
 

Ni proponas al vi leganto vidi duan video-muntaĵon, cele al kompari 

iom malsamajn materialon kaj metodon – kvankam la sistemo 

restas la sama: https://www.youtube.com/watch?v=JeuZRk3mv3o 

La parolanto klarigas sian metodon, kiel vera pedagogo, ĉar li 

direktas siajn klarigojn al membroj de mem-konstruistoj. Se vi 

iomete komprenas la hispanan, vi trovos plezuron aŭskulti lin. Male 

al la antaŭa masonisto, lia teamo uzas traboritajn brikojn, bone 

akvumitajn kaj masonitajn per blanka mortero, kiu konsistas el: 

30 kg da fajna blanka cemento + 30 kg da malfajna cemento + 2. 5 kg da 

kalko + akvo. Li asertas: “la cal es la que proporciona mayor o menor 

adherencia” = Kalko estas tio, kio provizas pli aŭ malpli grandan 

adherecon. 

Li komencas tranĉi brikojn je 3 diversaj anguloj. Unu el ili je 20° 

utilos por alglui la unuajn briko-vicojn al la apoga muro. 

Bildo 1 = Taŭga angulo por masoni la unuajn briko-vicojn 

Sed antaŭe, per disko-

tranĉ-maŝino, li eltranĉis 

sur la apoga muro 4 cm 

dikan strekaĵon el la 

brikoj, 

desegnitan 

laŭ la formo 

de la 

konstruota 

volbo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JeuZRk3mv3o


Bildo 2 = Algluo en kurba 

foldo-linio 

 

Dank’al tia malprofunda 

kavaĵo, eblos forte 

enradikigi la briko-vicojn 

de la volbo al la porta 

muro. 

Tian kavaĵon, oni povus kompari al la lignaĵista “foldo” en kiun la 

profesiulo enŝovas “langon” por kunligi du tabulojn. 

Bildo3: La unuaj briko-vicoj enŝoviĝas 

en foldon, kiel ĉe lignaĵista tekniko. 

Iom post-iome, la masonisto 

muntas sian volbon. Ĉar unu el 

la 4 flankoj apogos sin supre de spano, li antaŭe konstruis arkaĵon 

kaj li rimarkigas, ke estas la nura fojo kiam li bezonis cintron. Sur 

aliaj bildoj, vi povos fidi ferajn stangojn, kies funkcio konsistas nur 

en gvidado de la briko-eĝoj. 

 

Bildo 4: Arkaĵo el 

masonitaj brikoj sur 

cintro. (maldekstre)  

Dekstre, jam 

metitaj feraj gvid-

stangoj ĉe la 

volbo-eĝoj. 



Kio estas eĝo? Desegno pli klaras ol longaj klarigoj:   

Bildo 4: Eĝoj sur divers-formaj volboj (Vidu krucon) (desegnoj 

far Jan Werner elĉerpitaj de la revuo de TAKE “JARKOLEKTO 

2010“)  

Iom post iom, la masonisto muntas sian volbon 

anbaŭ-flanke de la eĝo-gvidilo. Li interligas la brikojn 

ĉe la eĝo alternigante la vicojn. Eta detalo teknika 

altiros l’atenton de la scivolemulo: Per disko-segileto, 

li eltiras parteton de la malsupra angulo de briko por pli bone 

adaptigi ĝin al la antaŭa! 

 

Bildo 5: Briko-vicoj alternas ĉe la gvida stango. / Bildo 6: Plifortikigi la eĝon 

 Li ne forgesas plifortikigi tiun ligon, aldonante desupre brikojn, 

taŭge masonitajn per dika blanka morteraĵo!  

Ĉu tia laboro estas malfacilega kaj povas efektivigi ĝin nur 

kvalifikitaj specialistoj? La respondo estas nea: dank’al bona 

klerigado, tiu masonisto kuraĝigas eventualajn interesitojn, ke ili ne 

hezitu kaj provu siajn kapablojn! Li rimarkigas, ke lia teamo de 

mem-konstruistoj ĵus dungis novulon, kiu post kelkaj tagoj jam bone 

masonas, kvazaù li estus tion farinta sian tutan vivon!  

Kara leganto de nia revuo KONSTRUADO: se vi rilatas kun 

instruisto aŭ pedagogo, nepre sendu tiun video-muntaĵon! 

https://www.youtube.com/watch?v=JeuZRk3mv3o 

https://www.youtube.com/watch?v=JeuZRk3mv3o


Ĉiel, li montras, kiel novulo helpu sian laboron, aldonante al la eĝo-

stangoj ŝnuretojn (gvid-liniojn) laŭ mezure. 

Bildo 7:Gvid-linioj.  

Feraj stangoj utilas 

kiel gvid-linioj ĉe 

eĝoj (malmunteblaj 

en2mn)  

Ankaŭ ŝnuretoj utilas 

por konservi la 

gener-linion de la 

volbo. 

 

Ĉe la fino, la volbo montras estetikan kontinuecon. 

Bildo 8: Restas 4 muntendaj brikoj ĝis ŝtopi la truon. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stangoj sub eĝoj Gvidaj ŝnuretoj 

Klare videblas la 4 eĝoj 



Supre, oni kovros per korko-platoj por provizi izoladon. 

 

Bildo 9: Izolado per korko-platoj 

 

 

 

RIMARKO: Tiu temo estas tiom vasta, ke ĝi povus daŭri ankoraù sur pliaj 

paĝoj! Ni citu nur tion:  

 Ekde la jaroj 80aj, en Bolivio, rekomenciĝis tiaj konstruadoj kun nomo 

en la lingvo aymara “Lak’a Uta”. Temas pri tradiciaj konstruaĵoj el 

adoboj (brikoj el lomo sekigitaj ĉe suno) Rimarkindas la ofta uzo de pajlo, 

-facile trovebla resurso- kiu bone ŝirmas la loĝantojn kontraŭ la vintra 

malvarmego. 
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