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Prozesu eta akaberan esperientziadun
langileak berebizikoak dira.
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through and at the end of the process,
experienced workers are essential.

Gako-hitzak: Automatizazioa,
San Telmo Museoa, Mekanizazioa,
Teknologia berriak, Erreprodukzioa

Key-words: Automation, San Telmo
Museum, Mechanization, New
technologies, Reproduction

Amaia Mateos
Tomas Villanueva
Arkitektoak eta EHUko doktoregaiak.

Bidaltze data: 2014-03-17 / Onartze data: 2014-04-26

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Gaur egun prozesu automatizatuak industriatik atera eta
erabiltzailearengana iritsi dira, merkatua zabaltzearren.
Makina eta software berriek errazago egiten dute pieza
eta objektuen sorrera, diseinutik artikulu amaitura arte
denbora eta esfortzua murriztuz.
Sortzeko bi modu erabili izan ohi ditu gizadiak: alde
batetik, gehituz egiten den prozesua, produktua eraikitzea,
muntatuz sortzea; bestetik, osotasun bati kenduz egiten
dena, modelatzea, gordinetik nahi duguna “zizelatzea”.
Automatizazioak bi bide horiek jorratu ditu, ordenagailuz
kontrolatutako software sinpleak garatuz.
Lehenengo lan-metodoan oinarritutako automatizazioak
geroz eta indar handiagoa du salneurri eta tamaina
murritzeko 3D inprimagailuei esker. D.I.Y. (Do It Yourself)
filosofiaren hedapenaren merkatu-ondorio dira.
Bigarren korrontea, hots, ama material baten kendura
moduan emaitza lortzen duena, mekanizatu tradizionalaren
eboluzio logikoa da. Makina hauek espazio gehiago
okupatzen dute eta garestiagoak dira, baina zenbait abantaila
dituzte, hala nola pieza askoren aldibereko eraketa eta maila
altuko zehaztasuna. Horien adibide dira Computer Numerical
Control (CNC) sistema erabiltzen duten fresatzeko makinak,
geroz eta ugariagoak eskaintzen dituzten erabilera anitzen
ondorioz.
Arkitektook beharrezkoak al ditugu makina hauek?
Automatizazioak onurarik al dakarkigu? Master amaierako
lan baterako ildo teknikoari eutsi eta unibertsitateak
dituen baliabideak erabili dira hausnartzeko ea bestelako
formakuntzarik ez duen arkitektoak lan teknikoa egin

dezakeen (ez soilik ordenagailu aurrean burutu daitekeen
lana), helburua 1:4 eskalan Donostiako San Telmo
Museoaren klaustroko ganga baten mekanizazioa izanik
(Villanueva, 2013).
Prozesuaren hasiera: ganga aztertu eta prozedura
zehaztu
Eraikitako Ondarearen Zaharberritzea eta Kudeaketa
Osoa deritzon EHUko Unibertsitate Masterraren alde
teknikoenek gaurkotasun handia dute. Teknika berriek
eraikin zaharretan mantenurako interbentzioak egiteko
eskaintzen dituzten baliabideak eta ondorioak arras
interesgarriak dira arkitektura munduko profesionalentzat
(Pardo San Gil, 2006). Puntu honetatik abiatuta, garapen
teknologikoek zaharberritze prozesuetan dakartzaten
onurak gertutik jakin nahian azterketa lana hasi zen.
Behin prozesuaren helburua finkatuta, hori praktikan
jartzeko subjektua aukeratu behar zen. Museoak
erraztasunak eskaini zituenez, Donostiako alde zaharrean
dagoen San Telmoko klaustroko tramo baten azterketari
ekin zitzaion (Ayerbe Iribar, 2012). Zaharberritze-lan gutxien
zuen modulu bat aukeratu eta gero, hareharrian egindako
ganga gotikoaren datuak in situ hartu ziren; argazkiak,
marrazkiak eta bestelako neurrien bilketak ez zuen denbora
asko eraman. Bildutako datu horiekin modelizazio prozesu
bati hasiera eman zitzaion; proiektatutako ganga idealaren
geometriak (Rabasa Díaz, 2000) ordenagailuzko 3D hori
gauzatzen lagundu zuen.
Ikerketa-taldeek gangak modu tradizionalean erreproduzitu
izan dituzte (Palacios eta Martín, 2009; Rabasa Díaz, 2005).
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Aldiz, lan honen helburua bestelakoa zen: ea arkitektoak
gauza zezakeen ganga gotiko bat ordenagailuz lagundutako
programak erabiliz eta automatizatutako makinaz
lagundurik. Izan ere, geroz eta espezializazio gutxiago behar
duten makinak ekoizten dira; software sinpleak edonoren
ordenagailu-ezagutzarekin (edota ordu batzuetako ikastaro
batekin) erabili ahal izateko moldatzen dira; modu horretan
kontsumitzaile-esparrua zabaltzen da.
Jasotako datuak ordenagailuan sartu ziren eta 3D modeloa
egin zen. Kasu honetarako, Cad moduko programa
(Autocad, Bricscad, FreeCAD...) erabilgarria izan daiteke,
baina geometria jakin batzuetarako, NURBS1 azalerekin lan
egin dezaketen programak (Rhinoceros, MoI 3D, FormZ...)
mesedegarriagoak izan daitezke. Burututako azterketak
okerdura bikoitzeko geometriekin lan egitea behartzen
zuenez, bigarren aukerara jotzea derrigorrezkoa izan zen.
Ganga osoa egin ordez, piezaren bat edo, haratago joanez,
pieza zati bat egin nahiko bagenu, prozedura ez litzateke
desberdina izango: datuak hartzeko garaian eskanerra erabili
ahalko litzateke zehatzagoak diren neurriak lortu nahiko
bagenitu (makina bat gehiago eskua ordezkatzen: eskanerra
metroaren neurketak osatzeko).
Arkitektoak, noski, prozesu guztia eduki behar du buruan,
ezin ditu ahaztu bere proiektu eta helburuak; aitzitik, horiek
komunikatu eta erabakiak hartzeko irizpide bilakatu behar
ditu.
Materiala eta lanabes edo makinak aukeratu behar ditu,
erabilera, forma eta material-makina erlazioa aztertuz.
Hortaz, helburua modu egokienean lortzeko, makina eta
software desberdinen nondik norakoak ezagutu behar ditu,
(1) Non-Uniform Rational B-Spline, NURBS azalerak, geometria tradizionalaren bidez definitu ezin daitezkeen azalerak dira. Luzera-Zabalera-Altuera
kontzeptuek ez dituzte definitzen eta ez datoz bat zirkunferentzia, elipse,
zuzen edo forma poligonalekin. Halaere matematikoki definigarriak dira
eta ingeniariek asko erabiltzen dituzte, adibidez, automobilen karrozeriak,
itsasontzien kroskoak eta espazio-ontzien kanpo azalerak diseinatzeko.
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ekoizpena eraginkorra suertatzearren.
Horrek guztiak ez du esan nahi arkitektoak modu isolatuan
lan egin dezakeenik, ez du horretarako formakuntzarik eta
zenbait partaide beharko dira.
Demagun pieza bat ordezkatu nahi dela. Enkargua jaso
eta, proiektua eta helburua finkatu ondoren, hasiko dira
datu-bilketa eta neurrira egokitutako metodo-araketa.
Salbuespenak salbu, fisikoki guk geuk har ditzakegu neurriak,
baina horretarako zein neurri behar ditugun jakitea
ezinbestekoa dugu. Beraz, makinaren ahaleginak eta gure
nahiak bat egiteko modua bilatzean, asistentzia beharra
sortuko da. Arlo ezberdinetako profesionalek esku hartuko
dute fase honetan.
Ganga erreproduzitzeko prozesuaren puntu honetan,
fresatzeko makina horri informazioa sartu ahal izateko
programa informatiko espezifikoa erabiltzen ikasi zen,
profesional batek irakatsitako ordu batzuetako ikastaro
motz baten ondorioz. Makinari aginduak emateko Cut2D
eta Cut3D programak erabili genituen. Software horrek
".stl" edota ".dwg" motako artxiboetan sartutako bolumena
lortzeko, fresak egin behar duen ibilbidea kalkulatzen du.
Arkitekto batentzat ezezagunak ziren jakintza asko zeuden
hemen: CNC fresatzeko makinaren abiadura, lan egiteko
norabidea, fresaren tamaina etab. horiek denak soilik
esperientziadun profesionalak jakin ditzake, eta horretarako
ezinbestekoa da gaian jantzia den norbaitek bere aburua
adieraztea.
Software sinple hauen abantailetako bat simulazioak egiteko
aukera da; horiei esker aurreikusi dezakegu ongi gabiltzan
edo ez. Mekanizazioaren programazioak orduak eramaten
dituen prozesua da eta ordenagailu aurrean egiten da,
beraz, estudiotik edo eramangarriarekin edozein puntutatik
saiakerak egin ditzakegu, makinaren aldamenean fisikoki egon
gabe. Erosoa da eta merkea ere, simulaziorik gabe materiala
galdu edo makina bera honda genezake. Erabiltzaileak berak
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ikus dezake emaitza lortzen duen agindu multzoa zuzena
den: ez du denbora guztian beste profesional baten beharrik.
Prest dagoenean informazioa makinara sartu behar da,
berak ulertzen duen hizkuntzan, bere programan. Gure
kasuan, ordenagailuan egindako lan guztia ".cut" motako
artxibo informatikoetan bilakatu eta USB bidez makinara
sartu zen; informazioa transferitzeko modu hau erosoa eta
erabiltzeko erraza da guztiz.
Makinari aurre egin
Arkitekturaz kanpoko fase teknikoaren puntu delikatua
da hau. Ordenagailua utzi eta, San Telmoko gangaren
erreprodukzioaren kasu honetan, zurezko totxo batetik
desiratutako emaitza lortzeko prozesua hasten da. Galdera
ugari sortzen dira orain: zein fresa da egokiena? Nola heldu
totxoa? Arkitektoaren formakuntzatik at gelditzen dira
kontzeptu asko eta momentu honetan ezer gutxi egin dezake
gugatik instrukzio eskuliburu batek. Beharrezkoa suertatzen
da, gutxienez, esperientzia duen norbaiten kontseilua eta
gainbegiratzea. Esan gabe doa arkitektoaren eta teknikariaren
artean ulermena lortu behar dela. Beharrezkoa izan daiteke
azaltzea prozesu guztiaren nondik norakoak, zer lortu nahi
dugun (pieza) eta zertarako (tokian jartzeko, adibidez); eta
bion arteko ulermena lortzean lana ondo irten daiteke.
Ikerketan erabilitako CNC fresatzeko makinak 1,6 x 2,5
m-ko lan-eremua zuen eta fresa mugitzen zuen besoak
bertikalean egiten zuen lan. Hasieratik eduki beharreko
kontuak dira hauek, besteak beste, materialaren tamaina
eta piezak lantzeko modua mugatzen dutelako. Pieza
batzuk mekanizatu bakarrean lantzea ezinezkoa izan zen
eta bi zatitan egin ziren (beste makina batzuekin ez zen
beharrezkoa izango, hiru ardatzetan lan egiteko, pieza
mugitzeko edo fresa automatikoki aldatzeko aukerak
eskaintzen dituztelako).
Definitu beharreko beste parametro bat fresatzeko
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makinaren lan-abiadura izan zen, fresaren biraketa-abiadurak
eta ibilbidean zehar daraman abiadurak definitua. Material
bigunak erabiliz gero, hala nola, kasu honetako zura, biak
maximoan jar daitezke, baina harria edo metala lantzeko,
abiadurak askoz txikiagoak izan behar dira, fresa apurtzea
nahi ez badugu.
Piezak lortzeko bi prozesu desberdinetatik pasatu genituen:
lehenengoa, arbastua, hots, prezisio gutxiz ahal den
material gehiena kentzea, Ø12 mm-ko fresa erabiliaz egin
genuen (diametro handia, denbora aurrezteko); fresatzeko
makinak egindako bigarren lana, hau da, akabera, Ø3 mm-ko
fresarekin egin zen, oraingoan zehaztasuna eta txukuntasuna
beharrezkoak zirenez, fresa txikia aukeratu genuen.
Eskuak zikindu
Master amaierako lan honetan gangaren modeloa piezatan
banatu zen. Eraikuntza originalak 77 dobelaz osatuta
zegoen, baina makinaren ezaugarrien ondorioz zenbait pieza
bi edota hiru zatitan banatu behar izan ziren, guztira 146
mekanizatuz. Fresatzeko makina erabiltzen erakutsi zigun
pertsonaren aholkuari jarraituz pagoa aukeratu genuen
maketa egiteko; egur hori biguna da eta mekanizaziorako
oso egokia, erretxinarik ez duelako. Ganga 1:4 eskalan
erreproduzitzearen zioa makinaren mugak izan ziren:
detaile maila ez galtzeko tamaina minimoa zen. Behin betiko
maketaren definitiboaren tamaina 1x1x0,6 m izan zen.
Mekanizazio aldi bakoitzean hamar pieza inguru lortzen
ziren, aldi bakoitzaren iraupena 6 bat ordukoa izanda;
gainera, makinak lan egiten zuen bitartean agindu sorta
berri bat prestatzeko denbora zegoen. Bi prozesuen arteko
gainjartze horrek automatizazioaren eraginkortasuna
areagotu zuen.
Piezak fresatzeko makinatik atera eta gero, banan-banan
lixatu behar izan ziren, izan ere, unibertsitateko makina
hauek ikerketari begira egokiak dira, baina akabera optimoa
lortzeko ezinbestekoa suertatu zen eskuz bukatzea.
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Amaitzeko, pieza horiek guztiak elkartu ziren kola
erabiliaz, San Telmoko klaustroaren gangaren maketa
eraikiz.
Automatizazioaren nozioak ezagutu nahian hasi zen
ikerketa hau lan mota desberdinek osatu zuten. Datubilketak eta fresatzeko makina (softwarea barne) erabiltzen
ikasteko eskolek denbora gutxi (14 ordu) eraman
zuten gainontzeko zereginekin alderatuta. Prozesuan
ordenagailu aurrean egindako lanek, hots, modelo birtuala
egin eta makinaren aginduak programatzea, denboraren
erdia baino gehiago hartu zuten. Makinak piezak
ekoizteko erabili zituen orduen kopurua altua izan zen
ere, gutxi gorabehera denbora osoaren heren bat. Dena
den, piezak eskuz landu behar izan zirenez, eskuzko eta
ordenagailu aurreko lanek ia ordu kopuru berdina hartu
zuten. Makina tradizionalekin alderatuta, automatizazioak
denbora aurrezpen handia eskaintzen du, bitartean beste
eginkizun batean murgildu baikaitezke (segurtasunagatik
makinak begirale bat edukitzea da zuzenena, baina behin
prozesua hasita atentzio gutxi behar du CNC fresatzeko
makina batek). Lanen gainjartzea soilik kontuan hartuta
%33,73ko denbora aurrezpena lortzen da.
Azterketa hau maketa eraikitzean amaitu zen. Hala
ere, produktua zaharberritze lan baterako ordezkapen
pieza bat izan balitz, material zaharraren eta berriaren
arteko lotura ere landu beharko zen; kasu horretan
beharrezkotzat jotzen da piezaren doiketa-lana burutzea,
noski.
Arkitektoek automatizaziotik onurak lortzeko gakoa
Egoera ekonomikoak bultzatuta, enpresa edo estudio
txikiak dira merkatuko target berria, eta horrek esan nahi
du formakuntza desberdinetara egokitutako programak
desiragarriak direla gaur egungo gizartean. Produktua
neurrira egindakoa bada edota ez badu etorkizunari
begira errepikatzeko aukerarik, hausnarketa bat egin
behar dugu. Enkargu puntual edo txikiak egiteko eskaera
handiekin lan egiteko ohitura duten tailer edo enpresa
handietara joz gero, arazoak sortzen dira zenbaitetan:
etekinak igo nahian gehiegikeriak kobra litzakete, beste
enkargu handiagoei lehentasuna eman eta epe oso
luzetara lor genezake produktua, edo, zuzenean, ezezkoa
eman liezagukete. Kasu hauetarako ekonomi eta ezagutza
tekniko mugatuetara doitutako makina polibalenteak
soluzio egokia izan daitezke eskuak zikintzeko arazorik
ez duten diseinatzaileentzat.
Makina erosi eta erabiltzen ikasi dezakegu, alabaina ez
dugu sekula izango makina horrekin edo antzekoekin
egunero lan egiten duenaren trebezia. Hortaz, prozesua
kooperatiboa da, eta parte hartzaile guztiak prozesuan
inplikatu behar dira. Ordenagailuaren aurrean lan egiten
duenak ezagutu behar du makinak nola lan egiten duen
eta prozesu osoa nola gauzatuko den; makinarekin lan
egiten duenak, aldiz, jakin behar du zein den prozesuaren
ibilbidea eta bilatzen den emaitza. Materiala, denbora
eta gure makinaren higatzea aurrezteko ahalmena
esperientzia duen norbait aholkulari modura gertu
edukitzean datza.

Eskala txikian egindako lanari bagagozkio, automatizazioa
aurrerapauso garrantzitsu bat izan daiteke produktuaren
kalitate eta aurrekontuari begira. Proiektuaren arrakasta
profesional desberdinen lan-eremuen mugak finkoak ez
izatean datza. Arkitektoen eta teknikarien arteko erlazioa
ez da oso erraza izan zenbaitetan. Zer gertatzen da
burua marrazki eta ideietan murgilduta duen arkitektoak
eta proiektuaren nondik norakoak ezagutzen ez
dituen esparru teknikoko profesional batek lan egiten
dutenean? Tailerrera planoak iristean, teknikariak datuak
falta direla ikus dezake edo oso neketsua eta zaila dela
egiten, diseinatzaileak makinaren lan-sistema kontuan
eduki ez duelako; langileak ez du ulertuko zailtasuna
dakarten detaile horiek inportanteak direla eta, teknikoki
beharrezkoak ez badira ere, ezusteko emaitza jaso
dezake arkitektoak. Bi profesionalen arteko erlazioa ezin
daiteke hori izan, eta automatizazioak, kontrakoa dirudien
arren, horretan lagun dezake. Ardura tekniko gehiago
hartzen ditu fisikoki arkitektoak eta proiektu-ardura
gehiago teknikariak. Automatizazioak ez ditu lanpostuak
akabatzen, baina egia da formakuntza pluralagoa behar
dela dena ongi irteteko, lehen dena eskuz egiten zuenak
orain bere esparrutik at dauden ezagutzak jakin behar
ditu, eta alderantziz.
Bizi garen garai honetan ordenagailu aurreko lana eta
eskulana gerturatzen ari dira. Ordenagailuko lanetik
ateratzea aurrezteko modu bat izan daiteke enpresa
txikientzat, eta, era berean, bere makina propioan
inbertitzean eta eskaintza pluralago bihurtzean,
etorkizuna ildo horretatik etor daikieke.
///
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