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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Eraikuntza-teknologiaren
ikerketa eta praktika
Aldirin izandako islada, konparaketa, mugak, baliabideak, eta
etorkizuneko aukerak

Laburpena: Nahiz eta ildo nagusia ez
izan, Aldiri aldizkarian hainbat artikulu
izan dira eraikuntza-teknologiaren
arloko ikerketa azaldu dutenak. Artikulu
honetan, Aldirin jorraturiko gaiak azaldu
eta eraikuntza-teknonlogiaren inguruko
ikerketa eta praktikari buruz hausnarketa
pertsonala egiten da.

Abstract: Even though it has not been the
main research topic of the Aldiri journal,
there have been several articles addressing
the research in construction technology.
In this article, the main research majors
published in Aldiri are described and a
personal view of the research and practice
of construction technology is explained.
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2008ko higiezinen krisia dela eta, eraikuntza- sektoreak
garai hartako fakturazioaren erdia du EAEn (Eustat, 2021)
eta % 20 gutxiago Europan (ACE, 2018). Gauzak horrela
izanda ere, arkitektoen kopurua % 24 igo da 2008tik 2018ra
Europan. Datuok pentsarazteko modukoak dira. Alegia,
jarduera tradizionala duen arkitekto klasikoaz gain, esan
nahi baita, eraikuntza- eta hirigintza -zerbitzuak ematen
dituen freelance/autonomo nahiz enpresa -jabea izan gabe,
arkitektook, beste gai batzuk jorratzeko beharra izan dugu,
Maider Uriartek berak hausnartu zuen moduan (Uriarte
Idiazabal, M., 2015 eta 2017). Eraikuntza-teknologiaren
ikerketa eta garapena izan da gai horietako bat. Aldirik izan
du eraikuntza-teknologian egiten ari den ikerketaren islada,
nahiz eta artikulu guztien hamarren bat baino ez diren izan.
Zergatik ez dira hain ugariak izan? Nolako ikerketa egiten
da eraikuntzan? Zeintzuk dira mugak? Eta etorkizuneko
erronkak? Artikulu honetan ideia, iritzi eta esperientzia
pertsonal batzuk organizatzen saiatuko naiz.
Konparaketa eta mugak
Aldirin argitaraturiko artikulu gehienak nolabait gizartealorrekoak izan dira. Arkitekturaren inguruko gai
estetikoenetan eta sozialenenetan, parametro kualitatibo
gehiago izaten ditu aztergai kuantitatiboak baino. Parametro
kualitatiboekin, ikerketa- metodoek normalean baliabide
material gutxiago behar izaten ditu emaitza batzuk lortzeko.
Ikerketa teknlogikoak parametro kuantitatiboak darbilzki
normalean eta horregatik behar bada baliabide material
gehiago eskatzen ditu. Alegia, finantzaketa ugari behar da
eraikuntzaren-teknologia garatzeko.

Bada beste arrazoi bat eraikuntza-teknologiaren ikerketa
nolabait geldiarazten duena . Arkitektura edota eraikuntzaingenieritzen ikasketak duela hamarkadak garaturiko
teknlogia irakastean datza, eta praktika tradizionalak ere
berau du oinarri. Tradiziozaletasun hori ez da hainbeste
beste arlo batzuetan ematen. Ingeniaritza mekanikoak,
elektrikoak eta informatikak, esate baterako, oinarri klasiko
batez gain, azken urteetako garapen teknologikoa kontuan
hartu behar dute tituludun berriek merkatuan lehiakorrak
izan nahi badute. Badira eraikuntza- tradiziozaletasun horri
loturiko arrazoiak: eraikuntzan erabiltzen den teknologiak
homologatua izan behar du eta iraute eta amortizazio
luzeagoak jasan behar ditu, eta horregatik, urteetan (zein
mendeetan) frogaturiko teknikak dira erabilienak.
Azken muga moduan, beste arrazoi bat; artikulu
teknologikoak lortzeko mugetako bat izan daiteke baita
ere ingelesez argitaratzen diren aldizkarien lehia, zeinak
ranking etan altuago daudenez, norberaren curriculum
erako balio gehiago duten. Garatu duzun ikerketa Aldirin
lehenago argiaratzea ingelesezko aldizkariaren copyrightaren kontrakoa izan daiteke. Aukera bat laburpena egitea
izan daiteke, batzuetan kriptiko samarra ager badaiteke ere,
neronek idatzitako artikuluan kasu (Iturralde, 2021).
Baliabideak eta aukerak
Eraikuntza- sektorea, Europan zehar eraldaketa-prozesu
batean da. Gizartearen gehiengoak ez du eraikuntzan lan
egin nahi, karga handiak eskuz jasanez, hiltzeko arrisku
pean, euriak bustita, hotzak edo beroak jota lan egiten
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1. irudia ~ Hephaestus robotaren lehen ideiak.
Egilea ~ Kepa Iturralde.
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2. irudia ~ Hephaestus robot-a.
Egilea ~ Kepa Iturralde.

delako (Fellini eta al., 2007). Arriskua eraikuntzaren maila
teknologiko baxuagatik eta goi-alturan ibili behar izate agatik
dator (Haslam et al., 2005). Baina eraikinak mantentzeko,
zaharberritzeko eta egokitzeko eta eraikin berriak egiteko
behar handia dago. Nola bideratu eraikuntza prozesu
atsegin eta eroso batean? Nola bideratu arkitektoaren
jakintza ikerketa eta praktika berriak garatzeko? Nola parte
har dezake arkitektoak erainkuntzan modu aktibo batean?
Aldirin ikerketa- lerro batzuk agertu zaizkigu. Hurrengo
urteetan izango duten garrantziagatik, honako hauek
aukeratu ditut:
•

•

•

•

Aurrefabrikazioa, edo obran ahalik eta lan gutxien
egitea, aurrez fabrikaturiko moduluak montatuaz. Eskuz
ala makinaz aleak (Aldiri: arkitektura eta abar 18.a, 2014)
aurrefabrikazioarekin loturiko artikuluak izan zituen,
estate rako Ibai Gandiagarena (Gandiaga, 2014).
Birgaitzea: nahiz eraikuntza-teknologia espresuki ez
agertu, Zaharrak berri zenbakia birgaitzeari buruzkoa
izan zen (Aldiri: arkitektura eta abar 6.a, 2011). BERTIM
moduko proiektuak gako izan daitezke etorkizunean
birgaitzea modu duinean bideratzeko, esate baterako
aurrefabrikatuak eta digitalizazioa erabiliz (Mediavilla
et al., 2021) . Gaineratuko nuke birgaitzea izango dela
Europan eta Txinan eraikuntzaren arlo nagusia hurrengo
hamarkadetan, populazioaren zahartzea dela eta.
Eraikinen energia. Gai hau arkitektoon artean nahikoa
aztertutikoa dela esan daiteke (Boemi, et al., 2016),
eta Aldirin zenbaki oso bat izan zen gai honi buruzkoa
Energia on izenekoa (Aldiri: arkitektura eta abar 10.a,
2012).
Gizarte zahartuari egokituriko eraikuntza-teknologia.

•

•

Zaintzaren gaia pil-pilean dagoen hauetan, teknologia
berriak arkitekturan integratzeko aukera dago,
denontzako bizitza errazago eta erosoago bat egiteko,
bai edadeko jendearentzat zein ingurukoentzat. Aldiriren
26. zenbakian, Gizarte zaharra, arkitektura berria-n, gai
hauek aztertzu ziren (Aldiri: arkitektura eta abar 26.a,
2016).
Fabrikazio Digitala eta Diseinu Parametrikoa.
Arkitektura- eskoletan indar handia izaten ari diren
gaiak dira. Aldirin Parametrikoki deituriko alea izan
genuen (Aldiri: arkitektura eta abar 31.a, 2017). Halber,
44. zenbakian, birgaitzerako balio izan duen software
-tresna baten berri ere eman digute BERTIM proiektuko
kideek (Mediavilla et al., 2021).
Robotika eta automatizazioa. Azken urteotako trending
topic-etako bat bihurtu da, eta ikerketa- institutuak zein
unibertsitateak gai hau nola garatu dabiltza. 44. zenbakian
robotikari buruzko artikulu bat izan zen (Iturralde,2021) .

Arkitektook gai hauetan guztietan espezialista bilakatzeko
aukera dugu, gure jakintza orokorrak baliabideak ematen d
izkigulako. Ikaslea bazara, edo arkitekto lizentziatu berria,
ikerketa non egiten den jakin nahiko zenuke. Seguruenik,
EHUn ikerketa non garatzeko ni baino adituagoa izango
zara eta Caviar taldea dagoela jakingo duzu. Horrez gain,
Euskal Herrian eraikuntzaren inguruko teknologia ikerketazentroek ere garatzen dute: Tecnalia, Krean, Zabala edota
Nobatek-ek besteak beste.
Gurean dauden gabeziak betetzeko atzerrira joatea ideia
ona dela esango nuke. Europa mailan begiratzen badugu,
ETHZ, UCL, edota TUM bezalako unibertsitateek zein
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Fraunhofer bezalako insitutuek eraikuntza-teknologiaren
ikerketa garatzeko aukera handiak ematen dituzte.
Neronek, Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoan
jasotako hezkuntzarekin, TUM en robotak diseinatzeko
eta frogatzeko aukera izan dut, 1. irudian ageri diren kable
bidezko robota pentsatuaz eta garatuaz. Esan nahi baita;
arkitektoon hezkuntza-mailarekin robotika edo beste
edozein teknologia garatzeko aukera izan daiteke.
Ikerketak bere praktika izan dezan, teknologia eguneroko
lanera eramateko aukera izan behar da. Jarduera tradizionalaz
gain, n on egin dezake lana etorkizuneko arkitektoak? Duela
15 bat urte nolabait arraroa zen arkitekto bat eraikuntzaenpresa batean ikustea, are gutxiago Maider Uriarte eta
biok beza la aroztegi batean lanean aritzea, makina tartean.
Baina gero eta ugariagoak dira aurrefabrikazioa egiten duten
enpresak, eta horiek, arkitektoen beharra dute. Habidite
taldearen porrotaren ondoren, badira teknologia bideratu
dutenak. Egoin Group enpresa da gaur egun adibide
nagusietako bat. Ulma Group-ek ere bere barnean hainbat
eraikuntza- elementu eta -tresneria garatu eta saltzen ditu.
Maila txikiagoan, Velatia/Ormazabal taldearen barne dagoen
homm-ek ere arkikektoak kontratatu ditu. Berdin gertatzen
ari da igogailuen edo bestalako atonduren enpresekin
ere, esaterako Orona-n, proiektuen konplexutasunak
bideratzeko gehienbat.
Teknologiaren garapena eta kontumoa kontuz eduki
beharreko gaia da, zeren herrialde batek ekoizten
duen baino teknologia gehiago kontsumitzen badu, lanmerkatuan eragin negatiboa izan baitezake. Edo beste
modu batera esanda, gizartea teknologian burujabe izatean
teknologia hori baliagarriagoa izango zaio. Alegia, erabiltzen
den teknologia, gizartearen hezkuntza teknologiko mailaren
arabera probesgarria edo kaltegarria izan daiteke (Latour,
B., 1996). Eraikuntzan teknologia berria aplikatzen ez bada,
eskuz egin beharreko lan astunak eta kondizio eskasekin
bideratzen jarraituko du. Ostera, hezkuntza- maila altuko
langileak eta teknologia berriak garatuz eta bultzatuz gero,
eraikuntzaren baldintza orokorrak hobetuko dira.
Horregatik, nire iritzi pertsonala da apostu egin behar
dela zientzia- eta teknologia- garapen handiago batean
eraikuntzan, gizarte hobe bat lortzeko. Etorkizunean Aldiri
moduko bat ondo legoke berriro ere gai hauek euskaraz
berriz azaleratzeko.
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