓN <40m y <20m en morfología L oHUECOS AnD. entre huecos,
hueco -encuentro muros >0,5m

A continuació presentarem els assajos que varem fer amb les mostres.
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APLICACIÓ DE LA NORMA UNE 41410 DE 2008

En aquesta tercera part del treball presentarem els assajos que hem realitzat al
laboratori de Materials de la Universitat de Girona amb les mostres de BTC. Aquests
són:
Assaig de resistència a compressió, assaig d’erosió accelerada de Swinburne (SAET) i
localització de defectes i toleràncies, ubicats en els apartats 8.2, 8.4 i 5.3.5.2
respectivament.
Ja que el procediment dels assajos ja s’ha explicat detalladament en la primera part
amb l’explicació de la normativa, intentarem no ho explicarem tant detallat per no fernos repetitius i donarem més importància a d’interpretació dels resultats.
ASSAIG DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
Primer de tot varem tallar el bloc a assajar en dos meitats amb una mola per poder fer
l’assaig amb una d’elles. Seguidament vam repassar la cantonada de la mostra i la cara
a estudiar.

Abans de portar-la a la premsa vam prendre les mides de la cara: 14,4 x 13,3 cm.
Els resultats després de trencar la peça a la premsa segons l’ordinador:

La peça ha trencat a 14,493 tonalades.
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A continuació presentem la gràfica on podem veure la fase elàstica i la fase plàstica
amb el límit de ruptura:

Per obtenir l’equivalent a la resistència normalitzada segons normativa i així relacionar
la nostra peça amb el tipus BTC 1, BTC3 o BTC5 apliquem els següents càlculs amb el
pes de ruptura i la superfície de la cara d’influència:

Pes => 14,493 t=14.493 kg x 9,81= 142.176,33/(144x133)= 7,42 N/mm2
Davant aquest resultat, fixant-nos amb la taula 2 de l’apartat 5.6 podem relacionar la
nostra peça amb el tipus BTC 5.
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ASSAIG D’EROSIÓ ACCELERADA DE SWINBURNE (SAET)
Cal esmentar que aquest assaig ha estat fet amb material i instruments no acceptats
per la normativa, tot i que s’ha intentat seguir al màxim les indicacions de la norma en
quan a muntatge. Per falta de material ideal per fer la pràctica ens hem hagut
d’espavilar amb el material del laboratori de la nostra Universitat.

A falta d’un dipòsit de cristall amb els diàmetres d’entrada i sortida i dimensions
compatibles amb la norma, hem optat per connectar una proveta dosificadora de
mides similars al dipòsit normalitzat a una aixeta com a alimentació d’aigua directe. El
diàmetre de la boca de sortida ha estat de 5 mm com diu la norma. S’han complert
totes les mides de la col·locació del dipòsit i la distància de caiguda lliure del degoteig.
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L’estructura que suportava la proveta dosificadora s’ha col·locat damunt una taula per
guanyar la distància de la boca de la proveta a la cara de la peça a assajar.
El degoteig ha estat igual de constant durant els 10 minuts d’assaig. Després hem
procedit a medir el forat causat pel degoteig amb una barilla de 3 mm de diàmetre,
però el resultat ha estat totalment irrellevant ja que la gota no ha erosionat gens la
cara de la peça.

Ja que la norma diu que el forat ha de tenir com a màxim 10 mm per ser acceptat
estem davant una peça que compleix normativa en aquest aspecte.
LOCALITZACIÓ DE DEFECTES DE LA MOSTRA
Desconxaments: La mostra a analitzar té desconxaments a les cantonades, a una
aresta i al centre d’una cara. És important medir el forat d’aquests desconxament i
veure si seves dimensions estan dins de les toleràncies permeses a la norma:

Abans, però hem de classificar els blocs en ordinaris o cara vista. Els nostres blocs
poden anar a cara vista per tant les toleràncies són:
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T (mm) = 10 (mides del triangle format pel desconxament d’una cantonada)
T1 (mm) = 20 (longitud de desconxament en una aresta o cara)
T2 (mm) = 5 (amplada de desconxament en una aresta o cara)
A partir d’aquestes dades de la mostra podem saber que la nostra mostra estaria
acceptada:
T = 4 mm
T1= 18 mm
T2 = 4 mm
Microfisures: En blocs cara vista, només es toleraran quan:
-

La seva amplada no superi 0,5 mm.
La seva longitud no superi 20 mm.
La seva profunditat no superi 5 mm.
El seu número no passi de 2 per una mateixa cara.

No hem localitzat fisures en la mostra, accepta d’una en una cara despreciable.

