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LABURPENA: Sukaldea etxebizitza barnealde bateko elementurik
teknikoenetakoa izan daiteke, komunekin batera. Artikulu honetan
bi alde aztertuko dira. Batetik sukalde-altzarien egiteak berak
dakarren teknologia aztertuko da. Eta bestetik, sukaldeak, gizarte
gero eta zahartuago eta behartuagoaren eta ez-gaituaren aurrean
eskain ditzakeen erronkei begirada bota nahi die.

ABSTRACT: Kitchens and bathrooms can be the most technical element in a house. This article analyses two aspects of the
kitchen; on the one hand the automation of kitchen technology,
and on the other hand the contribution that kitchens can make to
overcome the challenges of a society that is getting older and less
able-bodied.
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Ez dugu sukaldarien eta sukaldaritzaren gorazarre egingo.
Kazetaritza arruntak ia egunero azaltzen ditu gai horiek. Bada
sukaldearen inguruko industria apalago bat, sukaldari izarrek
baino ekonomia-jarduera zabalagoa duena. Sukalde-altzariak,
etxetresnak eta instalazioak ekoizten dituzten enpresek jende
ugariri jaten ematen diote.
Sukalde-altzariak bideratzeko teknologiak

Atal hau, sukalde-altzariaren ekoizpenera lerratuko da. Hau
da testuingurua: sukaldea instalatu nahi duen bezeroa dugu,
eraikuntza-aurrebaldintza konkretu batzuekin. Aurrebaldintza horiek proiektaturikoak edota dagoeneko eraikiak izan
daitezke. Bezeroak bere beharrak aseak izan ditzan, normalean, sukalde-altzari egilearekin izaten du lehen kontaktua. Bion artean, sukaldearen forma eta funtzioa adosten
dituzte. Eraikuntzaren aurrebaldintzak aldatu edota zehaztu
nahi badira, hainbat eragileren elkarlana eska dezake. Hau da,
sukalde-altzarien egileak beste eragile ugarirekin koordinatua
egon behar izaten du. Esan beharra dago, instalazio ugarik bat
egiten dutela sukaldearen inguruan, eta konplexutasun hori da
hain zuzen elkarlan beharraren arrazoi nagusia.
Prozesu ugari eskuz egiten badira ere, sukalde-altzarigintzaren
ekoiztea nahiko sektore automatizatua dela esan daiteke.
Automatizazioarekin honako hau esan nahi da: neurriak modu
azkarrean hartzea, diseinatzeko patroi eta moduluak erabiltzea,
elementuen ekoizpen automatikoa bideratzea, eta muntaketa
erraza bezain azkarra izatea.
Sukalde-altzarien egileak neurri-anabasa batera egokitu behar
izaten ditu bere elementuak. Berauek fabrikatzeko, modulusistema unibertsala izaten dute ordea. Modulua, nolabaiteko
kaxa da, eta ateekin, tiraderekin edo irekia izan daiteke. Hortaz,
esan daiteke sukaldearen neurriak estandarizatuak direla. Lurreko modulu mota zabalduenak 60 x 60 x 90 cm-ko neurria
izaten du. Eskegita doazen moduluak 60 x 40 x 70 cm-koak
dira. Bistan da, modulu hauen zabalera malgua izan daitekeela
egoera konkretu batera egokitu ahal izateko. Neurri-moldaketa
hori ez da lan eskerga.
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Gaur eguneko sukalde-altzarigintzak baditu beste bereizgarri
batzuk. Garai batean, moduluetako loturak kolaz eta ziriekin
lotzen ziren. Elementu trinko eta desmuntagaitzak ziren,
arotzak egin beharreko lana izaten zen. Gaur egun, ordea,
burdineria edo «herrajeak» erabiltzen dira. Burdineriak muntaketa eta desmuntaketa ahalbidetzeaz gain, prozesua bera asko
errazten du. Izan ere, enpresa-egituratik kanpo dagoenak ere
erraz munta ditzake altzariak. Esan nahi baita, muntaketa bera,
ia edonork egin dezakeen aukera da.
Bestalde, altzariko pieza bat matxuratzen bada (atea, tiradera
edo beste) erraz alda daiteke beste berdin (berdin-berdina)
batengatik. Gainera, sukaldeko elementu matxuratua, hasierako ekoizleaz gain, beste altzarigile batek ere egin diezazuke.
Mantentze erraza du, beraz.
Diseinu- eta ekoizte- prozesuak arrakastatsuak eta efizienteak
izan daitezen, sukalde-altzarigileak tresna egokiak izan ohi
ditu. Produktuaren ekoizte-faseak modu azkarrean kontrolatzeko, neurgailu digitalak, CAD softwareak eta CNC robot
industrialek berebiziko garrantzia dute.
Aurretik esandakoagatik, esan daiteke nolabait, masiboki
ekoitzitako elementuak pertsonalizatu egiten direla soluzio bereziak lortzeko. Mass customization delakoaren eredutzat har al
daiteke sukalde-altzarigintza? Esan beharra dago, gainera, sukalde-altzarien egileak produktuaren azken emaitzatik portzentaje bat besterik ez duela benetan ekoizten. Produktu mota
asko erosi eta haien artean konbinatu besterik ez dute egiten.
Sukaldea, azken finean, ohol, burdineria, akabera-material,
etxetresna eta instalazioen elkarlotze koordinatua da, zeinetan
pieza bat aldatzen bada, beste gainerako elementuetan eragina
izango duen. Elementu soil bat aldatzeak, sukalde osotasunaren forma, neurri eta mekanizazioetan eragina izango du.
Sukalde-altzarigintzak baditu arazo batzuk, ordea. Alde
batetik, instalazioak enpotraturik joaten dira ia eraikitze-testuinguru guztietan. Enpotratze hori arazo izaten da, erabateko
malgutasuna bideratu nahi bada. Sukaldeko elementuren bat
tokiz aldatu nahi bada, altzariaz gain berari dagozkion insta-
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lazioak ere moldatu behar izaten dira, eta jakina da, instalazio
horiek enpotratuta badoaz, bada, gremio andana luze batek
parte hartu behar izaten du. Malgutasun-egoera ideala bilatu
nahi bada, bi aurrebaldintza aldatu beharko lirateke. Batetik
sukalde-altzariak berak instalazioak bere gain hartu beharko
lituzke. Bestetik, sukaldeko horman, zoruan edo sabaian, instalazioak zentralizatzeko gailu edo kaxa «erregistrablea» beharko
litzateke, sukaldeko gailu guztiak bertan lotuaz.
Bada egoera ideal horretara gerturatu nahi duen sukalde mota
bat. Sukalde-irla delakoaz ari gara. Gaur egun, espazio irekiak
bilatze aldera, eta haizagailu indartsuei esker, sukaldeek ez
dute zertan gela bereizi batean egon. Sukalde-irlek espazio
handi samarretan funtzionatzen dute, baina leku murriztuetan, askotan, hobe izaten da sukaldea horma edo perimetrora
lerratzea. Sukalde-irlak, izaera aldetik, malgua izan nahiko
luke, altzari independente, tekniko eta instalazioduna balitz
bezala. Sukalde-irlak, espazio zabal batean alde batetik bestera
mugitzeko gaitasuna izan nahiko luke. Beharbada, malgutasunaren paradigmatzat hartu izan da. Baina instalazioek ez
badute beren bidea modu malguan egiten, jai dago.
Bestetik, erabateko customizazioa lortzea mugatua dagoela
esan daiteke. Altzarigintzan, softwarea oso zabaldua dago, eta
oso erabilerrazak direla esan daiteke. Kasu batzuetan, bezeroak berak diseina dezake sukaldea bera. Ikea-ren kasua dugu
argienetakoa. Baina aplikazio horrek bere mugak ditu. Ikea-ko
softwarearekin, bezeroak aldez aurretik ekoitzitako elementuak euren artean konbina ditzake bakarrik. Softwareak ez du
elementu horiek moldatzeko aukerarik ematen. Softwarearen
eta ekoiztearen arteko erabateko koordinazioa lortzeko,
elementuen produkzioa diseinuaren ondoren egin beharko
litzateke. Ikea-k ez du aukera hori eskaintzen, beste ekoizle
txikiago eta gertukoek bai, ordea.
Gaia gure testuinguruan aztertu nahi bada, laburbilduz hurrengoa esan daiteke. Sukalde-egile talde handiak daude EHn.
«Xey» eta «Fagor Mueble» dira sukalde-altzarien ekoizle handienak. Fakturazioa jaitsi dute azken urteetan, haien produktua
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etxegintzari oso lotua izan delako seguru aski. «Ikea» faktorea
ere nabarituko zuten. Baina Ikea benetan merkeagoa ote
da? Saltzaileek kalitate-maila bera eskaintzen badute prezioak antzekoak izaten dira. Beharbada, automatizazioan egon
daiteke gakoa. Produkzio lokala bultza daiteke automatizazioari esker? Lehiakorragoa izan ote daiteke modu honetan?
Baiezkoan gaude.
Aipagarriak dira, baita ere, Getariako «Indaux» burdineriaegileek eskaintzen dituzten produktuak. Ez da zaila izaten
munduko edozein bazterretako sukaldeetako atea ireki eta
haien bisagra, gida, irristailu eta xukaderak topatzea.
Azkenik, altzarigintzara bideraturiko makina tresneria automatizatuari begiratzen badiogu, ikus dezakegu badirela enpresa
arrakastatsu batzuk. Tartean «Biele» azpeitiarra eta «Berriak»
azkoitiarra. Penagarria izan da, ordea, Zumaiako «EgurkoOrtza» CNC ekoizlearen desagerpena.
Sukaldearen egokitzapena gizartearen aldaketa modu egokian
bideratzeko

Sukaldearen eginbeharrak jakinak dira. Janaria eta tresneria
gorde, janari hori bera prestatu, eta, azkenik, ontziteria garbitu.
Kultura batzuetan arropa garbitu ere egiten da sukaldean.
Sukaldeko eginbeharren mekanizazio-maila eta gizarte edota
familiaren egituraketa elkarri lotuak izan dira. Are gehiago,
sukaldea zenbat eta automatizatuagoa izan, orduan eta otsein,
zerbitzari edota etxeko-andre-gizon gutxiago behar izan dira.
Kuriosoa da nola EHn ekoizten den Otsein marka elektrotresnari lotua izan den.
Frankfurteko sukaldea eredua izan zen sukaldearen mekanizazioan. Nolabaiteko mugarria izan zen bere garaian. Margarete
Schütte-Lihotzky-k diseinatu zuen sukaldea. Haren ustez, sukalde tradizionalak bazituen produktibitate aldetik gabezia batzuk. Helburua argi zegoen: sukaldeko zereginen optimizazioa.
Modu horretan, jende arruntak denbora askea izan zezakeen.
Orduz geroztik aurreratu ote da nahikoa? Zein izango ote da
gure gizartearen hurrengo arazo larria?
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Gizarte zahartua kudeatzea hurrengo urteetan izango ditugun
erronketariko bat izango da. Eustat-en arabera, 2025ean biztanleriaren % 40 inguru 65 urtetik gorakoa izango da. Gizarte
oso zaharkitua izango da gurea. Eta horrek lan eskerga eginaraziko digu, gauzak aldatu ezean. Alde batetik, jende zaharra
zaindu beharko dugu, denbora eskaini beharko diegu. Bestetik, diru gehiago kudeatu beharko dugu zainketa horretara.
Gizarte-beharrak asetzeko zerbitzu eraginkorra bilatu beharko
litzateke gastu soziala modu egokian inbertitzeko. Galdera
asko suertatzen dira gai horren inguruan. Esate baterako: gure
sukaldeak nahikoa automatizatuak ote dira gizarte zahartuaren
beharretara egokitzeko? Zenbat kosta daiteke sukalde erabat
automatizatua ekoiztea? Eta zenbat pertsona bati eguneroko
eginbeharrak egitea bideratzea? Gaizki ordaindutako atzerriko jendeari eskainiko diogu gure sendia zaintzea? Edota
familiarteko bat esklabo bihurtuko dugu? Jende nagusiaren
elikadura-beharrak asetzeko formula zein izango ote da,
zahar-etxe kolektiboetan edota nork bere etxean elikatzea?
Ez dago errezeta magikorik. Baina bada non ikasi. Herrialde
moduan perfektua ez bada ere, Japoniak, eskulan merkean
barik, automatizazioan jarri du bere helburua. Arrazoi ugari
izan daitezke horretarako: merkatu protekzionista dute eta
kanpotarra den edozerekiko mespretxua nahiko zabaldua da.
Munduko gizarte zahartuena denez, asistentzia-zerbitzuak ere
automatizatuta dauzkate derrigorrez. Batek pentsa dezake automatizazio horrek guztiak langabezia gehiago sor dezakeela.
Ez du zergatik horrela izan behar. Japoniaren langabezia-tasa
% 4koa baino ez da.

Oina: Software-programak sukaldea diseinatzeko
erraztasunak ematen ditu.
Egilea: Kepa Iturralde

Ondorioak

Zein izan daiteke sukalde-altzarigintzatik atera daitekeen
irakaspena? Eraikin osoak sukaldeak moduan egin daitezke?
Txikitik handira, teknologia trukatuz, sektore batetik bestera
pasa daiteke jakintza hau? Hasiera batean, eredu ona izan
daiteke arkitektoentzat. Baina esan daiteke oraingoz ofizioa
ez dagoela erabat prestatua modu horretan jokatzeko. Edo
behintzat, gure testuinguruan, aldaketa batzuk egin beharko
lirateke. Arkitektoek BIM softwarea erabiltzea izan daiteke hastapenetako bat. Asko eta asko hasi dira dagoeneko erabiltzen.
Baina eraikitze-teknikan bere isla izan beharko luke arkitektoen
berritze horrek. Eraikuntza eskulan merkean oinarritzen bada,
ez dago zereginik. Gure gizarte gero eta zahartuagoa ondo
kudeatzeko, lan ugari automatizatu beharko lirateke. Eta horretarako, derrigorrez, hezkuntza-sistema egokia izan behar da.
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