EL BLOC NO ÉS UN SUBSTITUT DEL MAÓ
El bloc de morter és el 4rt. element (1er tova, 2n pedra, 3er maó) per construir murs de
fàbrica, basat en la utilització d’un aglomerant hidràulic, principalment el ciment. Serveix per al
mur estructural i per al mur de tancament. Admet l’especialització, la paret mixta, la paret amb
cambra i la paret armada. També admet alleugeriments: bloc buit, bloc lleuger.

El bloc és una alternativa al maó, però no és un substitut del maó perquè construir amb bloc
no és construir amb maons grans. És una altra manera de construir → compte amb els
canvis d’última hora i compte amb els paletes tradicionals.
Els principals motius pels quals s'utilitza el bloc són:
• l'escassetat d’argila
• l'economia en tanques i naus. Com que la peça és més gran, es construeix més de pressa 
economia (si no són necessàries les disposicions constructives especials, com els junts i
l’armat, per exemple en tanques i naus).
• els bloc buits es poden massissar i armar sense encofrar  fàbrica amb prestacions del
formigó armat, com per exemple murs de contenció, zones sísmiques o edificis esvelts.
• els blocs lleugers són l’aïllament (nord d’Europa).
• al ser peces grans obliguen a modular, la qual cosa millora el projecte perquè el coordina
dimensionalment, facilita la construcció i disminueix MOLT la quantitat de residus
• el procés és industrial i els materials són coneguts, o sigui que la qualitat és coneguda i
uniforme, amb blocs premsats i vibrats s'obté molta resistència, impermeabilitat, tenen menys
trencadures, produeixen menys residus i no es poden fer regates
• pot quedar vist.
Ara bé, la peça gran implica que la fàbrica resulta MOLT rígida, tant rígida que, si és construeix
com si es construís amb maó, la fàbrica de bloc s’esquerda, no és impermeable i es desprenen
els revestiments. Per a evitar‐ho, cal adoptar disposicions constructives especials, que són la
modulació, els junts, la posada en obra, els massissats i els armats. La comparació econòmica
amb el maó, quan s'adopten aquestes precaucions ja no es tan favorable al bloc.
Els junts
El mur de blocs de formigó és més rígid que el de maó perquè les peces són més grans i hi han
menys junts. Ara bé, al increment de rigidesa no correspon un increment proporcional de
resistència a la tracció. Com que σ = ε ∙ E, la fàbrica de bloc és incompatible amb els
moviments inevitables de la construcció (com per exemple els moviments estructurals,
tèrmics, per retracció, humitat o assentaments diferencials). Per això són necessaris els junts:
oberts (de discontinuïtat o control) o armats (si no es pot sacrificar la continuïtat).
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Situació dels junts

Junts oberts, de discontinuïtat o control

Junts armats
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Modulació
De les dimensions de la peça, superiors a les del maó, es deriva la necessitat de modular el
projecte de manera que no s'hagi de tallar cap peça, comptant amb que el fabricant
subministra peces meitat. Modular implica respectar les relacions: L = 2∙D + J; M = D + J de les
que es dedueix 2∙M = L + J (L: longitud; D: gruix; M: mòdul; J: junt). Per tant, el mòdul M és
igual al gruix D més el junt J.

Modulació del bloc

Si no es modula, cal tallar blocs

Si es modula, no cal tallar blocs

Posada en obra
La posada en obra del mur de bloc requereix:
‐ començar replantejant la primera filada en sec
‐ que els blocs es col∙loquin secs i curats per limitar la retracció. El bloc de formigó és molt
sensible a les variacions de humitat
‐ només es mullen les superfícies que entraran en contacte amb el morter.
‐ només s’enllarden les vores exteriors per estalviar morter, obtenir condicions tèrmiques
semblants a les de les parts foradades i impermeabilitzar per discontinuïtat
‐ els forats s’han de correspondre en alçada per a poder‐los massissar i armar i mantenir
l’aparell.
‐ peça mínima a utilitzar ½ bloc
‐ un junt vertical es considera ple si el morter massissa el gruix total de la peça en, al menys, el
40% del través; es considera buit en cas contrari.
‐ el morter ha de omplir totalment els junts horitzontals (excepte en el cas dels junts
horitzontals parcialment enllardats) i els junts verticals, en funció del tipus de peça utilitzat.
‐ quan s’especifica la utilització de junts prims, les peces s’assentaran curosament per a que els
junts mantinguin el gruix establert de manera uniforme.
‐ l’acabat del junt de morter es realitzarà mentre el morter estigui fresc.
‐ sense autorització expressa, en murs de gruix menor de 200 mm, els junts no s’enfondiran
més de 5 mm
‐ es protegirà l'obra de la pluja, el vent i el glaç
‐ es comprovarà el nivell i el plom a cada filada
‐ es rejuntarà recollint les rebaves de morter, compactant el sobrant en el junt i formant una
superfície d’acabat on no es pugui dipositar l’aigua
‐ l’abocada i compactació del formigó dels massissats es realitzarà per tongades inferiors a 1 m
(cada 5 filades) a la vegada que s’aixequen els murs
‐ morter plàstic de la sèrie B o amb additiu plastificant.
‐ junts de control o armats
‐ modulació
‐ respectar les toleràncies
‐ acabat: segellat dels junts oberts, impermeabilització de la cara exterior o drenatge (doble
mur)
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Replanteig de la primera filada en sec. Fil a cada filada. Enllardat de les vores exteriors.

Aplomat i anivellat a cada filada

Rejuntat. Protecció de l'obra executada

Armat i massissat de la fàbrica
Algunes de les operacions de posada en obra de la fàbrica de bloc de formigó que la
distingeixen de la del maó.
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