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ESCOLA NATURA DE L'ESTANY DELS ALOUS
Recuperació i adequació paissatgística per a la docència de la naturalesa i els impactes ambientals
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_PLANIMETRIA

Seccions 1/100
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pedra o maons cada 25-30cm.

morter, de horitzontals fileres constructiu procés el durant instal·lar convenient es prolongades, plujes de cas el en fang de mur del profundes erosions evitar Per 

l'interior del mur formen una barrera contra les plujes breus; si aquestes es prolonguen, es necessari pendre mesures adicionals. 

a queden que grans àrids Els l'interior. a cap complert empapament un produeixi es que evita àrids els entre l'argila de minerals dels l'inflat de comportament El 

Quan les precipitacions són fortes, la superfície del mur es satura i l'aigua sobrant descendeix arrosegant sorra i petites partícules.

absorbeix l'humitat i es prespren d'ella durant el següent periode sec.

mur el que ja amenaça, cap suposen no dèbils precipitacions Les vent. el i pluja la de l'agresivitat de i mur del l'altura de depenen l'erosió per produïts desgasts Els 

augmenta amb el temps.

superficie la de l'estabilitat això a Gracies cristalitzen. on superficie, la a transport seu el i interiors sals les de dissolució la afaboreix d'aigua cessió i absorció 

constant la més, A ingeniosos. detalls de l'ús i elaboració correcta seva la material, del adequada l'elecció amb combatir-se poden gelades les i pluja la de efectes Els 

S'ha de tenir en compte un desgast dels àrids més fins, que disminueixen radicalment amb un temps de 2/3 anys.

contemporani.

arquitectònic llenguatge el amb compatibles sempre no coses ampla", d'ala barret un i altes d'aigua botes necesita fang de mur "Un deia es l'antiguitat A 

Un mur exterior de fang sempre està exposat a l'erosió. La tècnica del piconat és la que ofereix major resistència.

Erosió calculada

També a Europa, la construcció amb fang piconat conta amb una tradició milenaria i tècniques de processament diferents.

Considerant que més d'un terç de la humanitat viu en cases de fang, es posible afirmar que continua sent un dels materials més importants.

El fang es un material constructiu que no requereix transport, desde la producció l'elaboració, l'ús i inclús el reciclatge.

constructiu bàsic. 

principi un és piconant compacten es que humida terra de capes diferents de superposició La anys. 4000 de més fa desde existeix compacta terra de construcció La 


