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Zaldibarreko Haur Eskola.
Diseinua eta ekoizpena batzen diren tokia

Ibai Gandiaga
Arkitektoa eta erredakzio-kontseiluko kidea.
Laburpena: Artikuluak Zaldibarreko
Haur Eskolarako lehiaketan garaile
suertatutako eraikinaren eraikuntzaprozesuaren berri ematen du, epe motz
batean gauzatu beharreko eraikin baten
eta CLT sistemen bitartez egindako
sistemaren arteko erlazioak aztertuz.

Abstract: The paper discusses the
relationship between the architectonic
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School of Zaldibar and the building
precepts established by the competition,
which included a short execution deadline
and the use of CLT building systems.

Gako-hitzak: Lehiaketak, CLT
sistema, hezkuntzarako zuzkidura
publikoak, eraikuntza-egikaritzea.

Key Words: Competitions,
CLT system, public education
facilities, building execution

Bidaltze data: 2014-03-15 / Onartze data: 2014-04-26

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Zaldibarreko Udalak aurkeztutako lehiaketa ireki baten
ondorio zuzena da artikulu honetan agertzen den eraikina;
Haur Hezkuntzako eta Haur Eskola berriak Zaldibarreko
haurrak eraikin duin batean kokatzeko asmoa agertzen zuen,
ordura arte erabilitako aurrefabrikatutako moduluei behin
betiko agurra emateko asmoz. Lehiaketa 2012an zabaldu
zen eta 2013ko udan burutu ziren lanak. Arkitektura eta
aurrefabrikazioaren erabilera adimentsua erakusten du
proiektu honek, bai eta eraikuntzan parte hartzen duten
eragile guztien arteko elkarlana eta koordinazioa ere;
gainera, ebatzitako erantzun formalak aurrefabrikazioaren
itxura tradizionala apurtzen du, egurrezko panelen erabilera
eta egurrezko kanpo-estaldura bati esker, nahiz eta, gerora
aztertuko den bezala, aukeratutako eraikuntza-sistemak
lege jakin batzuk ezarri.
Urgari Estudioa eta Hiribarren-Gonzalez arkitektotaldeen diseinuak garaile suertatu ziren 150 proposamen
baino gehiagoren artean, ohi ez bezala guztiz irekia izan
zen lehiaketa batean. Estudio horien erantzuleek, Patxi
Gastaminza, Itziar Modrego, Tony Hiribarren eta Maria
Gonzalezek, "Ederto" izena zuen proposamena aurkeztu
zuten, eta lehenengo postua egokitu zien epaimahaiak.
Lehiaketaren baldintzarik zorrotzenak egikaritze-epe
zorrotza ezartzen zuen, hain zuzen ere ikas-oporrak
probestuz burutu behar baitzen eraikuntza; Bizkaiko Zaldibar
herria Durangaldeako mugan dago kokatua, Gipuzkoa duela
ekialdean. 2013. urtera arte, Haur Hezkuntza kontainer
moduko aurrefabrikatutako moduluetan ematen zen, gabezia
fisiko eta funtzional nabarmenekin. Haur Hezkuntzaz aparte
(2 urtetik 3 urtera bitartekoa), Haur Eskola ere (0 urtetik
10

Goiko irudia ~ Banaketa oinplano orokorra. Iturria ~ Urgari + Hiribarren-Gonzalez Arkitekura

Aldiri, II, 18, 2014, 10-13, ISSN 1889-7185

18. zenbakia / Eskuz ala makinaz?

Irudia ~ Zaldibarreko eskola. Iturria ~ Egoin enpresako argazkia.

2ra bitartean) programaren barnean kokatzen zen, 2012an
ordenaziotik kanpo kokatzen zen eraikin bat hain zuzen ere.
Cross-Laminated Timber
Arkitekto-taldeek Cross-Laminated Timber (CLT) deritzon
sistema aukeratu zuten egitura zein itxituraren zatirik
handiena burutzeko; CLTa 3, 5 edo 7 egur geruzaz dago
osatua, normalean, geruza bakoitzeko egurren zuntzak,
batak besteekiko, modu elkarzutean daude kokatuak, eta
kolaz itsasten dira zurruntasuna bermatu ahal izateko.
Glulam (Glued Laminated Timber) sistemarekin alderatuta,
CLTaren abantaila bi norabideko erreakzioan datza, geruzak
modu elkarzutean jartzen baitira bi aldeko joera isotropoa
lortuz, lauza baten antzera.
Zaldibarren, 10 zentimetroko pinu-zura erabili zen,
adibidez. Zurarekin batera, kola da CLT sistemaren beste
bereizgarrietariko bat, normalenak poliuretanoa, melamina
eta kola fenolikoak direla. Eraikitzeko metodoa honako hau
da: kola eman eta gero, modu hidrauliko edo hutsuneko
prentsak eta aire konprimitua erabil daitezke, panelaren
lodiera eta kolaren arabera. Normalean, lotutako panelei
akabera leuntzeko prozesu bat ematen zaie, eta ondoren
CNC (Computer Numerical Controlled) makinak erabiliz
leiho, ate eta atondurak eramateko erretenak zein zuloak
egiten zaizkie.
CLT piezak enkarguz burutu behar dira, tailerrean, eta
50 zentimetroko lodiera, 5,5 metroko zabalera eta 30
metroko luzera bitarteko piezak lortu izan dira, nahiz eta
garraioak sortzen duen arazoak jarri mugarik handiena.
Piezak karga-horma bezala pentsatzen dira, eta hortaz
leiho zein ateen zuinketa tailerrean egin behar da. Hortaz,
obraren kontrolak eta planifikazioak berebiziko garrantzia
hartzen du, normalean ohikoa den obra "umelak" ez bezala,
aurrefabrikazioak malgutasun-tarte txikiagoa lagatzen baitu.
90eko hamarkadan garatu zen CLT sistema Austrian eta

Alemanian, eta gutxika Europako zein AEBko merkatura
irekitzen joan da. Jatorrian, Austriako industria eta
unibertsitateen arteko elkarlanetik sortutako produktua
da eta 2000. urtetik aurrera jaso zuen CLTak berebiziko
bultzada, nolabait green joera zela-eta, eta homologaziorako
eta hedapenerako jaso zituen laguntzak zirela-eta. Egun,
dentsitate ertain eta baxuko eraikuntzetara mugatzen
da kas
urik gehienetan, non haren abantailarik handiena
—egikaritzerako abiadura, hain zuzen ere— modurik
eraginkorrenean agertzen den. Zaldibarreko eraikinaren
kasuan, Egoin enpresa bizkaitarraren lana izan zen CLT
panelen ekoizpena.
CLT panelak obrara eramatean, normalean panel-to-panel
(paneletik panelera) loturak dira ohikoenak, luzeran panelak
lotzeko erabiliak, hainbat teknika erabiliz: buloien bitartez,
bai erdiko tarteko pieza bat erabiliz, bai kanpoko pieza bat
edo bi erabiliz; panelean koxka bat egin daiteke; pieza tubular
bat erabiliz, etab. Edozein dela egikaritzerako erabiltzen
den teknika, gauzatzea oso azkarra da, eta guztiz garbia eta
kontrolatua, tailerretik ekartzen baita mekanizazio guztia.
CLT karga-hormak, Zaldibarreko kasuan, barnebanaketarako tabike bezala erabiltzen dira, kanpo-estaldura
ere osatuz. Kanpoko hormak estaltzeko egurrezko xaflak
erabiltzen dira, azpiegitura baten bitartez dentsitate altuko
zuntz mineraleko isolamendua itsatsiz. Isolamendu hori
modu egokian irazgaizten da, eta isolamendu-prozesu bera
barnetik ere errepikatzen da. Guztira, 40 + 80 milimetroko
isolamendua izango du xehetasunak murruetan, eta 240 +
50 mm estalkian. Estalkiaren bereizgarritasun bezala, zinkxaflazko estaldura aipa daiteke.
Diseinutik egikaritzera: sistemaren mendekotasunak
Lehiaketak irabazi zuen proiektuak erabilera-programaren
isla zuzenari jarraitu zion eraikina diseinatzeko orduan;
obra faseka burutu beharko zela aitortuz —horrela
agertzen baitzuten lehiaketako baldintza-agiriek— Haur
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ALTXAERA

ESTALKIA

ZINK XAFLA
EGURREZKO PANELA 20 mm
EGUR ARRASTRELAK 70x50 mm
ISOLAMENDUAREKIN 50 mm
GERUZA IRAGAZKORRA
EGURREZKO CLT PANELA 348 mm:

(240 mm ZUNTZ MINERALEZKO ISOLAMENDUA TARTEAN)

KRAFT PAPERA
54 mm CLT PANELA
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EGUR-XAFLAK 22x45 mm
EGURREZKO AZPIEGITURA 33x33 ETA
50x50 XAFLEKIN
ZUNTZ MINERALEZKO ISOLAMENDU
GERUZA 80 mm
EGURREZKO CLT PANELA 100 mm
AIRE KAMARA 10 mm
ALUMINIOZKO AZPIEGITURA 46 mm,
ZUNTZ MINERALEZKO ISOLAMENDU
GERUZAREKIN 40 mm
IGELTSU PANELA 15 mm
IGELTSU PANELA 15 mm
EGURREZKO AKABERA 20 MM
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Eskola eta Haur Hezkuntza bi zati ezberdindutan banatzea
erabaki zuten arkitektoek, "L" forma hartuta. Hortaz, patio
desberdinak sortuko dira, umeen kontrolerako puntu
garrantzitsua.
Proiektuaren memoriaren arabera, "umeen jolas" baten
itxura bilatu dute diseinatzaileek CLT karga-hormak
sortzen duten estalkien erritmoa markatzeko orduan;
estalkiok eraikinaren ardatza nagusian mugitzen dira,
sigi-saga mugimendua lortuz. Bai estaldura-sistema, bai
murruen antolaera, baita kanpoko itxura sortzen duen
egurrezko xaflen erritmoa ere elementu arrazionalak
dira, errepikakorrak. CLT sistemaz eraikitako eraikinei,
hain zuzen ere, konposizioan nolabaiteko trinkotasun bat
aitortzen zaie, zeren pisu handiko egiturak izanik plano
zuzenetan mugatzen baitira.
Trinkotasun eta gehiegizko arrazionaltasun hori aitortu
nahiko balute bezala, haurren hezkuntzarako izango den
eraikina dela aitortzera datozen keinuak topa ditzakegu
han-hemenka, hala noka kolorezko arotzeriak: egurrezkoak
dira, aurrefabrikatuak, eta lau koloreko kode bat darabilte:
berdea, turkesa, fuksia eta laranja.
Lehiaketaren baldintza-agiria eskuan, eta bioeraikuntzari
zein egikaritze-epeari ematen zitzaien garrantzia kontuan
harturik, proiektuaren emaitzak guztiz logikoa dirudi;

arestian aipatu ez bada ere, eraikuntza-neurri bioklimatikoek
pisu handia hartu dute ekimenean, barruti-beroketa sistema
bat barne. Hala ere, eraikinaren balioa modu estetikoan
zein konstruktiboan aitortzera dator honako testua, bai eta
eraikuntza-prozesuan abian den paradigma-aldaketa baten
lekuko izateko garrantzia aitortzera ere; eraikinen ekoizpena
artisautzatik eredu industrialera hurbilduta, aurrekontuen
kontrola nabarmen handitu daiteke, eta kalitatea hobetu.
Erabilitako sistemak, CLT panelek, formarekiko muga ugari
ezartzen ditu; posible bada ere, traza kurboko panelak
lortzea latza suertatzen da (badaude, bestalde, kontrako
adibide bikainak, KLH UK enpresako Norchwich Academyko ganga bezala); materialaren berezko pisuak eraikuntza
ertainetan besterik ez du egoki bilakatzen, eta ekoizpen
prezioa dela-eta egitamu txikietan ere ekonomiaren
kontrakoa bilakatzen da etab.
Edozein kasutan, arkitekturan topa daitezkeen material
guztiek ezartzen dituzte beren arau propioak; adreiluaren
modulazioa, hormigoia botatzen den kutxa edo
kofratzea, altzairuaren suaren aurkako erreakzioa, harriak
konpresiopean lan egiteko muga etab. Arkitektoen lana da
desabantailen aurrean material egokia aukeratzea.
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