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Hitzaurrea
Tesi lan hau 2008ko urtarrilean hasi zen garatzen eta 2010eko abenduaren 21ean
irakurri zen.
Gaiari dagokionez, beti eman dit atentzioa arkitektura arrazionalistak jasan duen
narriadura azkarrak. Narriadura honen arrazoiak ezagutzeko asmoarekin hasi
nintzen adierazpide arkitektoniko honek ezarritako kanonak jarraitzen dituzten
hainbat eraikin gipuzkoar aztertzen.
Tesiarekin hasi aurretik egin nituen ikerketetan garai hartako materialak eta
eraikuntza teknikak aztertu nituen. Hainbat arkitektura elementu aztertu ondoren
XX. mendeko material iraultzaileena, hormigoi armatua, eta material honekin
erabiltzen ziren eraikuntza teknikak hobeto ezagutzeko beharra ikusi nuen.
Ikerketa sakonago honetan hormigoi armatuarekin garai desberdinetan erabilitako
eraikuntza teknikak aztertzen hasi nintzen. Lehen analisi honi esker ondorioztatu
nuen eraikuntza teknikoen garapenak adierazpide arkitektonikoaren aldaketa
zekarrela.
Adierazpide arkitektonikoen eraldaketa eta eraikuntza teknikoen garapena erabat
lotuta zeuden, beraz. Lehenaren aurrerapenak bestearen eraldaketa dakar eta
eraldaketa honek era berean teknika berrien beharra.
Tesi honek ekarpen berriak egiten ditu hormigoi armatuak garai desberdinetan
erabilitako eraikuntza tekniken eta adierazpide arkitektonikoen arteko erlazioari
buruz: nola (eraikuntza teknikak) eta zergatik erabili zen hormigoi armatua eta zein
da hauen ondorioz eraikitako arkitektura (adierazpide arkitektoniko desberdinak).
Ondorioek garapen honen arrazoiak argitzen dituzte: Gipuzkoan hormigoi armatuak
izan zituen aliatuak (zementuaren eta altzairuaren industria eta Frantziarekiko
gertutasun geografikoa), lurraldeak jasandako industrializazio eta honen ondorioz
gertatutako garapen sozio-ekonomikoa eta azkenik, hormigoi armatuaren
garapenean esanguratsuak izan diren pertsonaien presentzia Gipuzkoan.
Hormigoiaren eta zementuaren industriak gaur egun duten erronka nagusia
ingurumenarekiko errespetua da: baliabide naturalen kontsumoa murriztea,
materiala birziklatzea, erregaiak modu arduratsuan erabiltzea eta lehengai
alternatiboak erabiltzea, harrobiak modu egokian kudeatzea eta birgaitzea etab.
Kontuan izan behar da industria oso kutsatzailea dela eta beraz bai materiala bera
eta bai ekoizpen prozesua jasangarriak izan daitezen, esfortzu bat egin beharko
duela. Eta esfortzu honen ondorioz ikerketa lerro berriak ireki beharko dira eta
hauek materia eraberritzea ekar dezake eta ondorioz adierazpide arkitektoniko
berriak sor daitezke.
Izan ere, ez arkitekturak eta ezta ingeniaritzak ere ezin du hormigoiaren eta
zementuaren industria alde batera utzi.
Maialen Sagarna
2011

Later, in mid-nineteenth century, cement will be reinforced to
build garden pots and small boats. These applications lead to
the first patents: Coignet and Wilkinson in 1855, Monier in 1857,

The contributions of John Smeaton, James Parker and Louis
Joseph Vicat on cement are notable. Smeaton and Parker
emphasized the importance of its hydraulicity and Vicat was
the first to get artificial cement. But it was the invention of
Portland cement in 1824 the event that really spread the use
of this material.

The first conglomerates (300 b.C until the fall of the Roman
Empire), the Pisé system and natural cement (mid-eighteenth
century until the first third of the nineteenth century) that
preceded the reinforced concrete were used to give monolithism
to structures built with different materials. Mentionable
examples are the Roman Pantheon or the rammed earth
buildings built by Contereaux with the Pisé system, buildings
where the concrete was used for this purpose.

The progressive knowledge of concrete results in the
recognition of new properties that directly influence the new
architectural languages of the twentieth century.

elements of reinforced concrete built in Guipúzcoa, to study the
development of construction techniques used for this material
and their influence on different architectural languages.

This thesis analyzes the most significant constructive

ABSTRACT

The use of reinforced concrete in residential and leisure

The material is used in two types of constructions. On the one
hand, in purely functional buildings as pavilions and industrial
infrastructure and, on the other hand, in representative urban
infrastructure. Although the material used in all of them is
the same, the architectural language differs considerably. In
the former, by its functional nature, the reinforced concrete is
not covered. Good examples are the aqueduct of Papelera del
Araxes, the Boinas Elósegui pavilion in Tolosa, the bridge of La
Fandería in Rentería or the building for Cerámicas Eguía company
in Donostia and Almidones Remy in Hernani. By contrast, in
urban infrastructures in which in addition to the functionality
the aesthetic beauty is very important, concrete is hidden
under other materials that are considered more noble, as in
the Maria Cristina Bridge, the Banco Guipuzcoano headquarters
or the Palace of Justice in Donostia, or the Provincial Archives
in Tolosa. Concrete s hidden under a historicist or eclectic
language, imitating the materials used in the past.

In the early twentieth century, coinciding with the decline of
patents and the industrial production of Portland cement in
Spain, concrete began to use in Guipuzcoa. On the other hand,
industrialization improved socioeconomic status leading to new
infrastructural necessities and the architects and engineers
did not hesitate to use concrete.

construction for its durability, economy and hygiene.

was to protect the steel from moisture and fire. But engineers
and builders will realize that it can be a suitable material for

Hennebique in 1892, and so on. The main function of the material

This trend will come with some delay to Guipúzcoa and will be
especially applied in industrial buildings. Remarkable examples
are several pavilions built for the Laborde Hermanos Company,
in Andoain and buildings of diverse use in the Port of Pasaia,
following rationalistic regulations.

New revolutionary architectural languages will emerge in
other European countries. The precursor is Auguste Perret
promoting the proto-rationalism and his disciple Le Corbusier
will encourage one of the most revolutionary architectural
languages of the modern era: rationalism.

Historicist architecture will be set aside in Guipuzcoa in an
attempt to establish a new architectural language based on
traditional local architecture. Concrete is used for homes and
warehouse of roadmen and Urola train stations built by the
Provincial Council of Guipuzcoa under traditional regionalist
aesthetics.

Since the second decade of twentieth century the design of
reinforced concrete structures was based on the new treaties
and regulations written throughout Europe. The decline of
patents changed the scene, the secrets of building systems
were replaced by standardized methods and concrete became a
reliable material, leading to new ways to built architecture.

fireproof property of concrete will support its use in the
reconstruction of several cinemas and theatres that were
destroyed by fire.

For example, is used to replace the wooden balconies of the
residential buildings of Cortázar expansion in Donostia. The

building starts on the first decade of the twentieth century.

In fact, this is a heavy industry that harms the environment so
it must follow a recycling process to adapt to new demands and
will be essential to investigate both the material and on the
production systems. This process can lead to new applications

Currently, the cement and concrete industry tries to answer
new challenges with proposals based on innovative technologies
such as nanotechnology. The latest applications of concrete
are countered to its nature, creating translucent, lightweight
or flexible concrete. Moreover, the cement and concrete
industry must meet new challenges as more sustainable and
environmentally friendly production. The cement and concrete
industry of Gipuzkoa is moving in this direction.

But from the 60s of the twentieth century these continuous
surfaces disappear. In fact, the required labour, complex
formwork and falsework soared their budgets significantly.
In terms of being more competitive, builders will use easier
solutions. Consequently the development of the material slows
down.

continuous and folded thin sheets of reinforced concrete. In
these constructions the shape gives strength to the structure,
creating more plastic forms than those used in the past. In
Guipúzcoa the most representative examples of this trend will
be the cover of handball court and bowling alley of Añorga,
built by the engineer Eduardo Torroja, creating new and daring
shapes with reinforced concrete.

language of reinforced concrete transformed as engineering
took the material properties to the limit. The engineers propose

From the second half of the twentieth century the architectural
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In fact, neither the architecture nor engineering can afford to
dispense with the cement and concrete industry.

of the material in architecture.
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Hormigoi armatuaren jatorrian dauden lehen konglomeratuak,
(K.a. 300. Urtetik, erromatar inperioa erori arte), pisé sistema
eta zementu naturala ( XVIII. mendearen erdialdetik XIX.
mendearen lehen herenera arte) egituren monolitismoa lortzeko
erabiliko dira. Azpimarratzekoak dira monolitismo hau lortzeko
erromatarrek eraikitako Panteoia eta Conterauxek pisé
sistemarekin eraikitako lurrezko eraikinak.

Hormigoi armatuaren ezagutza mailaren arabera, materialari
aitortzen zaizkion propietateak gehituz joan dira eta honek
adierazpide arkitektonikoan eragin zuzena izan du.

Oro har, Gipuzkoan hormigoi armatuaren erabilera nahikoa azkar
iritsi zen, XX. mendearen hasieran, eta denboran zehar hainbat
eta hainbat elementu altxa dira material honekin. Materialak
Gipuzkoan izan duen garapenean kontuan hartu behar dira
alde batetik bertako zementuaren eta altzairuaren industria
aberatsa eta Frantziarekiko gertutasun geografikoa, bestetik
lurraldeak XX. mendearen hasieran izandako industrializazioa
eta honek ekarriko duen garapen sozioekonomikoa eta azkenik
hormigoi armatuaren garapenean ezinbestekoak izan diren
pertsonaien presentzia Gipuzkoan.

esanguratsuak aztertzen ditu materialak denboran zehar
erabilitako teknologiaren garapena eta ondorioz sortu diren
adierazpide arkitektonikoak aztertzeko.

Tesi honek Gipuzkoan hormigoi armatuz eraikitako elementu

LABURPENA

Hasieran bi motatako eraikuntzak egingo dira. Alde batetik izaera

Gipuzkoara XX. mendearen hasieran lehen patenteak iristean
hasiko dira hormigoi armatua erabiltzen. Urte hauetan
bertan bultzada handia emango dio material honi Espainian
Portland zementua industrialki ekoizten hasi izanak. Bestalde
industrializazioari esker lurraldeko egoera sozioekonomikoa
aldatuz joango da eta honek azpiegitura berrien beharra
ekarriko du. Hauen eraikuntzan hormigoi armatua izango da
materialik erabilienetarikoa.

Data honetatik aurrera zementua armatzen hasiko dira. Lehen
erabilerak ez dira eraikuntzan aplikatuko lorezaintzarako
ontziak egiteko eta barkugintzarako erabiliko baita materiala.
Esperientzia hauetatik lehen patenteak sortuko dira: Coignetena
eta Wilkinsonena 1855ean, Monierrena 1857an, Hennebiqueena 1892an, etab. Kasu honetan zementuaren funtzio nagusia
altzairua hezetasunetik eta suteetatik babestea izango da.
Baina ingeniari eta eraikitzaileak segituan konturatuko dira
hormigoi armatua eraikuntzan erabiltzeko moduko materiala
dela, izan ere material iraunkorra da eta altzairua babesteaz
gain iragazgaitza, merkea eta higienikoa dela ohartuko dira.

ezinbestekoak izango dira John Smeatonek , James Parker-ek
eta Louis Joseph Vicat-ek egindako ekarpenak, zementuaren
hidraulizitateak duen garrantziaz konturatuko baitira lehenak
eta lehenengo zementu artifiziala erabiliko baitu azkenak.

gertaera 1824ean Portland zementua asmatzea izango
da. Era berean, zementuak aurretik izango duen eboluzioan

Baina hormigoi armatuari benetako bultzada emango dion
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Jada XX. mendeko 2. hamarkadatik aurrera, hormigoi armatuzko
egituren dimentsionamendua materialari buruzko tratatuetan
eta araudian oinarrituko da. Materiala patenteetatik libre

Aurrerago, XX. mendearen lehen hamarkadatik aurrera
etxebizitzetan eta aisialdirako eraikinetan ere hormigoi
armatua erabiltzen hasiko dira. Donostian adibidez, Cortazar
zabalguneko eraikinen begiralekuak konpontzeko erabiliko
dute materiala, egurrezko egiturak hormigoi armatuagatik
ordezkatuz. Aisialdiko eraikinetan hormigoi armatua erabiliko
dute garai honetan zinema areto eta antzoki bat baino gehiagok
sutea jasango baitute Donostian eta berreraikitze lanetan
material berria erabiliko dute duen erregaiztasunagatik.

adierazpide arkitektonikoa erabat desberdina da. Lehenek
duten izaera funtzionalagatik materiala bistan uzten dute
inongo erreparorik gabe: Papelera del Araxes enpresarentzat
ubidea eta Boinas Elosegui enpresarentzat pabiloia Tolosan
edo Fanderiako zubia Errenterian, Cerámicas Eguía Donostian,
Almidones Remy enpresarentzat pabiloia Hernanin, etab. Aldiz,
bigarren kasuan, funtzionaltasunaz gain edertasuna ere
bilatzen den elementuetan, hormigoi armatua beste material
nobleago batzuekin janzten da, ez baita material edertzat
jotzen: Maria Cristina zubia, Banco Guipuzcoanoren egoitza
eta Justizia Jauregia Donostian, Artxibo Probintziala Tolosan,
etab. Eraikuntza hauetan hormigoia janzteko erabiltzen den
adierazpide arkitektonikoa historizista edo eklektikoa da.

erabat funtzionala duten hainbat enpresatarako pabiloiak eta
azpiegiturak eta hiriko azpiegitura nobleak bestalde. Batzuek
eta besteek erabiltzen duten materiala bera izanik, duten

XX. mendearen erdialdetik aurrera hormigoi armatuak sortuko
dituen formak eraldatu egingo dira batez ere ingeniariek
material honen propietateak muturreraino eramango baitituzte.
Hauek lodiera gutxiko azal jarraiak eta tolestuak proposatuko
dituzte. Kasu honetan hormigoiak sortutako formak ematen
diote eraikitakoari duen erresistentzia, era berean adierazpide

Gipuzkoan tendentzia hau beranduago iritsiko da eta batez
ere fabriketan aplikatuko da, Adibidez Laborde Hermanos
enpresaren hainbat pabiloi eta Pasaiako portuko hainbat eraikin
altxatuko dira adierazpide arkitektoniko hau jarraituz.

Europan ordea, materialari buruzko ezagutza hazten joan den
heinean adierazpide arkitektoniko berri eta iraultzaileak sortzen
joango dira. Aitzindaria Auguste Perret izango da arkitektura
protoarrazionalista bultzatuz. Eta honen atzetik etorriko da Le
Corbusier adierazpide arkitektoniko iraultzaileenarekin. Jada
hormigoi armatuari buruz ezagutzen diren bertuteak aldatuz
joan dira eta ondorioz, arkitektura egiteko formak ere erabat
aldatuko dira, arkitektura arrazionalista inposatuz.

historizista alde batera utzi eta adierazpide arkitektoniko berri
bat ezarri nahian, bertako arkitektura tradizionala hartuko da
eredutzat. Baserri eta jauregi itxurako eraikin tradizionalen
atzean material berria egongo da. Horrela gertatuko da
adibidez Gipuzkoako Foru Aldundiak eraikitako bidezainentzako
etxebizitza eta biltegietan eta Urolako tren geltokietan.

geldituko da eta hormigoi armatua eraikitzeko sistema sekretua
izatetik materiala izatera pasatuko da. Honek arkitektura
forma berriak ekarriko ditu. Gipuzkoan aurreko arkitektura
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Izan ere, ezin da ahaztu industria hau industria astuna dela eta
ingurumenean eragin zuzena duela, berau kaltetuz. Hau beraz,
hormigoi armatuak bere garapenean gainditu beharreko oztopo
bat da. Zementuaren eta hormigoiaren industriak birziklapen
prozesu bat jarraitu beharko du, bai produktua bera eta
baita ekoizpena ere jasangarriagoa izan dadin. Horretarako
materialari eta ekoizpenari buruzko ikerketa ezinbestekoa

Gaur egun hormigoiaren eta zementuaren industria behar
berrietara egokitzen ari da berrikuntzak sartuz. Teknologia
berrietan oinarritu da hauek lortzeko, nanoteknologia adibidez.
Horrela aplikazio berriak sortzen joan dira, baita materialaren
izaeraren kontrakoak zirela pentsa zitezkeenak: hormigoi
zeharrargitsuak, hormigoi arinduak, malguak, etab. Bestalde,
hormigoiaren eta zementuaren industriak lehen ez zituen beste
exijentzia batzuk ere baditu. Adibidez esfortzu berezi bat egin
nahian dabil ekoizpen jasangarriago bat lortzeko. Horretan
dihardu Gipuzkoako industriak ere.

Baina XX. mendeko 60. hamarkadatik aurrera azal hauek
desagertzen joango dira. Izan ere eskulana garestia da eta
erabili beharreko enkofratuak eta zinbrak oso konplexuak
dira, aurrekontuak asko garestituz. Ingeniari eta eraikitzaileak
aurreko soluzio sinpleago eta lehiakorragoetara bueltatuko
dira. Ondorioz hormigoi armatuaren garapenak geldialdi bat
izango du.

arkitektoniko plastikoago bat sortuz. Gipuzkoan Eduardo
Torroja ingeniariak Añorgako frontoiarentzako estalki berria
eta bolatoki bat egingo ditu irizpide hauek jarraituz.
ezta ingeniaritzak ere baztertu ezin duten industria baita
zementuarena eta hormigoiarena.

Hau guztia ezinbestekoa da, izan ere, gaur egun ez arkitekturak

izango da eta honek arkitektura berriak ekar ditzake.
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Más adelante, a mediados del siglo XIX, se comenzará a armar
el cemento. Al principio se utilizará para construir macetas de
jardín y pequeños barcos. De estas aplicaciones nacerán las

Son destacables las aportaciones de John Smeaton, James
Parker y Louis Joseph Vicat sobre el cemento: los primeros
destacaron la importancia de la hidraulicidad del mismo y el
segundo fue el primero en conseguir un cemento artificial. Pero
fue la invención del cemento Portland en 1824 el acontecimiento
que verdaderamente impulsó el uso de este material.

Los primeros conglomerantes (300 aC hasta la caída del imperio
romano), el sistema Pisé y el cemento natural (mediados del
siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX) que precedieron
al hormigón armado se utilizaron para dar monolitismo a las
estructuras construidas con otros materiales. Son destacables,
por ejemplo, el Pantheon de Roma o los edificios de tierra que
construyó Contereaux con el sistema Pisé, edificios en los que
el hormigón armado se utilizó con este fin.

El progresivo dominio del hormigón armado derivará en el
reconocimiento de nuevas propiedades que influirán directamente
en los nuevos lenguajes arquitectónicos del siglo XX.

de hormigón armado de Guipúzcoa, para estudiar el desarrollo
de las técnicas constructivas empleadas con este material y
los diferentes lenguajes arquitectónicos derivados del mismo.

Esta tesis analiza los elementos constructivos más significativos

RESUMEN

El material se utilizará en dos tipos de construcciones. Por un
lado se ejecutarán pabellones e infraestructuras industriales
de carácter meramente funcional y por otro las infraestructuras
urbanas más nobles. Aunque el material empleado en
todas ellas sea el mismo, el lenguaje arquitectónico difiere
considerablemente en unas y otras. En las primeras, por su
carácter funcional, dejan el hormigón armado visto. Por ejemplo
en el acueducto de la Papelera del Araxes o en el pabellón para
la empresa Boinas Elósegui en Tolosa, el puente de la Fandería
en Rentería o en el edificio para la empresa Cerámicas Eguía en
Donostia y Almidones Remy en Hernani. Por el contrario, en las
infraestructuras urbanas en las que además de la funcionalidad
se busca la belleza, el hormigón armado se oculta bajo otros
materiales considerados más nobles, como ocurre en el Puente
de María Cristina, la sede del Banco Guipuzcoano o el Palacio de

A principios del siglo XX, coincidiendo con la difusión de las
patentes del hormigón armado y la producción industrial del
cemento Portland en España, se empezó a utilizar el material
en Guipúzcoa. Por otro lado, la industrialización mejorará la
situación socioeconómica y derivará en la necesidad de nuevas
infraestructuras, en las cuales los arquitectos e ingenieros de
la época no dudarán en utilizar el hormigón armado.

fuego. Pero los ingenieros y constructores se darán cuenta de
que puede ser un material adecuado para la edificación por su
durabilidad, economía e higiene.

primeras patentes: las de Coignet y de Wilkinson en 1855, la
de Monier en 1857, la de Hennebique en 1892, etc. La función
principal del material era proteger el acero de la humedad y del
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En otros países de Europa irán surgiendo nuevos y
revolucionarios lenguajes arquitectónicos. El precursor será

En Guipúzcoa dejarán de lado la arquitectura historicista e
intentarán establecer un nuevo lenguaje arquitectónico para
lo cual se basarán en la arquitectura tradicional del lugar.
Bajo el aspecto tradicional de caseríos y palacios autóctonos
se encuentra el hormigón armado. Por ejemplo las viviendas
y almacenes de los camineros, construidos por la Diputación
Foral de Guipúzcoa o las estaciones del tren de Urola.

Desde la segunda década del siglo XX el dimensionamiento de
las estructuras de hormigón armado se basa en los tratados
y normativas que sobre el material irán apareciendo por toda
Europa. Con la decadencia de las patentes, el hormigón armado
pasará de un secreto sistema de construcción a considerarse
un material propiamente dicho, derivando en nuevas formas de
hacer arquitectura.

Pero a partir de la década de los 60 del siglo XX estas
superficies continuas desaparecerán. De hecho, la mano de
obra y los complejos encofrados y cimbras que requerían estas
construcciones encarecían notablemente sus presupuestos. Por
tanto los constructores retrocederán y utilizarán soluciones
más simples pero a su vez más competitivas. En consecuencia el

A partir de la segunda mitad del siglo XX se transformará el
lenguaje arquitectónico del hormigón armado, ya que la ingeniería
llevará al límite las propiedades del material. Estos propondrán
delgadas láminas continuas y plegadas de hormigón armado. En
estas construcciones es la forma la que le da resistencia a
la estructura y a su vez estas formas son más plásticas que
las utilizadas en épocas anteriores. En Guipúzcoa los ejemplos
más representativos de esta corriente serán la cubierta del
frontón y el bolatoki de Añorga, construidos por el ingeniero
Eduardo Torroja, creando nuevas y atrevidas formas con el
hormigón armado.

Esta tendencia llegará con cierto retraso a Guipúzcoa y
sobre todo se aplicará en edificios industriales. Por ejemplo
se construirán varios pabellones para la empresa Laborde
Hermanos, en Andoain y se levantarán edificios de diverso uso
en el Puerto de Pasaia siguiendo los cánones establecidos por
el racionalismo.

A partir de la primera década del siglo XX se extenderá su uso
a edificios residenciales y de ocio. Por ejemplo se utilizará para
sustituir los miradores de madera de los edificios residenciales
del ensanche Cortázar de Donostia. Ocurre otro tanto en la
reconstrucción de varias salas de cine y teatro que sufrirán
incendios, en los cuales los constructores no dudarán en
utilizar el material por su propiedad ignífuga.

racionalismo.

Auguste Perret promoviendo el protorracionalismo y será su
discípulo Le Corbusier el que impulsará uno de los lenguajes
arquitectónicos más revolucionarios de la era moderna, el

Justicia en Donostia, o el Archivo Provincial en Tolosa. Estas
se esconden bajo un lenguaje historicista o ecléctico, imitando
los materiales utilizados en épocas anteriores.
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De hecho, ni la arquitectura ni la ingeniería pueden permitirse
el lujo de prescindir de la industria del cemento y el hormigón.

De hecho, hay que tener presente que esta es una industria
pesada que perjudica el medio ambiente. La industria deberá
seguir un proceso de reciclado para adaptarse a estas
exigencias y para ello será imprescindible investigar tanto el
material como sus sistemas de producción. Todo esto puede
derivar en nuevas aplicaciones del material en la arquitectura.

adaptarse a las nuevas demandas con propuestas basadas en
tecnologías innovadoras, como la nanotecnología. Las últimas
aplicaciones del hormigón llegan a contraponerse a su naturaleza
creando hormigones translúcidos, ligeros o flexibles. Por otra
parte, la industria del cemento y el hormigón debe responder
a exigencias hasta ahora no contempladas, por ejemplo, una
producción más sostenible que respete el medio ambiente. La
industria de Guipúzcoa está actuando en este sentido.

En la actualidad la industria del cemento y el hormigón trata de

desarrollo del material se ralentizará.
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Eskerrik asko zuzendari izateaz gain, laguntzaile eta gidari
izan den Joseba Escribanori, nire zalantzei erantzuteko bidea
erakusteagatik eta emandako zentzuzko aholkuengatik.

Mila esker EUPDko Oskar Bell, Fernando Mora eta Oihana Arruti
lankideei emandako iritzi eta aholkuengatik. Beste horrenbeste
eraikuntzako jakintza arloko kideei eta bereziki, kide izateaz
gain laguna den Lauren Etxepareri egindako ekarpenengatik,
emandako laguntzagatik eta aholku ezin hobeengatik. Nola
ahaztu Arkitektura Saileko Mila Aizpurua eta Alaitz Zubizarreta,
laguntza administratiboaz gain, emandako animoengatik.

Eskerrak baita ere Trenbidearen Euskal Museoko Juanjo Olaizola
arduradunari, Museum Cemento Rezolako Amaia Llorenteri eta
CEHOPU-CEDEX-eko Amaya Saenzi.

Baita Andoaingo Udal Artxibategiko Marta Truchuelori eta
Karmele Otaegiri eta beste hainbeste Donostiako Udal
Artxibategiko José Luis Taulesi eta Marian Ayerzari. Era berean,
ezin eskertu gabe utzi Pasaiako Portuko Agintaritzako artxiboko
Teodoro Lecertuak eta Gipuzkoako Artxibo Orokorreko Ana
Pagolak eta bertako langileak emandako laguntza.

Mendizabali ikerketaren hasieran helarazitako informazioagatik
eta proposatutako kontaktuengatik.

Eskerrak eman nahi dizkiet Josetxo Aizpuruari eta Mikel

ESKERRAK

Lan hau etxekoei eskaintzen diet, Pilarri eta Luisi, Juan Pedrori
eta Lideri, Ainarari eta Xabiri, Oihanari eta Ugutzi, Nikoleri,
Aritzi eta Martinari eta gurasoei, batez ere aitari.
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1 Sarrera

2

Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.

presentada al Plan Vasco de Cultura (2003), Plan Vasco de Cultura, Servicio Central de Publicaciones del

1 AZKARATE, A., RUIZ DE AEL, M.J., SANTANA, A., 2004, "El Patrimonio Arquitectónico", Ponencia

Hormigoia, oro har, sozialki gutxiesten edo mespretxatzen den
materialtzat daukagu, baina, era berean, gaur egungo eraikuntzan
asko erabiltzen den materiala da. Normalean hormigoizko
elementuak errepikapenezko eraikuntza masiboarekin lotzen
badira ere, diseinatzailearen trebetasunaren eta gaitasunaren
arabera sormen handiko egitura originalak eta aberatsak ere
sor daitezke.

Gainera XX. mendeko arkitektura ondasun "ahula" da,
beste arrazoi batzuen artean, eraikin batzuk duten
zaharkitze azkarrarengatik. Izan ere, oraindik erabat ongi
kontrolatzen etziren material merkeagoak erabili zituzten,
hormigoi armatua adibidez. Honen ondorioz eraikin hauek
dotorezia galtzen dute eta eraiki ziren garaian sartu zuten
berrikuntza eta izan zuten garrantzia ahaztea ekartzen dute.1

Eskultura eta eraikuntza espresibo bat lortzeko artista,
arkitekto eta ingeniari askorentzat ezinbesteko materiala izan
da hormigoia. Mugimendu Modernoko arkitekturaren material
nagusia izan da eta, mugimendu honetan parte hartu zutenek
egindako berrikuntzei esker, arkitektura egiteko forma berriak
ezagutu dira.

Gaur egun ezagutzen dugun hormigoiaren ezaugarriak

Tesi honen aurretik idatzitako Gipuzkoako arkitektura
arrazionalistari buruzko ikerketa lanean, garai hartako
eraikuntza teknikak eta materialak aztertu ziren. Hainbat
arkitektura elementu aztertu ondoren XX. mendeko material
iraultzaileena izango den hormigoi armatua bera eta honek
erabilitako eraikuntza teknikak hobeto ezagutzeko azterketa
sakonago baten beharra ikusi zen.

aurretik ezinbestekoa da eraikina altxa zeneko materialak,
teknikak, sistemak eta eraikitzeko prozedurak ezagutzea.

eraikin gehienen egoera ikusirik garbi dago eraikin hauek eskuhartze egoki bat behar dutela. Baina eraikin batean esku hartu

Arkitektura estilo arrazionalista iraultzailearekin eraikitako

Arkitektura arrazionalista berritzaileena kontserbatzeko
interes faltak konpondu ezineko kalteak sortu ditu, gure
hiri eta herrietako eraikin garrantzitsuak desagertaraziz.

kontserbatzeko ezarritako helburu eta printzipioekin. Baina,
arkitektura honek oraingo garaiarekin duen gertutasunagatik
ez du merezi duen aitorpena eta babesa izan, batez ere,
aurreko mendeetako
hirigune historikoak eta
multzo
tradizionalak bezalako ondasunak, zein nahiz eta XX. mendean
eriakitakoak izan, adierazpide arkitektoniko tradizionala
(eklektikoa edo historizista) erabiliduten elementuak
mantentzeko izan duten esfortzuarekin alderatzen badugu.

elementu esanguratsuenen kontserbazio eta balorean jartzeko
lanak bat etorri behar dute orokorrean arkitektura ondasuna

XX. mendeko arkitektura ondasun historikoaren zati bat da eta
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1935. Recoletos frontoia. Madril. Secundino Zuazo arkitektoak Edurado Torroja
ingeniariarekin elkarlanean egina.

Arkitekto,
ingeniari
eta
artista
ospetsu
asko
hormigoia erabiltzearen aldekoak dira, material honen
moldekagarritasunagatik, erresistentziagatik eta imajina
daitezken formak eta gainazalak sortzeko tresna egokia izan
daitekeelako. Adibide moduan, Eduardo Torroja ingeniariak
Secundino Zuazo arkitektoarekin egindako Recoletos frontoia
edo Chillidaren eskultura aipa ditzakegu.

tona urteko (7,1 milioi tona hormigoi estatu mailan) . Nonahi
aurki daitezke hormigoizko elementuak eta hainbat erabilera
ditu material honek bai eraikuntzan, bai herri lanetan eta baita
artean ere, batez ere eskulturan.

Gaur egun, hormigoia, uraren ondoren munduan gehien
kontsumitzen den produktua da; gutxi gorabehera 2.500 milioi

3

moduko agregakin mineralak nahastuz sortzen den material
hibrido bat da
da,, baina oro har substantzia edo nahastura
homogeneotzat hartzen da
da.. Ez du berezko formarik
formarik,, baina
hainbat forma eta testura lor daitezke erabiltzen den moldearen
arabera.

Hormigoiak ezaugarri erabat kontrajarriak erakusten ditu.
Irmotasunarekin lotzen badugu ere, bere lehen nahasturan
material likidoa da. Izatez, zementua, ura, harea eta legarra

1975. Eduardo Chillidaren Lugar de encuentro V izeneko hormigoi armatuzko
eskultura

1 Sarrera

4

http://www.nbm.org/liquid_stone/home.html

2 Liquid stone: new architecture in concrete erakusketaren web orria.

Kontzeptu hau bera aurki daiteke hormigoi armatuaren lehen
pausoak aztertzen ditugunean. Horrela dio François Hennebique-k,
hormigoi armatuaren lehenengotariko patentea lortuko zuenak,
forjatuak egiteko berak patentatutako sistemari buruz
buruz:

Harriaren konpresiorako erresistentzia ona eta altzairuaren
trakziorako erresistentzia ezin hobea konbinatuz, hormigoi
armatua gai da hainbat modutan karga handiak jasateko eta
habearte zabalak estaltzeko. Aditu batzuk hormigoia "harri
likidoa" dela esaten dute. Hormigoi armatuzko egitura baten
osagai bakoitza bilbadura kohesibo batean ondo lotuta aurki
dezakegu, eta horrek egiturak diseinatzeko askatasun handia
eskaintzen du. Material honen erabilera, ezaugarri desberdinak
dituzten lanetara egokitu daiteke, bai egitura lau eta monolitiko
arruntenak egiteko eta baita hiru dimentsioko bilbadura
konplexuak edo hegal ausartak egiteko ere
ere.2

Parada de autobús
en Casar de Cáceres,
realizada
por
Justo García Rubio.
Utiliza superficies
tridimensionales
de hormigón para
obtener
formas
libres.

esandakoak jasoko ditu berak argitaratuko duen Le Béton armé aldizkariaren 11. alean.

3 1899an François Hennebique-k zementu armatuari buruzko 3. kongresuan emandako hitzaldian

sont les charges, les portées qui forment les bras de
levier de ces charges, les résistances des matériaux
employés, la hauteur des copules formés par les
solides et le bras de levier de la resístanse des
matériaux; cela constitue une petit cuisine bien simple,
dont Tous les éléments sont bien comprensibles, et
nous suffisent pour Composer en béton de ciment et
fer des combinaisons de charpentes et plancers solides
et économiques.(...)» 3

«(...) Les facteurs qui interviennent dans ces formulas
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Hennebique proiektu bakoitzean agertzen diren egoera
desberdinei erantzuteko gai da berak asmatutako forjatuen
patenteari esker. Hormigoizko elementu indibidualak eta
hauen armatua konbinatzen ditu egoera bakoitzean, sukaldeko
errezeta batean osagaiak nahasten diren moduan.

François Hennebique-ren "sukaldeko osagaiak": hormak, hodiak, gangak, forjatuak, etab.

5

1 Sarrera

6
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2 Tesiaren helburua

armatua
du, bai
eta XX.
erabilera.

8

Horretarako, beharrezkoa da beste lekuetan izan
zen garapena ezagutzea, Gipuzkoako eraikuntzetan
gertatu
zen
garapenarekin
alderatzeko.

Tesi lan honetan, Gipuzkoako hormigoi armatuzko
elementuak ikertuko dira, material honekin egindako
herri
lanetako
zein
arkitekturako
elementuek
eraikitzeko teknologian, eta honekin lotuta, arkitektura
adierazpidean
izan
duten
bilakaera
aztertzeko.

Beraz, arkitekturako adierazpideen eraldaketa eta eraikuntza
sistemen garapena lotuta doaz. Baten aurrerapenak
bestearen eraldaketa ekarriko du eta eraldaketa honek,
era berean, teknika eta sistema berriak proposatuko ditu.

Eraikitzeko teknikak edo sistemak garatu egingo dira materiala
erabiltzen hasten den unetik. Era berean, materiala bera eta
eraikitzeko sistemak aurrera doazen heinean, arkitektura
adierazpideek ere hainbat eraldaketa izango dituzte.

XIX.
mendearen
bukaeran
hormigoi
agertzeak iraultza garrantzitsua ekarriko
ingeniaritzara eta baita arkitekturara ere,
mendean zehar erabat hedatuko da bere

izan ditu, XIX. mendean erabiltzen hasi zenetik. Nola gertatu
da garapen hori eta zein da arkitekturan izan duen eragina?

materiala da, baina ez da beti horrela izan. Gaur egungo
ezaugarriak ezagutu arte, material honek hainbat eraldaketa

Hormigoia ikertutako, entseatutako eta normalizatutako
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3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.

10

Bilbao. Bilbao. COAATB. 1994.

6 ROSELL, Jaume Los orígenes del hormigón armado y su introducción en Bizkaia. La fábrica Ceres de

Quinto Congreso Nacional de Historia de la construcción. 2007. orr.. 109-119.

aparición de nuevos materiales en los siglos XIX y XX frente al desarrollo tecnológico actual. Actas del

5 BERNABÉU LARENA, Jorge. El diverso origen de nuevas formas estructurales y arquitectónicas: la

6

Lehenengo etapan hormigoi armatua patenteetan oinarrituta
fabrikatuko eta banatuko da. Sistema hauekin gauzatutako
egituren dimentsionamendua oinarri zientifiko eskasa duten
formula enpirikoen arabera egingo da. Dudarik gabe patenterik
hedatuena François Hennebique eraikitzailearena izango da.
Honek kontzesionarioak irekiko ditu mundu osoan zehar. Estatu
mailan, Jose Eugenio Ribera, Bideetako Ingeniaria, izango da
haren ordezkaria.

Lehena, aurkikuntza eta esperimentazio etapa da. Aurretik
beste material batzuekin erabilitako sistemak errepikatzen
dira, material berriak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatu
gabe. Hormigoiaren kasuan, edertasuna hormigoia ezkutatzen
duen apainduran aurkitzen da. Izan ere, hormigoi armatua oso
material funtzionaltzat jotzen bada ere, ezkutatu egiten da,
antiestetikoa dirudielako.

garapenean asimilazio prozesu bat gertatzen da material
berriaren erabilera guztiz menperatu arte5. Prozesu honetan
arkitektura adierazpide desberdinak azaltzen dituzten etapa
bereiz daitezke.

garapena ekarriko du eta arkitektura adierazpide berrien
erabilera bultzatuko du. Baina material berri baten erabileraren

Edozein material berriren agerpenak egitura forma berrien

izango

da

estatu mailan eta baita
Gipuzkoan ere hormigoi

Ribera

7 CICCP. J.E. Ribera, ingeniero de caminos. 1864-1936. Madrid. 1982

Gipuzkoan baditugu adibide batzuk: Tolosako Papelera del
Araxes enpresarentzako ubidea (1898), Donostiako Mª Cristina
zubia (1904) edo Errenteriako Fanderiako zubia (1902).

Oro har, lehenengo eraikuntzak herri lanak izango dira, hala nola:
ubideak eta zubiak. Bideetako Ingeniariak izan ziren lehenak,
beraz, hormigoi armatuarekin eraikitzen hasiko zirenak.

armatuarekin
eraikiko
duen
lehenengotarikoa.
Hasieran altzairuzko zubiak
egiten aritu zen. Zubi
metaliko batzuk ikertzeko
Suitzara egindako bidaia
batean,
Hennebique-ren
patentearekin egiten ari
ziren hormigoi armatuzko zubi
Jose Eugenio Ribera, Bide, Ubide eta bat aurkituko du. François
Portuetako ingeniaria.
Hennebique-rekin berarekin
elkarrizketatu ondoren eta
bere sistema ikertzean eta probatzean Hennebique etxearen
Espainiako ordezkari bihurtuko da.7 Hala ere, beranduxeago
Riberak berak Hennebique-ren patentea utzi zuen eta bere
sistema proposatu.
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1900-1902. Donostiako Banco Guipuzcoano-ren egoitza. Ramon Cortazar eta
Luis Elizalde arkitektoek diseinatutako eraikina. Forjatuak eta zutabeak
Hennebique sistemarekin eraikiak dira.

Banco Guipuzcoano-ren egoitzako forjatuen egitura,
Eibarko Udaletxeko forjatuen egitura edo Tolosako artxibo
probintzialeko forjatuen egitura.

Eraikin publikoetako egiturak ere material berriarekin
eraikitzen hasiko dira: Donostiako Askatasunaren Etorbideko

fabrikan.

Tolosako Boinas Elósegui eta Papelera del Araxes, Donostiako
Cerámica de Eguía lantegian edo Hernaniko Remy almidoi

Eraikin industrialetan ere material berria erabiliko dute:

11

1902. Papelera del Araxes fabrikaren forjatuak. Pasta erroten forjatua.

1918. Eibarko Udaletxea. Ramon Cortazar arkitektoak diseinatutako eraikina.
Forjatuak eta zutabeak Hennebique sistemarekin eraikiak dira.

3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.
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9 SADA, Javier. Los puentes de San Sebastián (1ª ed.). Donostia. Michelena. 2003.

José Eugenio Ribera. Madrid. Imp. Ricardo Rojas. 1902.

8 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado: mi sistema y mis obras / proyectadas y dirigidas por

hormigón armado, desechándose en absoluto el hierro
y el acero.
La decoración será rica y monumental,
advirtiéndose que si se adopta para material de
construcción el cemento armado, habrá de quedar
completamente oculto en los paramentos principales y
recubierto con azulejos, mármoles u otros elementos
decorativos y se requiere, con toda claridad, que los
proyectos deben contemplar ante todo la belleza.(...)"

"(...) El material deberá ser de sillería, sillarejo u

Material berria harriarekin, zurarekin eta metalarekin
alderatuta oso funtzionala bada ere, bere itxura ez da
egokitzat jotzen eta horregatik ezkutatuko dute apaindura
eklektiko baten atzean. Hau argi azaltzen da 1904-1905 urte
artean Donostiako Mª Cristina zubiaren lehiaketako epaimahaiak
ezarritako baldintzetan 9:

eklektikoarekin eraikin publikoetan eta hiriko zubietan, eta
itxura erabat funtzionalarekin fabriketan. Ingeniariek hormigoi
armatua erabiltzeko ematen dituzten arrazoiak ondokoak dira:
merkea eta iraunkorra izatea, erregaiztasuna, iragazgaiztasuna,
higienea eta zurruntasuna. Aurreko eraikuntzetan erabilitako
materialek ez zituzten ezaugarri hauek eskaintzen.8

adierazpideak ordura arte egindako zurezko zein harrizko
egituren itxura mantentzen zuen, estilo historizista edo

Material berria erabiltzen hasi baziren ere, eraikuntza hauen
1904.
Mª Cristina
zubiaren
tenpleteak.
Donostia. Jose Eugenio
Ribera
bideetako
ingeniariak eta Zapata
arkitektoak eraikia.

XX.
mendeko
2.
hamarkadan eraikia.
La Palmera fabrikaren
bulegoak. Irun.

Behin etapa hau
gainditu ondoren,
bigarrena etapan,
materialen eta
egitura sistemen
kontrola hobetzen
doa. Hormigoi
armatuak
eskaintzen
dituen aukerak
aprobetxatuz
forma, tipologia eta sistema berriak azalduko dira. Forma
berri hauek hobeto egokitzen zaizkio material berriari edo
bere ezaugarriei. Kasu honetan edertasuna forma garbietan
oinarritzen da. (ingeniari formak).
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Públicas. orr. 369-378. 1944.

10 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: "Instrucción para proyectos de obras de hormigón".. Revista de Obras

Instrucción: Por el progreso técnico podrán ejecutarse
obras públicas de hormigón en masa o armado que no se
atengan a las normas de la presente Instrucción. (...)"

"(...)Art. 6º Proyectos y obras que no se atengan a esta

Ministerioak hormigoiaren instrukzioa 1939an argitaratu
bazuen ere, oraindik ez ziren ongi ezagutzen material
berriaren ezaugarriak eta funtzionamendua. Horregatik,
instrukzioak berak ezarritako arauei ez lotzeko aukera
ematen du, oraindik material honen erabilerak aurrerapenak
egingo dituela uste baita. Horrela dio Instrukzioko Xedapen
Orokorrei buruzko lehen kapituluko 6. artikuluak10:

1939an ministerio-agindua onartu arte, estatu mailan 1906ko
instrukzio frantsesean oinarritutako tratatuak erabili
zituzten esku artean ingeniari zein arkitektoek, adibidez,
Zafra-ren "Tratado de hormigón armado" izeneko liburua.

bezalako asmatzaileen patente sekretuetan. Alemania
izango da hormigoi armatuarentzat araudi bat idatziko duen
lehenengotariko herrialdea 1904an. Frantziak araudia bi urte
beranduago, 1906an, argitaratu zuen. Espainian aldiz ia 40
urtez atzeratuko da araudiaren argitalpena, "Instrucción para
el proyecto de hormigón" izenekoa ez baita 1939 arte aterako.

egituren dimentsionamendua hormigoi armatuari buruzko
tratatuetan eta arauetan oinarritzen da eta ez Hennebique

Jada XX. mendeko bigarren hamarkadan, hormigoi armatuzko

13

Badirudi adierazpide arkitektonikoaren eraldaketa hau
aurkikuntza baten ondoren materialek izaten duten bilakaera
naturala dela. Hala diote behintzat Jose Antonio Fernández
Ordóñez-ek eta Jose Ramón Navarro Vera-k Eduardo Torrojari
buruz idatzitako "Eduardo Torroja ingeniero-engineer"
liburuan:

1939. Langileentzako jangela eta aldagelak Laborde Hermanos fabrikan.
Andoain. Luis Tolosak diseinatutakoa dela uste da.

Adierazpide honek, materialak zuen izaera funtzionalaz gain,
espresibitatea ematen die eraikuntza moderno berriei.

garai honetan arkitektoak ere hormigoi armatua erabiltzen
hasiko dira, adierazpide arkitektoniko berri bat proposatuz.

Ordu arte ingeniariak izan ziren materiala erabili zutenak, baina

3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.
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(...)"

funcionales que sean, sino que al realizarse las
funciones, al concretarse, se pasa irremediablemente
al plano de lo estético y aquí solo las nuevas tipologías
y los nuevos materiales pueden ser revolucionarios.

"(...) En construcción no valen solo las teorías por

1931. Documentos
de
actividad
Contemporánea.
AC4 . Publicación
del GATEPAC

etapetan erabiltzen zen adierazpide eklektikoa mantentzen
dutenak ere. Adierazpide berria proposatzen duten arkitekto
abangoardistek burla egiten diete azken hauei. Honen adibide
garbiak dira AC (Documentos de Actividad Contemporánea)
aldizkariak argitaratzen dituen hainbat artikulu:

Baina, garai honetan, nahiz eta adierazpide berri bat
proposatzen duten arkitektoak azaldu, badira aurreko
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zen zen adierazpide eklektikoa mantentzen
erazpide berria proposatzen duten arkitekto
urla egiten diete azken hauei. Honen adibide
(Documentos de Actividad Contemporánea)
ratzen dituen hainbat artikulu:

netan, nahiz eta adierazpide berri bat
ten arkitektoak azaldu, badira aurreko

15

Auguste Perret arkitektoa
izango da hormigoia bistan uzten
ausartuko den lehenengotarikoa.
Bere arkitektura estrukturalista
da, arkitektura gotikoa bezala,
izan ere edertasuna egiturak
berak ematen dio arkitekturari,
eraikuntzaren eta egituraren
zintzotasuna mantenduz. Horrela
gertatzen da, adibidez Pariseko
Rue Franklin kalean eraikitako
etxebizitza multzoan edo Notre
Damme du Raincy-ko elizan. Lehen
arkitekto arrazionalista klasikoa
izango da.

Hormigoiaz lan egiteko teknikak
izaten duen garapenaren ondorioz,
material honekin eraikitako
arkitekturaren adierazpidea ere
moldatuz doa beraz.

1931.
Documentos
de
actividad
Contemporánea. AC4. Publicación del
GATEPAC

3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.

16

1923. Notre Damme
du Raincy-ko eliza. A.
eta G. Perret anaiek
diseinatua.

1903. Pariseko Rue Franklin kaleko
etxebizitza eraikina. Auguste eta
Gustave Perret anaiek diseinatua.
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batzuetan. Adibidez Laborde Hermanos-ek Andoainen duen
fabrikako jangeletako pabiloian.

Le Corbusier-ek 5 puntu hauetan aipatzen dituen hainbat
aspektu aurki ditzakegu Gipuzkoako eraikin arrazionalista

5. Fatxadan ez da eusteko elementurik erabiliko.

4. Leiho luzeak erabiliko dira, argitasuna eta kanpoaldearekiko
kontaktua hobetuz.

3. Planta librea izango da.

2. Lorategi-terraza erabiliko da estalkian, estalki lauekin,
natura etxebizitzan txertatuz eta gune eguzkitsu handiak
sortuz.

1. Eraikina piloteen gainean egongo da.

"Bost puntuak" argitaratu zituen:

Azken honen adierazpidea moldatuko duen Le Corbusier ikasle
eta jarraitzaileak arkitektura erabat arrazionalista eta
funtzionala bultzatu zuen, etxea bizitzeko makinatzat hartuz.

17

1939. Langileentzako jangela eta aldagelak Laborde Hermanos fabrikan.
Andoain. Goialdeko lorategi-terraza.

1939. Langileentzako jangela eta aldagelak Laborde Hermanos fabrikan.
Andoain. Ikuspegi orokorra. Leiho luzeak eta horizontaltasun markatua.

3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.
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1933. La Equitativa etxebizitza eraikina Donostian. Fernando
Arzadun arkitektoak egina.

Bigarren etapa honetara iritsi arte hormigoi armatua
eboluzionatzen joango da baina etapa honetan proposatzen den
adierazpide arkitektoniko berriak benetako iraultza ekarriko
du.

aisialdirako erakinak (Real Club Náutico, Donostian eta Beotibar
pilotalekua Tolosan) eta bestelakoak egiten hasiko dira.

Ordura arte Gipuzkoan material berriarekin eraikitako
eraikuntza gehienak izaera publikoa edo industriala dute. Etapa
honetan aldiz etxebizitza eraikinak (La Equitativa, Donostian)

Hiru azpitaldetan banatuko da zonaldeka: Erdialdeko azpitaldea
Madrilen, bigarrena Katalunian (Bartzelonan) eta hirugarrena
Estatuko iparraldean (Donostian eta Bilbon). Iparraldeko
azpitaldean badira pertsonaia azpimarragarriak, hala nola: J.M.

Baina, nola iritsiko da abangoardia mugimendu hau Euskal
Herrira?. CIRPAC-en sorrera (Comité Internacional para la
Resolución de los Problemas Arquitectónicos Contemporáneos)
eta CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna)
kongresuak GATEPAC-ek (Grupo de Artistas y Técnicos
Españoles para el progreso de la Arquitectura Contemporánea)
jarraituko ditu. 1930ean Donostian antolatutako pintura
eta arkitektura garaikideko erakusketa batean bildutako
arkitektoek izandako elkarrizketei esker jaioko da GATEPAC
taldea.

1929. Real Club Náutico de San Sebastian. Jose Manuel Aizpurua eta Joakin
Labayen arkitektoak .
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eraikina Breslaun edo1928an eraikitako Brnoko (Txekia) Erakusketa Gunea dira.

12 Era honetako arkitekturarik ezagunenetarikoak Max Berg-ek 1913an eraikitako Jahrhunderthalle

arquitectura y pintura modernas en San Sebastián".

11 Documentos de Actividad Contemporánea. AC1. Publicación del G.A.T.E.P.A.C. 1931 "Exposición de

Berriz ere ingeniariak hormigoi armatuaren ezaugarriak
azken muturreraino eramaten saiatuko dira eta horretarako
materialak eskain ditzaken propietateak aztertzen jarraituko
dute.Garai hau baino lehen ere gai dira oskol handiak egiteko12,
baina hauek nerbiodunak dira eta ez hormigoizko gainazal
jarraituak.

Hirugarren etapan materiala erabat menperatzen da. Forma
garbiak eskaintzen ez dituen plastikotasunean oinarritutako
forma berriak bilatzen dira. Hormigoi espresiboaren garaia da.
Hormigoi armatuzko tolestutako lamina meheak, azalak eta
gangak azalduko dira.

garrantzitsu bat ere: Luis Tolosa Amilibia, delineatzailea eta
Pasaiako Portuko aparejadorea; bertako eraikin nagusien
eta beste hainbat proiekturen artean Laborde Hermanos-eko
eraikin esanguratsuenen sortzailea. Abangoardiako arkitekto
talde honetan parte hartzen ez duen arren, mugimendu hau
bultzatzen duten aldizkariak ezagutzen eta ikertzen ditu eta
bere proiektuetan eta obretan aldizkari hauetan ezartzen
diren kanonak jarraitzen ditu.

Gipuzkoan bada hain ezaguna ez den beste pertsonaia

Aizpurua eta Joaquin Labayen, biak gipuzkoarrak.11

13 FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, José Antonio: Eduardo Torroja Miret, ingeniero, engineer. 1999.
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eficacia formas variadas y resistentes con espesores
mínimos y ligerezas utópicas hasta hace pocos
decenios .(...)"

"(...) Ningún material puede formar con tanta libertad y

Espainian
Eduardo
Torroja
izango
da
pertsonaia
esanguratsuenetako bat. Hau Riberaren eta Zafraren ikaslea
izango da ingeniaritza eskolan eta hormigoi armatuaren
propietateak azken muturreraino eramaten ahaleginduko
da lamina oso meheak eta tolestuak eginez. Ikerketa
aurreratuagoak dituzten bere lankide alemanen lanak eta
teoriak ongi ezagutzen ditu eta formula hauek bere laminen
kalkuluetan aplikatuko ditu. Torroja Riberaren (Espainian
hormigoi armatuarekin eraikiko duen lehenetarikoa) dizipulua
izango da eta bere lehen entseguak azken honen Hidrocivil
izeneko enpresan egingo ditu. Forma plastikoak eta jarraituak
lortuko ditu: gangak, oskolak eta laminak. Horrela definitzen du
Torrojak berak Venezuelako Tachira Club-erako(1957) egindako
eraikinaren estalkia.13:

erresistentzia bere formagatik lortzen dutelako.

Hormigoi armatuzko lamina hauek materialaren abantailak
erakusten dituen lehenengo benetako aplikazioa izango dira:
moldagarritasunagatik, monolitismoagatik, arintasunagatik eta

3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.
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1958. Añorgako bolatokiaren estalkia. Eduardo Torroja ingeniariak egina.

Gipuzkoan ere badira arkitektura adierazpide berri hau
jarraitzen duten adibide garrantzitsu batzuk, Añorgako
bolatokiaren eta frontoiaren estalkia, adibidez. Hauek ere
Torrojarenak dira.

1957. Tachira Club-a Venezuelan. Eduardo Torroja ingeniariak proiektatua

Lamina hauek imitatzen dituzten beste adibide batzuk
ere badira. Adibidez, Laborde Hermanos enpresak duen
garaje-gasolindegiaren estalkia, Torrojaren Zarzuelako
hipodromoaren eserlekuentzat diseinatutako estalkiaren
antzekoa, beste dimentsio bat badu ere. Arkitektura
adierazpide honekin eraikitzen diren formak askoz ere
libreagoak dira.

1948. Añorgako frontoia. Eduardo Torroja ingeniariak egina.
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1935.
Zarzuelako
Hipodromoaren
tribunetako estalkia. Madrid. Eduardo
Torroja ingeniariak egina.
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1958.
Laborde
Hermanos
fabrikarentzako
garajegasolindegia. Ignacio Yeregui
ingeniariak egina.

3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.
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Hormigoi
flotatzailea.

Baina zein da material honen gaur egungo egoera eta zein
da duen etorkizuna epe laburrean?. Laborategian sortutako
material bat denez, eraberritzen jarrai dezake, honen
propietateak behar berrietarako hobetzeko edo doitzeko. Gaur
egun badira hormigoi armatuarentzat aplikazio berriak: hormigoi
zeharrargitsuak, hormigoi flotatzaileak, ehunduradunak eta
gehiago.
.

igoerak aurrekontuak garestituko baititu. Soluzio sinpleago eta
lehiakorragoetara bueltatuko dira ingeniari eta eraikitzaileak.
Nahiz eta eraikuntza astunagoak izan merkeagoak dira.
Hirugarren etapa hau gainditutakoan hormigoi armatuaren
garapenak geldialdi bat jasango du.

Baina XX. mendeko 60. hamarkadaren ostean hormigoi armatuzko
lamina hauek desagertzen joango dira. Eskulanaren, zinbren
eta horrela eraikitzeko erabilitako enkofratuaren kostuen
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Hormigoi ehundua

Horrela bada, mende oso bateko garapenaren ondoren material
honen bizitza luzea izango dela iragar daiteke.

erabiltzen den energia murrizteko ahaleginean hainbat azterketa
eta saiakera egiten ari dira. Eta era berean jasangarritasun
irizpideak jarraituz, ingurumenaren babeserako lagungarri izan
daitezken hormigoiaren bila dabiltza (zementu garbitzaileak,
etab.)

Bestalde, hormigoia eta zementua ekoizten duten enpresak
ahalegin berezi egiten ari dira, gaur egun ezinbestekoa den
ekoizpen jasangarriago bat lortzeko. Bere ekoizpenean

23

3 Testuingurua. Material berri baten agerpena. Etapak.

4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak
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consolida bajo el agua."

gran solidez a los edificios e incluso en las construcciones que se hacen bajo el mar, pues se

municipios situados cerca del volcán Vesubio. Mezclado con cal y piedra tosca, ofrece una

maravillas, de un modo natural. Se da en la región de Bayas, en las comarcas de los

"El polvo de Puzol: encontramos también una clase de polvo que encierra verdaderas

eraikinetan erabilitako hormigoiari buruz honela dio bigarren liburuko 6. kapituluan:

14 EVitruviok, 10 liburutan banatutako De Architectura eraikuntzako tratatu egileak, erromatarren

eraikuntzan ere, eraikitzeko modu bat zabaldu nahi dute
mundura eta hormigoiaren moldeagarritasunaz baliatuko dira
helburu hau lortzeko: edozein tokitan erraz eskuratu daitezkeen
osagaiak nahastuta ekoizten den materiala da. Kristo aurreko
I. mendean hasiko dira hormigoia erabiltzen. Opus Caementicium
hitzarekin ezagutzen da eraikuntzarako material hidrauliko
hau. Erromatarrak material iraunkorra dela konturatuko dira14.

Baina batez ere erromatarren garaian garatuko da material
honen erabilera. Erromatarrek, beste alorretan bezala

orain dela 2.500 urte inguru, hormigoiaren antzeko material bat
erabiliko dute, aglomeratzailetzat lur bolkanikoak erabiliz.

Ez da erraza hormigoiaren lehen erabilera noizkoa den jakitea.
Eraikuntzako materialik zaharrenetako bat da. Jada Greziarrek,

caementicium

4.1.1 K.A. 200 urte inguruan.Grezia eta Erroma: opus

4.1.- Lehen konglomeratzaileak

Adreiluzko zutoin meridiano eta eraztunez osatutako
erretikuluaren tarteak kaxetoi bidezko hormigoi arin batez
beteko dira. Eraikin honetan hormigoiak duen funtzio nagusia
elementu gangatuari monolitismoa ematea izango da.

Erabiltzen duten material berriari, opus caementicium-i, eta
gangei esker arkitektura zibilerako gune eta eraikin apartak
egitea lortuko dute, Panteoia, adibidez.

Arkitektura erromatarra. Kanpoaldetik elementu zeramikozko estaldura badu
ere barrualdea hormigoizkoa da.es de hormigón.

duten arren barrualdea "hormigoizkoa" izango da.

ordura arte silarriz egindako zubiak eta ubideak eraikitzeko.
Kanpoaldetik ongi landutako silarrizko estaldura bat izango

Kristo ondorengo II. mendean jada material hau erabiliko da
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Erromatarrak gai izango dira hormigoiak eskaintzen dituen
abantaila guztiak aprobetxatzeko. Agian, material hau ezagutu
ez balute ez ziren gai izango eraiki zituzten gangak egiteko,
espazio zentratuen argiztapena egiteko edo Erromako hiriak
zuen bizitza publikorako beharrezkoak ziren eraikin handiak
altxatzeko.
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Mendeetan zehar hormigoia erabiltzen jarraituko bada ere ez
ditu aurrerapen handiak izango eta ez da eraikuntzarako ohiko
materiala izango.

Beraz, material berriak bere erabileraren lehen urratsak
ematen dituen momentutik ekarriko du iraultza arkitektura
eraikitzeko moduan.

K.O.
125.
Agrippako
P a n t e o i
Erromatarra.
A d r i a n o
Enperadoreak
berreraikia.

Opus Caementicium

4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak: lehen konglomeratzaileak
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Horretarako aglomeratzaile hidrauliko gogor bat lortu nahi
du. Kare karbonatoa eta buztina (%18-30 artean) nahastuko
ditu eta elkarrekin erreko ditu ondoren ehotzeko. Urarekin
kontaktuan jarrita, denbora pasa ala, gogortu egingo da
zementu hau. Lortutako aglomeratzailea zementu hitzarekin
identifikatzen da eta ez kare hitzarekin. Beraz, esan daiteke,
kare hidraulikoaren eta zementuaren desberdintasuna

XIX. mendearen hasieran Louis Joseph Vicat Grenobleko
ingeniariak Dordogne ibaia zeharkatuko duen zubi bat egiteko
agindua jasoko du.

Azterketak egin ondoren konturatuko da zementu hidrauliko bat
lortzeko egokiagoa dela kareharri buztintsua kareharri purua
baino. Jada mendearen bukaeran James Parkerrek kare bizizko
noduluak txikituko ditu fraguatu azkarreko konglomeratzailea
lortuz. 1796an zementu hau "zementu erromatarra" izenarekin
patentatuko du. Kimikari eta ingeniari batzuk zementu hau
aztertuko dute bere osagaiak ezagutzeko: kareharria + 1/3
buztina + burdin oxido apur bat = zementu erromatarra.

XVIII. mendearen erdialdean John Smeaton ingeniari britainiarrak
hainbat proba egingo ditu konglomeratzaileekin.

XVIII. mendera arte ez da material berri hau garatzen hasiko.
Berrerabilpena lehenengo zementuak agertzen direnean
gertatuko da.

4.1.2.- XVIII. mendearen bukaera. Zementu "erromatarra", kare
hidraulikoa eta zementu artifiziala

un 30 por 100. (...)

cual depende de la mayor proporción de arcilla que contienen, que no debe bajar de un 25 a

que el diferente grado de hidraulicidad que en éstos está, digámoslo así, en su máximum, lo

denominadas cementos. No hay, pues, más diferencia entre cal hidráulica ordinaria y cemento,

dureza en menos tiempo bajo el agua, la adquieren también expuestas al aire. Éstas han sido

para construcciones aéreas; y otras hay aún más preciosas, que además de adquirir mayor

anteriores, se endurecen bien bajo el agua y al aire se mantienen incoherentes, no sirviendo

"(...) Entre las cales hidráulicas hay también diferentes variedades: unas, que son las

alea. Julian Casañak 1856an ROP aldizkarian argitaratutako artikuluak horrela dio:

procedimientos generales para el análisis químico de las primeras". Revista de Obras Públicas. 1856, 4 I.

15 CASAÑA, Jualian. "Consideraciones generales sobre las calizas y cales de construcción, y

Baina badirudi material hau ekoizteko ekimena kanpotik
datorrela. Donostia babesteko gotorlekua eraikitzen ari
diren soldadu ingelesek 1836an inguruetako harrobi naturalak
eskuratuko dituzte.

Gipuzkoan sortutako produktu hau, batez ere "cemento Zumaya"
izenarekin ezagutzen dena, hemendik kanpo ere erabiliko dute,
batez ere Frantzia atlantikoan.

hidraulikoak konposizio aldakorra izango du, baina orokorrean
osagai nagusitzat kare buztintsuak erabiliko dira.Gipuzkoan
izango da zementu naturala ekoizten duen fabrikarik; Beduan,
Iraetan, Narrondon,... (Zestoa-Zumaia-Deba inguruetan) eta
Donostialdean, Añorgan, Hernanin, etab.

Estatu mailan XIX. mendean zehar erabilitako zementu

hidraulizitatean dagoela.15
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18 COLLINS, Peter: Concrete. The Vision of a New Architecture. 2004.

en las obras, dará excelentes resultados (...)"

con el mejor cemento de Iraeta y Zumaya, y no dudamos que extendiéndose su uso, y empleado

Sebastián. En los ensayos que hemos hecho en pequeña escala, podemos asegurar que compite

establecimiento titulado la Fé, que se acaba de montar recientemente en la ciudad de San

"(...) Hemos tenido ocasión de examinar el cemento natural, que se fabrica en el nuevo

Donostiako La Fe enpresak ekoizten duenarekin alderatzen du:

17 1859an ROP aldizkarian argitaratutako artikulu batek Zumaiako eta Iraetako zementu hidraulikoa

16 Gipuzkoako Foru Aldundia. "Gipuzkoako hitsoria eta monumentuzko gidaliburua" 1992.

XVIII. mendearen bukaeran François Cointeraux arkitekto
frantsesak lurrezko eraikinak egonkortzeko erabiliko du
mortairua eta gainera nekazaritza-eraikin (baserri) erregaitzak
egitea lortuko du. Horrelako eraikinak egiteko teknika
ondorengoa da: langaluze eta zutoinez egindako armazoia lur
eta zementuz egindako nahasturarekin beteko da. Sistema hau
eraikitzeko prozesuak bereizten du batez ere: eraikina forma
jakin batean moldekatzen du.18

4.1.3.- XIX. mendearen hasierak. Pisé sistema, masa hormigoia
eta hau armatzeko beharra

Manterola y Cia enpresak ere ekoiztuko du zementu naturala.
Mirakontxan izango dute La Fe izeneko fabrika.17

Cementos Rezola enpresa, 1850. urtetik, kaliza asko duen
Oriamendi mendixkatik zementu naturala ateratzen arituko da
1913ra arte.

gauzatuko da, Ameriketako lurretara merkurioa eramateko
ontzi bereziak egiten diren burdinolan.16

meatzetan lanean diharduten meatzari ingelesek erakutsiko
die bertakoei zementu naturala egiten. Topaketa hau Iraetan

Urola aldeko kasuan gauza bera gertatzen da: Almadengo

Gaur egun pisé teknika berreskuratzen ari da. Adibidez,
Kengo Kuma arkitekto japoniarrak pisé teknikaren antzekoa
den Hanchiku izeneko teknika erabiltzen du bere eraikin
batzuetan.
27

Pisé sistemak konglomeratzaile moduan
funtzionatzen du kasu hauetan,
egurrezko bilbadurari monolitismoa
emanez.

4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak: lehen konglomeratzaileak
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Lebrunentzat aukera ona izango da material berriarekin
saiakuntzak egiteko. Estalkian hormigoizko ganga bat egitea
proposatuko du. Lanak hastean hormetan pitzadurak ateratzen
hasiko dira eta denborarekin ugaritu egingo dira. Azkenean
hormigoizko ganga eraitsi eta egurrezko estalki arrunta egin
beharko du.

hormigoizko eliza protestante bat egiteko enkargua jasoko
du.

François Martin Lebrunek 1835ean, Corbarieu komunarentzat

Beranduago pisé izeneko nahastura honi agregakina nahastuko
zaio béton hitz frantsesarekin ezagutzen den materiala
lortzeko, garai modernoko lehen "hormigoia". Hormigoia, beraz,
jatorri umilagoa duen material honek (pisé) jasango duen
garapenaren ondorioz sortutako materiala izan daiteke.

Gaur egun ere erabiltzen da funtzio bera betetzen duen konglomeratzaile
buztintsua.

hormigón. (...)"

al aire. Creemos recordar que estos arcos tenían armaduras metálicas embebidas en el

completo de unos 10 metros, una pila y medio arco cortado por la clave y sosteniéndose

aglomerado de Coignet: era una parte de un puente que constaba de un estribo, un arco

"(...) Recordamos haber visto en la Exposición de 1867 un ejemplo de aplicación de hormigón

19 1927ko Barberoten tratatuak ere honela dio Coigneten hormigoiari buruz:

Oraindik Coignetek ez ditu hormigoia eta altzairuzko tiranteen
elkarlana ezagutzen (hormigoi armatua). Baina Coignet
altzairuzko elementu hauek betirako izan behar dutela
konturatuko da eta ez hormigoia gogortu artekoak bakarrik
Lebrun-ek eliza protestantearen gangarako proposatuko duen
bezala.19

1855ean eta 1856ean François Coignetek sistema honetan
oinarritutako bi patente aterako ditu bata Ingalaterran eta
bestea Frantzian. Deskripzioa ez da bera bi patenteetan:
Ingalaterrako patentean altzairuzko barrak hormak ez
erortzeko erabiltzen dituela azaltzen du eta aldiz, Frantziako
patentean barra hauei tirante izena ematen die.

Bestalde, François Coignet ingeniari frantsesak (Lyon, 1814- id.,
1888), material berria probatzeko 1853an guztiz hormigoizkoa
den etxe bat eraikiko du. Zabaltza egiteko ere hormigoia hau
erabiliko du, baina altzairuzko sareekin sendotuko du.

kenduko diren lotura barra batzuk sartzea proposatuko du.
Hormigoi armatuaren lehen urratsak ematen hasiko dira.

Lebrun-ek, lanak bukatu ondoren eta soluzio bat eman nahian,
ganga eraikitzen hasi aurretik, hormigoia gogortu bitartean
sortuko diren bultzadak jasateko nahastura gogortzean
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deben satisfacer completamente el buen gusto, aunque el hormigón monolítico sea sólido, poderoso,
fuerte y duradero, sin embargo incapaz de proporcionar una forma artística. ¿Es eso un vicio o una
cualidad beneficiosa? Quizá es lo último, puesto que los medios ordinarios de decoración están ya más que
repetidos, gastados y son tan vulgares que será difícil producir nada nuevo y original con sillares o con
yeso. Quizá con los hormigones aglomerados es capaz de encontrar nuevos medios de ornamentación.

baldosas emplea 5 de cenizas de hulla sin pulverizar, 1 de id. pulverizadas, 1 de tierra

arcillosa cocida, 1 de arena de mina, 1,5 de cal hidráulica. Para jambas, molduras, etc. 1 de

ceniza de hulla pulverizada, 1 arcilla cocida, 3 de arena de mina, 1 cal hidráulica. Todas estas

materias se mezclan en un tonel. (...)"

29

23 Coignet afirma que las fachadas de los teatros deben ser verdaderos monumentos, y los interiores

cocida y pulverizada, 1 de cenizas de hulla pulverizadas, y 1 de cal hidráulica natural. Para

izan aurrerago materiala aztertuko duten ingeniarientzat,
obrako maisuen froga hutsetan geratuko dira. Ez dute material
berriaren teoria garatzeko inolako baliorik izango.

Baina entsegu eta froga hauek guztiak, nahiz eta baliagarriak

Esan daiteke Coignet izango dela masa-hormigoia mundu
modernora ekarriko duena. Bera izango da masa-hormigoiaren
profeta.

François Coignetek bizitza publikotik desagertzean, material
berriaren aurka zeudenen teoriak indarra hartuko du baina
Frantziatik kanpo berak egindako lana baloratzen jarraituko
dute. Ondorengo 2 hamarkadetan Coigneten esperientzian
oinarritutako ikerketak garatzen joango dira Erresuma Batuan
eta Ameriketan, eta bi herrialde hauek hartuko dute material
berria erabiltzeko eta ikertzeko lidergoa.

berriak arkitektura adierazpidea baldintzatuko du beraz, ordura
arte erabilitako ornamentazio sinplifikatu beharko baita. Honek
adierazpide soilagoa ekarriko du.

Aldiz fatxadetarako dekorazio loratua egiteko zailtasunak
izango ditu, batez ere, moldeak egiteko garaian. Ondorioz,
formak sinplifikatu beharko dituela konturatuko da.23 Material

de tapias y otros objetos; está compuesto de 8 partes de arena de río, 1 de tierra arcillosa

"(...) El llamado hormigón moldeado de Coignet ha tenido mucha aplicación para construcción

erabilitako materiala tratatuan honetan:

22 Espinosa, P.C., "Manual de construcciones de Albañilería" 1859. Horrela deskribatzen da Coignetek

21 Coigneten hormigoiari hormigoi konglomeratua deitzen zaio

hormigoiak untzigintzan izan ditzaken aplikazioak aztertzeko.

ere interesa azalduko du eta Donibane Lohizunen ikerketak egiteko aginduko dio Coignet-i, batez ere,

20 Bere lanak interesarekin aztertuko ditu Ingeniari Zibilen Elkarteak. Enperadoreak (Napoleon III.a) berak

Adibidez, estalki lauak erabiliko ditu (aurrerago hormigoi
armatuak sortuko dituen oinarrizko elementuetako bat).

Coignetek ordura arte ikusi ez diren argiak estaltzeko aukera
ikusiko du. Gainera lan merkea izango da eta ez dira beste
materialak erabili ordura arte errepikatutako monumentu
erromatarren imitazio hutsak izango.

1861ean Coignet-ek Bétons Agglomérés appliqués á l'art
de construire idatziko du. Orain arte Béton pisé eta béton
plastique hitzak erabili baditu ere, berak erabilitako prozesua
egokiago deskribatzen duen béton aggloméré21 hitza erabiliko
du hemendik aurrera22.

1861ean Coignet eraikitzaile lanetan hasiko da berak sortutako
Société Centrale des Bétons Agglomérés enpresan.20

4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak: lehen konglomeratzaileak
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Gainera Euskal Herrian bada Coignetek patentatutako
sistemarekin eraikitako beste elementu bat ere: 1877an
Lutxanako zubia berreraikiko da Ingalaterratik ekarritako
portland zementuz egindako Coignet mortairua erabiliz.

Ipar Euskal Herrian 1857 eta 1893 artean Coignetek berak
Donibane Lohitzuneko kai-muturra eraikiko du masa
hormigoiarekin.

MASA HORMIGOIA

PISÉ

ZEMENTUA

URTEA EDO AROA
K.O. 200

Erromatarrek
Erromatarrek
puzzolana izeneko panteoia eraikiko
errauts bolkanikoa dute
erabiliko dute.

K.A. 300
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Hormigoiaren
erabilera
desagertu
egingo da Inperio
erromatarra
erortzean

K.O. 4ooetik
aurrera

1750

John Smeaton ingeniari
britainiarrak hainbat
proba egingo ditu
konglomeratzaileekin 1756an
zementu hidraulikoa lortu arte

1796

François Conterauxek
lurrezko eraikinak
egonkortzeko erabiliko du
pisé mortairua

James Parkerrek zementu
erromatarra patentatutko
du (zementu hidrauliko
naturala)

1836

Lebrunen eliza.
hormigoia gogortu
bitartean sortuko diren
bultzadak jasateko
lotura barra batzuk
sartzea proposatuko du
nahastura gogortzean
kentzeko

Louis Joseph Vicat.
Ingelesek Donostia
Lortutako aglomeratzailea inguruko harrobi
zementu hitzarekin
naturalak eskuratuko
identifikatzen da eta ez dituzte
kare hitzarekin. Lehenengo
zmenetu artifiziala 1817an

1800
Zementu naturala
ekoizten hasiko dira
Rezola fabrikan

1850

31

Rezola fabrikan zementu
naturala ekoizteari
uztiko diote

1913

4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak: lehen konglomeratzaileak
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Joseph Aspdin-en semeak, William Aspdin-ek, bere aitak
ekoiztutako produktua hobetuko du nahastura kiskaltzeko
tenperatura handiagoak erabiliz. Bera izango da portland
zementu modernoaren asmatzailea. Hala ere 1844ra arte ez da
industrialki ekoiztuko.

piedra calcárea, o, si este material no se puede obtener
en suficiente cantidad, la piedra calcárea calcinada,
tiene que ser mezclada con una cantidad determinada
de arcilla, amasada con agua, por medio de trabajo
manual o de una máquina, hasta reducirla a una masa
impalpable. La pasta se deja secar, luego se rompe en
pedazos y se calienta en un horno de cal, hasta que se
haya desarrollado todo el ácido carbónico. El producto
se reduce después a polvo con muelas y morteros,
quedando listo para el uso. (...)"

"(...) El barro o polvo de las calles empedradas con

1824an, Joseph Aspdin-ek portland zementua patentatuko
du. Zer zen, ordea, lortu zuen material berria? Kareharri eta
buztina artifizialki nahastu eta kaltzinatu ondoren lortutako
konglomeratzailea zen. Antza denez, 1811rako asmatua zuen
jada material hau, baina 1824 arte ez zuen patentea eskatu.
Honela dio Aspdin-ek patentearen eskaeran:

4.2.1.- 1824. Portland zementuaren lehen patentea.

4.2.- Portland zementuaren garrantzia hormigoiaren
garapenean

33

24 Cubako zementua ekoizteko dirua eta eta ingeniari eta teknikariak Espainiatik joandakoak izango dira.

Aragoan 1900arte ez dira hasiko portland zementua ekoizten.
Baina fabrika txikia izango da, oso gutxi ekoiztuko baitute.

denean desagertuko da, 15 urte beranduago.

Espainiako lehenengo portland zementua Asturiaseko Tudela
Veguín-eko fabrikan ekoiztuko da 1898an. Kokapen estrategikoa
izango du, trenbidearen ondoan, kareharri harrobien inguruan,...
Europako gainontzeko zementu ekoizpenarekiko 50 urte
atzeratuta iritsiko da, hala ere, estatura. Espainiak, ordea,
Kuban (bere probintzia) ekoiztuko du lehen aldiz portland
zementu 1895ean24. Hango fabrika, Kuba Espainiatik banantzen

4.2.2.- XIX. mendearen bukaeratik aurrera portland zementuaren
ekoizpena estatuan eta Euskal Herrian.

Garai honetan eta XX. mendearen hasierara arte, estatuko
lanetarako zementu erregularrago bat lortu nahi denean,
Ingalaterra, Frantzia edo Alemaniatik portland zementua ekarri
egin beharko da.

dute zementua lehen aldiz, 1864an. Estatu Batuetara 20 urte
beranduago iritsiko da, 1870ean.

Frantzian (Dupont et Demande; Vicat et Cie) 1850ean eta
Alemanian (Hermann Bleibtreu) 1855ean hasiko dira portland
zementua ekoizten. Italian Bergamoko fabrika batean ekoiztuko

4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak: POrtland zementuaren garrantzia hormigoi armatuaren garapenean
1824. Portland zementuaren lehenengo patentea
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Cementos Rezola izango da Gipuzkoan hormigoi armatuarekin
eraikiko diren lehen eraikinak eta herri lanetako obrak
altxatzeko zementua jarriko duena. (Almidones Remy Hernanin,
Maria Cristina-ko zubia eta Kursaaleko zubia Donostian,

XX. mende hasieratik portland zementua egiten hasiko badira
ere, 1913ra arte zementu naturala ekoizten jarraituko dute.

Garai hartako laberik perfekzionatuenak erosiko dituzte
klinkerra egiteko. 1903an Harrobietako harrobia (Donostia)
erosiko dute eta 1910ean Buruntzakoa (Andoain) alokatuko
dute.

Fabrika berria muntatzeko obrak urte horretan bertan hasiko
dira eta 1901eko irailean bukatuko dira.

1900. urtean "Hijos de José Mª Rezola y Cía., S. en C." osatuko
dute portland zementua ekoizteko asmoarekin.

Beraz Gipuzkoan ez da portland zementua ekoizten hasiko,
Ingalaterrako lehen ekoizpen industrialarekiko mende erdiko
atzerapenarekin. Añorga Txikiko Cementos Rezola enpresa
izango da lehena.

S.A. Katalunian hasiko da ekoizten eta 1905ean Sociedad
de Cementos portland de Pamplona Olazagutian jarriko da
martxan.

hasiko dira Gipuzkoan portland zementua ekoizten. Urtebete
beranduago Compañía General de Asfaltos y portland Ashland,

1900ean rezolatarrak kanpotik ekarritako teknologia erabiliz

tentsio
bidez
probatzeko makina.

2000

25 IBÁÑEZ, Maite. "Cementos Rezola. 150 años de historia". Cementos Rezola Italcementi Group. Donostia

Zementuak

Alde batetik erresistentzia
handiagoa
lortuko
du
denbora gutxiagoan eta
bestetik,
zementuaren
kalitatea hobea izango da
ehotzea finagoa denez
hondakin gutxiago izango
duelako.

Datu hauek denak aztertu ondoren portland zementua askoz
ere egokiago dela ondorioztatuko da.

ekoizten diren portland zementuak. 1887ko uztailan argitaratuko
du ROP aldizkariak portland zementuaren eta Zumaiako zementu
naturalaren arteko konparazio bat. Kontuan hartuko dituzte:
zementuaren pisua, ehotzea, konposizio kimikoa, fraguatzeko
behar duen denbora, zementu puruzko proben erresistentzia,
mortairuzko proben erresistentzia eta fraguatu ondoren
ateratzen diren pitzadurak.

Hala ere 1880ko hamarkadarako jada ezagutzen dira kanpoan

Pasaiako portuko eraikinak, eta SACEM enpresa Billabonan.)25
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Honek hormigoiaren garapenari bultzada handia emango dio.
35

XX. mendearen hasieran 2 arrazoi nagusigatik indarra
hartuko du zementuaren industriak. Alde batetik Vicat-ek
egindako entseguei esker eraikuntzan erabiltzeko moduko
kalitate uniformea duen zementua lortuko delako eta
bestetik, zementuaren industriako makinariak jasango duen
aurrerapenagatik: kaltzinaziorako errotazio labeak asmatuko
dira eta ehotzerako errota tubularrak ere bai. Aurrerapen
hauei esker zementua neurri komertzialetan ekoiztu ahal
izango da.

Bi zmenetuen proben grafikoa: ardatz horizontalean zementu bakoitzak urpean pasatako denbora eta ardatz bertikalean lortutako erresistentzia kg/cm2ktan
neurtuta.

4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak: POrtland zementuaren garrantzia hormigoi armatuaren garapenean
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PORTLAND
ZEMENTUA

URTEA EDO
GARAIA
1844

1850

1855

1864

1867

1870

Joseph Aspdin-ek Inglaterran Portlan Frantzian Portlan Alemanian Portlan
ItalianPortlan
Estatu batuetara
EEBBtan Portlan
Portland zementua zementua industrialki zementua
zementua industrialki zementua industrialki lehen aldiz zementua zementua industrialki
patentatuko du
ekoiztuko da
industrialki
ekoiztuko da
ekoiztuko da
bidaliko da.
ekoiztuko da
ekoiztuko da

1824
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Espainian Portlan
zementua industrialki
ekoiztuko da Tudela
Veguin-en.

1898
Gipuzkoan Portlan
zementua industrialki
ekoiztuko da

1900

1905

Compañía General de Sociedad de Cementos
Asfaltos y Portland, Portland de Pamplona
S.A. enpresa Catalunian Olazagutia. enpresa
Portland zementua
Nafarroan Portland
industrialki ekoizten zementua industrialki
hasiko da.
ekoizten hasiko da.

1901
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4 Hormigoi armatuaren aitzinekoak: POrtland zementuaren garrantzia hormigoi armatuaren garapenean
Portland zementuaren ekoizpena estatuan eta Euskal Herrian
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5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi
armatuzko lehen eraikinak

Patentearen eskaera orrian barkuaren egiturari dagokion
xaflaz gain, luzerako burdinazko 4 barraz sendotutako
laukizuzen formako ebaketa duen pilare baten antzeko
zerbait azaltzen da marraztuta.
40

Joseph
Louis
L a m b o t e k
patentatutako
z e m e n t u
armatuzko
barkua

Frantzian, 1845 inguruan Joseph Louis Lambot, bere lorategirako
altzariak egiten hasiko da, baina 1855ean Parisen egindako
Erakusketa Unibertsalean erakutsitako elementuarengatik
izango da ezaguna: alanbre-sarea, hau sendotzeko burdinazko
barra lodiago batzuk eta zementua erabiliko ditu bere lorategi
aurrean duen lakurako barku bat egiteko. Gainera barkuaren
patentea eskatuko du.

Badirudi XIX. mendeko erdialdetik aurrera jada erabiltzen
dutela zementu armatua hainbat elementu eraikitzeko.

5.1.1.- XIX. Mendearen bukaera. Monier sistema eta Hennebique
sistema: garapen desberdina izan duten bi patente.

5.1.- XIX. mendearen bukaeran patenteen hedapena eta XX.
mendearen hasierako gainbehera.

Joseph Louis Lambotek
patentatutako zementu
armatuzko
barkuaren
xehetasunak

26 Bere lehen lore-ontzia. 1849an eraikiko du, nahiz eta 1867ra arte ez patentatu.

Hormigoi armatuaren hasierak eta garapena ezagutzeko
aztertutako dokumentu eta testu gehienetan, material berriaren
lehen "asmatzaile" moduan gehien aipatzen den izena Joseph
Monier-ena da (1823-1906). Berez, zementu armatua erabiliko
du eta ez hormigoi armatua, hau da, ez du agregakinik erabiliko
material berriaren osagaien artean. Baratzezaintzarako
lore-ontziak egiteko alanbre-sarea eta zementua erabiliko
ditu.1867an patentatu egingo du sistema hau eta Pariseko
erakusketa unibertsalera eramango du26.

Hala ere, bere ideia eta patenteak ez ziren oso arrakastatsuak
izan, baina eragin handia izan zuten beste asmatzaileengan.
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Joseph Monier-ek patentatutako zementu armatuzko lore-ontziak

Joseph Monier

Monier-ek

patentatutako

zementu

armatuzko

forjatuaren
xehetasunak

du Chazlet-eko Gazteluan.
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eraikuntza patentatuko du eta 2 urte beranduago, 1875ean, lehenengo zementu armatuzko zubia eraikiko

ditu. 1872an zementu armatuzko130m3ko ur-depositua eraikiko du, 1873an zementu armatuzko zubien

27 1868an zementu armatuzko hodiak eta 1869an fatxadetarako zementu armatuzko panelak patentatuko

Habexkek luzetarako altzairuzko bi barra izango dituzte,
beheko aldean lodiena eta goialdean bestea (beraz, badirudi,
intuizioz bada ere, ezagutzen dituztela flexioak dituen

Hormigoi armatuzko estalki sistema hau habexkek eta losa
batek osatzen dute. Bi elementu hauek altzairuzko elementu
desberdinekin armatuko dira.

Joseph

Hona hemen azken patentearen xehetasun batzuk:

(1878) eta estalkiak (1880).

baina 1878tik aurrera hasiko da eraikuntzarako aplikazio
dituzten elementuak patentatzen; hormigoi armatuzko habeak

Aurrerantzean Monierrek hainbat sistema patentatuko ditu27

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
XIX. mendearen bukaeran patenteen hedapena eta XX. mendearen hasierako gainbehera

42

Lauzaren armatua, gaur egun "mailazo" bezala ezagutzen
dugun armatuaren oso antzekoa izango da. Altzairuzko
alanbre-sare hau lauzaren behealdean jarriko da. Bi geruza
izango ditu. Beheko geruzan barrak bata bestearekiko
paralelo jarriko dira, 5cm inguruko tartea utziz
(erresistentziako armatua) eta hauen gainean bigarren geruza
jarriko da, azpiko geruzako barrekiko perpendikular eta tarte
bera mantenduz (banaketako armatua). Biak lotzeko alanbrea
erabiliko da. Badirudi altzairu sarearen azpialdeko armatua
sendoagoa dela goikoa baino.

hirugarren armatu bat izango dute. Goiko armatua eta
behekoa lotzen dituen Z formako altzairuzko errefortzu
errepikatua jarriko du, bi armatu nagusietara alanbrez lotuta.

Goiko armatua lauzan sartuta gelditzen da eta beraz
habexkak eta lauza lotzeko ere balioko du. Habexkek

ondorioak; azpialdea trakzionatua eta goialdea konprimitua).

Hennebique izatez igeltseroa da, baina Bruselan bere kabuz
egingo du lan eraikitzaile bezala. 1879an lehen aldiz hormigoi
armatua erabiliko du etxebizitza eraikin bateko zoruak egiteko:
armatua burdin forjatuarekin egingo du.

Monier prototipoetan lortutako emaitza esperimentaletan
oinarrituko da bere egiturak diseinatzeko.
Material bera erabiltzen duten patenteak anitzak dira garai
honetan Europa osoan zehar. Agian, denetan ospetsuena
François Hennebique-rena izango da.

Izatez, Monier Versailles-eko L Orangerie-ko lorazaina da,
eta beraz ez du prestakuntza teknikorik. Baina patenteei
esker, eraikitzaile moduan arituko da eta hainbat herrialdetan
zabalduko ditu bere patenteen kontzesionarioak.

Cottancin-en losa ere oso antzekoa izango da.

Cottancin-en zementu armatuzko forjatua
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osamenta de formas armónicas y bellas. (...)"

los movimientos y amortiguando los choques, sirviendo al propio tiempo para revestir la

envoltura protectora y bastante elástica para ligar el conjunto, prestándose en todos

suficiente para conservar invariable la forma y soportar todos los esfuerzos, y una

43

forma la osamenta y la masa muscular; es decir, un esqueleto con la rigidez y resistencia

material heterogéneo cuyo feliz consorcio podemos comparar al que en el cuerpo humano

"(...) este se compone, como es sabido, de hormigón y de hierro o acero, constituyendo un

argitaratutako "Hormigón de cemento armado" artikuluan:

28 Horrela definitzen du Enrique Martinez y Ruiz de Azuak, 1900ean Revista de Obras Públicas aldizkarian

Bere helburu nagusia egitura suaren aurka babestea da eta
horretarako burdinazko eta altzairuzko egiturak hormigoiarekin
estaliko ditu28.

François Hennebiquek forjatuak
eraikitzeko patentea. Armatua
konplexuagoa
da
aurreko
patenteetan
baino,
jada
funtzionamendua ulertzen hasten
direlako. Trakzioa jasaten duten
puntuetan jarriko da armatua.

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
XIX. mendearen bukaeran patenteen hedapena eta XX. mendearen hasierako gainbehera

Hala ere 1892an lortuko du hormigoi armatuzko sistema
batekin egindako lehen patentea. Hemendik aurrera, solairu,
pilare, etab.en patenteak lortzen joango da. Hauek denak
emaitza esperimentaletan oinarritzen dira. Entseguen bidez
44

Bere helburua soilik komertziala bazen ere, 1886an aditzera
eman zuen trakziozko tentsioak altzairuzko armatuak
bakarrik jasan beharko lituzkeela. Intuizioz egindako
iradokizun honek (ez du analisi teorikorik egingo) sistema
hobeto ulertzera eraman zituen hainbat ikertzaile.

François Hennebiqueren forjatuaren axonometria bat. Habeen, lauzaren
eta zutabeen armatua agertzen da. Habeak eta zutabeak lotzeko modiloiak
erabiliko ditu.

Propaganda estrategia honen barnean sar genezake 1896tik
aurrera argitaratuko duen Béton armé aldizkaria. Izan ere,
bere produktuen propaganda egiteko erabiliko du eta ez
hormigoi armatua "materiala" (eta ez sistema patentatuak)
hedatzeko.

Hala ere, bere abileziarik handiena
propagandaren bidez salmenta
estrategia eraginkor bat antolatzea
izango da eta honi esker Europa
guztian zehar kontzesionarioak
zabalduko ditu.

Altzairuzko egituretan erabilitako
kalkuluetan oinarrituko da, adibidez,
elementu konprimituak kalkulatzeko.

ere honek ez du esan nahi kalkulurik
egiten ez zuenik.

elementu desberdinak aztertuko
ditu eta hauen konbinazioak eginez
egitura konplexuak lortuko ditu. Hala
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Honela diote bere propaganda askok: "Egin itzazu zure
eraikuntza guztiak merkeak, erregaitzak eta betirako
batere mantenurik gabe, Hennebique hormigoi armatuarekin"

François Hennebiquek bere patentea zabaltzeko erabiliko duen
"Le Béton Arme" aldizkaria.

Aurretik esan bezala, eta egindako propagandari esker,
Hennebiqueren patentea mundu osoan zehar zabalduko da.
Adibidez, Ingalaterran, XX. mendeko lehen urteetan, Louis
Mouchel-en eskutik Hennebique sistemak izango du hormigoi
armatuzko obren monopolioa. Patente honekin egindako obrak
45

Orain arte ikusitako bi patente jabeak frantsesak dira. Baina,
zer gertatzen da beste herrialdeetan? Ikusiko dugun bezala,
bi patenteak oso era desberdinean garatuko dira.

François Hennebiquek bere patentea zabaltzeko erabiliko duen propaganda.
Bizkaiako kontzesionarioak ateratako propaganda kartela.

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
XIX. mendearen bukaeran patenteen hedapena eta XX. mendearen hasierako gainbehera

Beraz, esan daiteke Monier-en patentearen garapena hemendik
aurrera metodo teorikoetan eta kalkuluetan oinarrituko dela
46

Kabilen artean burdinazko xaflak erabiliko dira, irudian
azaltzen diren eran, kabilei eusteko.

Emmil Mösch ingeniariak Monier-en patentean oinarrituta forjatuak armatzeko
egindago aldaketak: kabilak eta burdinezko xaflak erabiliko ditu forjatuak
armatzeko.

Alemaniak egindako ekarpen teorikoak ezinbestekoak izango
dira patenteen sekretupeko formulen garaia gainditzeko:
hormigoi armatua prozesu patentatu bat izatetik material bat
izatera pasatzeko ezinbesteko urratsa.

Aldiz, Monier-en patenteak garapen erabat desberdina
izango du. 1884ean Conrad Freitag-ek Monier-en patentea
eskuratuko du Hego Alemanian hormigoi armatuzko obrak
egiteko. Urtebete beranduago, 1885ean, Wayss-ek doan
jasoko du Freitag-en eskutik hormigoi armatuzko obrak
sistema honekin egiteko eskubidea Ipar Alemaniarako. Hauek
biak elkartu egingo dira Wayss & Freitag firma sortzeko eta I.
Mundu Guerra heldu arte Alemaniako eraikitzailerik handienak
izango dira. Firma honentzat lan egiten duen Emmil Mösch
ingeniarik hainbat entsegu egingo ditu, eta gaur egun "Metodo
Elastiko" izenarekin ezagutzen dugunaren lehen urratsak
emango ditu. Hauek Monier-en patentea garatuko dute.
Forjatu txikiak armatzeko forma aldatuko dute: Kabila pareak
azpialdean kokatzen dira eta hauek ez banantzeko loturak
jarriko dituzte.

Batez ere hormigoi armatua materialean, hormigoiaren eta
altzairuaren arteko itsasgarritasunaren funtzioa ulertu zuen.
Hona hemen Hyatt-ek aztertutako habeetako bat.

Cement Concrete Combined with Iron as a Building
Material, With reference to economy of metal in
construction, and for security against fire in the
making of roofs, floors and walking surfaces.(...)"

"(...) An account of some Experimets with Portland

Thaddeus Hyatt abokatu ipar amerikarra da izatez, baina arrazoi
politikoak direla medio, Ingalaterran lan egingo du eraikitzaile
lanetan. Honena izango da hormigoi armatua "material" bezala,
edozein patentetatik urrun, lehen ikerketa lana argitaratuko
duena 1877an:

Hemendik aurrera material hau ikertuko duten hainbat pertsonaia
azalduko dira eta bakoitzak bere ekarpen teorikoak egingo
ditu. Ekarpen hauek materialari buruzko hainbat tratatuetan
argitaratuko dira. Hona hemen pare bat kasu.

patenteetatik aldenduz eta Hennebiqueren patenteak, aldiz,
esperientzian eta lortutako faman oinarrituko dira.

entseguetan lortutako emaitzetan oinarritzen jarraituko
dute.
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gai izan zen ondorengoa

4.- Altzairuaren eta hormigoiaren arteko itsaskortasuna
nahikoa sendoa da habearen armatua behealdean jarrita, goiko
aldeko hormigoi konprimituarekin konbinazioan lan egiteko.

3.- Altzairua hormigoizko geruza nahikoa lodiarekin estaltzen
bada, suteen aurrean portaera ona duen material bat lortuko
dugu.

2.- Hormigoia sutearen aurrean portaera ona duen materiala
da.

1.- Altzairuaren (edo burdinaren) portaera ez da ona suteen
aurrean.

Diagramak eta kalkuluak eginez
egiaztatzeko:

Thaddeus Hyatt-ek aztertutako eta entsegatutako habe bat.

47

Honek bere ondorioak izango ditu: hormigoi armatuarekin
lotutako enpresa alemanak erabat koordinatuta lan egingo
dute. Enpresa hauek denek egiten dituzten ikerketa lanak
Munich-eko laborategi ospetsuen babesa izango dute. 1901ean
"Beton und Einssen" aldizkaria argitaratuko da.

1887an Mathias Koenen-ek Monier-en sistema ikertu zuen eta
patente honen elementu batzuentzat formula enpiriko batzuk
pentsatu zituen. 1900ean Mösch-ek hartu zuen erreleboa eta
Elastikotasunaren Metodoa garatu zuen.

Ondorio interesgarri hauetara iritsi zen arren, ez zuen askoz
gehiago aurreratu bere ikerkuntzetan, bere entseguetarako
babeslerik ez baitzuen topatu.

8.- Alde trakzionatuan burdina duen hormigoia, ez da erabilgarria
eraikuntzetako egituretan bakarrik, baita itxiturak egiteko
ere.

7.- Elastikotasun- moduluen erlazioa 20koa izango da.

6.- Bi materialen dilatazio termikoko koefizientea nahikoa
antzeko da, sua eta izoztea denean altzairua-hormigoia
konbinazioren erresistentzia bermatuz.

5.- Hormigoiaren eta barra edo xafla bidezko armatuaren
konbinazioa perfektua da eta armatu bezala perfilak erabiltzea
baino askoz ere merkeagoa da.

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
XIX. mendearen bukaeran patenteen hedapena eta XX. mendearen hasierako gainbehera
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rapidez y economía los antiguos con madera, etc. (...) "

construcciones incombustibles de hierro y cemento, que reemplazan con extraordinaria

a 1,50 de ancho, son de inestimable valor para formar el esqueleto o armazón de las

"(...) Estas latas metálicas que se fabrican en hojas de 2,40 metros de longitud por 0,70

argitaratutako "El metal Deployé en España" artikuluan:

29 Horrela definitzen da sistema hau, 1900eko martxoaren 15ean Revista de Obras Públicas aldizkarian

Zementu armatuan oinarrituta beste sistema batzuk ere
patentatuko dira, hala nola, Poutre Dalle (Société Générale de
Ciments portland enpresa frantsesak Compañía Anónima del
Hormigón Armado de Sestao sortuko du Bilbon patente honekin
lan egiteko), Ransonel, Eilson, metal deployé 29 (kontzesionarioa
izango du Bilboko Zorroza auzoan kokatuko den La Compagnie
du Métal Déployé enpresak), etab. Sistema hauek batez ere
estaldurak egiteko erabiltzen dira. Kasu honetan zementua
altzairuzko elementuak suteetatik babesteko erabiltzen da.

5.1.2.- Beste sistema batzuk: Cottancin, Lambot, Poutre Dall,
Metal Deployé, Ribera, etab.

1900eko Pariseko Erakusketak ere ekarpen handia egingo
du hormigoi armatua material bezala erabiltzeko. Izan ere,
erakusketa unibertsal honetan egingo diren eraikin gehienak
hormigoi armatuz egingo dira, eta honek materialaren
unibertsalizazioa ekarriko du.

Hennebiquerenak kutsu komertziala duen bezala, honek oinarri
zientifikoa izango du.

Garai berean, 1854ean, William Boutland Wilkinson igeltsu
fabrikatzaileak kaxetoi bidezko losa sistema patentatuko du:
kaxetoi hauek, galdutako enkofratu moduan funtzionatuko dute.

Metal Deployé-aren aplikazio bat formatuen azpialdea estaltzeko.

Metal Deployé. Altzairu gozoa, latoia edo beste edozein metal harikor moztu
eta tenkatu ondoren lortzen den erronbo formako sareak armatu moduan
funtzionatzen du sistema honetan.
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William Boutland Wilkinson-en kaxetoi bidezko lauza sistema

Baina pertsonaia honen patenteek ere ez dute arrakastarik
izango.

armatuaren oinarrizko funtzionamendua ulertzen dutela
(intuizioan oinarrituta bada ere). Irudian ikusten den bezala,
altzairuzko armatuaren bidez nerbioen erdian, behealdea
eta, oinarrietara gerturatzen den heinean habearen goialdea
sendotuko ditu. Nerbio sarearen gainean 4cm-ko hormigoi
geruza bat izango du altzairuzko mailazo batekin.

Hauetara hormigoia botako da nerbio sarea osatzeko. Nerbio
hauek (habe edo habexkak) armatuta egongo dira trakziozko
tentsioak jasateko. Sistema honek argi uzten du hormigoi

Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la construcción
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31 DOMOUSO DE ALBA, Francisco José. Manuales sobre hormigón y cemento armado en España: 1902-1910
1902-1910..

elementua eraikiko du entseguak egiteko, Oviedon zoru bat eraikiz.

Hennebique jaunarekin bilduko da informazioa lortzeko eta 1898an sistema honekin egindako lehen

sistemarekin eraikitzen ari diren hormigoi armatuzko zubi bat ikusiko du eta liluraturik geldituko da.

30 Jose Eugenio Riberak zubi metaliko batzuk ikusteko Suitzara egiten duen bidaia batean Hennebiqueren

Mendearen hasierarekin batera Espainian hainbat patente
erregistratuko dira: Ricardo Martinez Uncitirena (1902), Jose

XIX. Mendearen bukaeran badira patente espainiar gutxi batzuk
ere, baina ez dira ugarituko XX. mendearen hasierara arte.

Sestaon Blanc sistemaren ordezkaritza eramango duen
Compañía Anónima del Hormigón Armado izeneko enpresa ere
azalduko da.

Urte batzuk beranduago Jose Eugenio Riberak30 Hennebiqueren
emakida lortuko du.31 Urte batzuk beranduago Hennebiqueren
sistema alde batera utzi eta berea sortuko du.

Monier-en patentea ez da 1884ra arte iritsiko eta
Hennebiquerena urtebete beranduago erregistratuko da.
Francesc Maciá kataluniarra izango da Monierren patentearen
emakida lortuko duena Claudio Duran arkitektoarekin batera.
Urte batzuk beranduago 1891n Nicolau Bideetako ingeniariak
entsegu batzuk egingo ditu errail zahar batzuk hormigoian
murgilduz.

5.1.3.- Estatu mailan erregistratutako patenteak.

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
XIX. mendearen bukaeran patenteen hedapena eta XX. mendearen hasierako gainbehera

aldizkaririk

espezializatuenetan

kanpoko
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este país. Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción.

32 MARTIN NIEVA, H. La introducción del hormigón armado en España: las primeras patentes registradas en

Construcciones en Hormigón Armado a prueba de
incendios Sistema Hennebique Privilegiado"

"Concesionario en la Provincia de Guipúzcoa de

Gipuzkoan Hennebiqueren patenteetan oinarrituta lan egingo
duen eraikitzailea Miguel Salaverria da. Horrela dio bere
enpresaren eskutitzetan agertzen den idazpuruan:

aldizkarietan hormigoi armatuari buruz esaten dena jasotzen
hasiko dira XIX. mendearen bukaeran. Adibidez "Nouvelles
annales de la Construction" aldizkari frantsesetik informazio
asko bilduko dute. Revista de Obras Públicas aldizkariak bere
4.alean jasoko du 1896an lehen aldiz zementu armatuzko
hormigoiari buruzko informazioren bat. Batez ere Hennebiquek
patentatutako sistemen erreferentziak bilduko dituzte,
munduan zehar zabalduena izango baita (lehen aipatutako
propaganda sistemari esker).

Espainiako

Eugenio Riberarena (1901), Manuel Zafrarena (1902), etab.32

Hennebiqueren patenteak Gipuzkoan izango duen emakidatako bat Donostiako
Miguel Salaverria eraikitzailearena izango da.
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HORMIGOI
ARMATUA

ZEMENTU
ARMATUA

URTEA
1849
Monierrek
zementu
armatuzko lehen
lorontzia egingo
du

1855
Lambotek
erakusketa
unibertsalean
zementu
armatuzko
barkua
erakutsiko du

William Boutland
Wilkinsonen
patentea

William B.
Coigneten
Wilkinsonek,
forjatuen
hormigoi
patentea
armatuzko
forjatudun
etxetxoa
eraikiko du.
Armatua egiteko
altzairuzko
barra batzuk
eta alanbre
sokak erabiliko
ditu. Hormigoi
armatuzko lehen
eraikina

1854
Monier-ek
zementu
armatuzko lehen
patentea lortuko
du

1867

William E.
Wardek hormigoi
armatuzko
lehen landa
etxea eraikiko
du hormigoi
armatua erabiliz
New Yorken.
Arkitektoa
Robert Mook.

1875
Lutxanako zubia
berreraikiko da
Ingalaterratik
ekarritako Portland
zementuz egindako
Coignet mortairua
erabiliz

1877
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Earnest L. Ransom
ek altzairuzko
barra korrugatuak
patentatuko ditu
hormigoiaren eta
barren arteko
adherentzia
hobetzeko

Monierren
Patentea
erregistratuko da
Espainian

1884

Hennebiqueren
lehen patentea.
Bartzelonara
ere urte berean
iritsiko da.

1892

1898

Jose Eugenio
Ribera bideetako
ingeniariak
estaturako
Hennebiquen
kontzesioa
lortuko du.

1893

Francesc Maciak
monierren
patentea
eskuratuko du
estatu mailan lan
egiteko.

Robert Maillartek Stauffacher
zubia eraikiko du
Zurich-en.

1899

1903

Ricardo Martínez August
Uncitik bere
Perretek
sistema propioa Theatre
patentatuko du Champs Elysee
eraikiko du
Parisen.

August
Vacchelliren
Perret-ek 25
tratatua
Rue Franklin
apartmentu
eraikina altxako
du Parisen.
"The Trabeated
System of
Reinforced
Concrete."
sistema erabiliko
du.

1902

Ingalls eraikina
(Cincinnati)
lehen hormigoi
armatuzko etxe
horratza izango
da. Armatzeko
sistema
Ransomena
izango da.

1904

Frank Lloyd
Wright-ek
Unity Temple
eriako du
Oak Park-en,
Illinois.

1905

Hormigoiari
buruzko
lehen agindu
ministeriala
Frantzian

1906

1913
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Hormigoiari Max Bergburuzko
en h.a.ko
lehen agindu nerbiodun kupula
ministeriala
Inglaterran

1907
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HORMIGOI
ARMATUA

ZEMENTU
ARMATUA

URTEA

Freyssinet-en Hormigoiari
egitura nerbatua buruzko
Avord-en
lehen agindu
ministeriala
EEBBn

1916

1917

Mies van der
Rohe-k hormigoi
armatuzko
etxe horratzak
proposatuko
ditu.

1919

1923

Feryssineten
Orlyko
hangarrak.
Hormigoi
armatuzko
laminak

August Perretek Zafraren
Notre Dam du
tratatua
Raincy eraikiko
du.

1922

Pier Luigi
Nervi-k
Florence
Stadium-a
eraiko du.

Algeciraseko eta Pola
de Sieroko
merkatuak.
Hormigoi
armatuzko
laminak

19301932-1933
1930
1932-1933

Le Corbusierrek Salginatobel
Villa Savoya
zubia (Robert
eraikiko du
Maillar) Suitzan
dago eraikita.
Kajoi hutsen
bidez egina.

1929
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Recoletos
frontoia.
Hormigoi
armatuzko
lamina

1935

Frank Lloyd
Wright izango da
lehena hegada
handiak egiten
Fallingwater.
etxean

1936

Hormigoiari
buruzko
lehen agindu
ministeriala
Espainian

1939

1962

Felix Candela
Bertrand
Xochimilcoko
Goldberg-en
jatetxea eraikiko torre bikiak
du. Ganga
Marina City-n
hiperboliko
hasiera emango
parabolikoak.
die homrigoi
armatuzko
etxe horratz
modernoei

1958

Fibra erabiltzen
hasiko da
hormigoia
armatzeko

1970
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33 RUSKIN, John: Las Siete Lámparas de la Arquitectura. Barcelona, 1997

(...)."33

Por esto nadie calificará de arquitectónicas las leyes
que determinan la altura ó la posición de un bastión;
pero cuando al revestir la piedra se le añada un trozo
inútil, una estría, por ejemplo, habrá arquitectura

para el arte que, comprendiendo y admitiendo como
condiciones de su funcionamiento las exigencias y
necesidades corrientes del edificio, imprime a su forma
ciertos caracteres venerables y bellos, aunque inútiles
desde otros puntos de vista.

"(...) El nombre de arquitectura debe quedar reservado

erantzuteko arkitektura adierazpide berri bat bilatzen da.
Garaiko arkitekto eta ingeniariak ez dira gai adierazpide berri
bat sortzeko eta aurretik erabilitako estiloak berreskuratuko
dituzte, oro har. Garai honetan gehien erabiltzen den adierazpide
arkitektonikoa historizista da: neoerromanikoa, neogotikoa,
neomudejarra, etab. Baina arkitektoek ez dute garai jakin
batera mugatu nahi eta ondorioz estilo eklektiko bat sortuko
da, historian zehar erabili diren hainbat arkitektura adierazpide
eraikin berean erabiliz. Eraikinaren edertasuna bilatzen
dute eta horretarako ornamentazioaz baliatuko dira. John
Ruskin teorikoak ornamentazioa, eraikuntza arauen gainetik,
arkitekturaren funtsa dela dio "Lámpara del Sacrificio" izeneko
idatzian:

XIX. mendean, sortzen ari den gizarte berriak dituen beharrei

5.2.1.- Arkitektura historizista eta eklektikoa

5.2.- Lehen eraikinen adierazpide arkitektonikoa.
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Frank Lloyd Wright-en Robie etxea. 1910ean eraikia Illinois-en, Estatu
Batuetan.

Garai honetako arkitektura adierazpide nagusia historizista
izan den arren beste adierazpide mota batzuk ere azalduko
dira: Arts and Crafts deritzon arkitektura "herrikoia"
Ameriketan, arkitektura adierazpide funtzionalago
batekin, edo Art Nouveau Frantzian (modernismoa estatu
mailan eta sezesioa Austrian), arkitekturaren estetika
eta funtzionaltasunean oinarritua, edo Chicagoko eskolan
oinarritutako estilo erabat arrazionala.

Oro har, bolumen erregularrekoak dira eraikin hauek, ardatz
nabarmenekin. Simetria zorrotza mantentzen dute. Oinarri
sendoa izango dute eraikinek eta solairu nagusian pilatuko
dira ornamentaziorako elementu gehienak, eraikina gorantz
doan heinean desagertuz.

erabiliko dira. Bestelako eraikinetan hiri jauregi italiarren
eraginaz gain, frantses kutsuko elementu asko erabiliko dira.

Eraikin publikoetan berpizkundeko eta barrokoko estiloak
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1904-1906. Gaudí-ren Batlló
etxea Bartzelonan.

Art
Nouveau
estiloko eraikina
Donostiako Garibay
kaleko
21.ean.
Ramón Cortazarek diseinatuko du
1903an
Otto
Waner-en
Majolika
etxea.
Vienan
eraikia
1900ean.

XX. mendearen hasieran ordea, material berria sartzen
denean, fatxadetako egurrezko begiraleihoak hormigoi
armatuzkoengatik aldatuko dira. Hauek jatorrizko egurrezkoek
baino hegada handiagoak izango dituzte hormigoi armaturen
abantailak aprobetxatuz.

Orokorrean, fatxadetarako harrizko eustormak eta barrualdeko
egiturarako egurra erabiliz eraikiko dira.

1863-1864 artean harresiak eraitsiko dira eta behar berriei
erantzuteko zabalgune berriak eta eraikin publikoak altxatuko
dira. Batez ere berpizkundeko eta barrokoko estiloak erabiliko
dira eraikin berri hauetan. Zabalgune erromantikoa deituko zaio
bertan eraikitako arkitekturak erabiltzen duen arkitektura
adierazpideagatik.

Gipuzkoako kasuan, Donostiak hazkunde handia jasango du
Industria Iraultzari esker. Erdi Aroko egituradun hiria izatetik
hirigune bat izatera pasatuko da.
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Luis Elizade arkitektoak diseinatutako Banco Guipuzcoanoren
egoitza Donostian. 1900-1902 artea

Hiru kasuetan erabilitako arkitektura adierazpidea erabat
klasikoa da.

Kanpoaldetik ez da material berriaren aztarnarik sumatzen.
Fatxadak karga hormak izaten jarraituko dute eta barrualdeko
egituretan hormigoi armatua erabiliko da. Horrela gertatzen
da, adibidez, Banco Guipuzcoanoren Donostiako bulegotan
(Hondarribia kalean), Gipuzkoako Artxibo Probintzialean
(Tolosan) edo Eibarko Udaletxean (estilo frantseseko
eklektizismo klasikoa).

eta solairu berriak eransten hasiko dira eraikinen goialdean
material bera erabiliz.

Garai berean zabalguneko lehen konponketa lanak egiten
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Hala ere jada konturatuta daude garai hartako arkitektoak
hormigoi armatuak arkitektura adierazpide berri bat ekarriko
duela. Hainbat kongresutan parte hartuko dute arkitekto
hauek. Adibidez, VI. Arkitektoen Nazioarteko Kongresuko 4.
aztergaian Berlagek eraikuntzaren aurrerapen modernoek
forma artistikoan duten eraginaz hitz egingo du:

E i b a r k o
Udaletxea. Ramon
Cortazarrek
diseinatua
eta
1901ean eraikia.

Manuel Echave
arkitektoak
diseinatutako
A r t x i b o
probintziala
Tolosan. 1904
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34 El Pueblo Vasco. 5 de enero de 1908.

XIX. mendean zehar erabilitako arkitektura adierazpide
eklektikoak indarra galduko du. Krisi honi erantzuteko bi
korronte berri sortuko dira: alde batetik modernismoa eta
bestetik arkitektura nazionala edo erregionalista.

Jada XIX. mendearen erdialdean Augustus Welby N. Pugin-ek
tokiko materialetara, tekniketara eta estiloetara bueltatzearen
alde egingo du lan, arkitektura erregionalista bultzatzeko.

5.2.2.- Arkitektura erregionalista

"(...) (el hormigón armado) está llamado a producir
nuevas formas en la Arquitectura (...)"34

Bere hitzaldia estilo modernistari buruz hitz egiten amaituko
du hormigoi armatuari buruz erreferentzia zuzena eginez:

Gertuago, Gurruchaga arkitekto donostiarrak (Donostiako
Justizia Jauregia, 1911) 1908ko urtarrilean Donostiako Casinoan emango duen hitzaldi batean arkitektura erlijiosoan aurreko
mendeetan erabilitako estilo arkitektonikoei buruz hitz egingo
du.

causa de una evolución en la Arquitectura. Es pues,
absolutamente necesario que los arquitectos estudien
sus formas artísticas desde ahora, si quieren ser
dueños de su arte (...)".

"(...) es probable que los cementos armados sean

35 DIÉGUEZ PATAO, Sofía: La Generación del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid. Madrid, 1997

Eraikinei baserri itxura ematen saiatuko dira. Adibide garbiak
dira Diputazioaren tren geltokiak, Zumaiakoa, Azkoitikoa edo
Zestoakoa. Beste tamaina bat duten arren Tolosako Iurramendi
Ospitaleak eta Benefizentzia etxeak ere erregionalismoan
oinarritutako arkitektura adierazpidea erabiltzen dute.

Eklektikoa ez den arkitektura bat bilatu nahian, aberriaren
tradizioan oinarritutako arkitekturan bilatuko du inspirazioa.
Euskal Herriko bertako eredua. Bi eredu tradizionalak dorreetxea eta, batik bat, baserria izango dira

Mugimendu honen gailurra mendearen bigarren hamarkadan
kokatuko da.

Euskal Herriaren kasuan hiru korronte elkartuko dira:
"montañes" deiturikoa, Leonardo Rucabado eta Manuel Mª
Smith-ek bultzatutakoa, "ciudad jardin" deiturikoa tradizio
ingelesean oinarritutako arkitektura, Euskal Herriko itsas
portuek Bretainia Handiko portuekin izandako harreman
komertzialen ondorioz, eta azkenik, Euskal Herrian ospatuko
diren hainbat kongresu eta dibulgaziotan aztertutako bertako
formak.

hamarkadara arte. Caballero Lapiedra eta Lamperez izango
dira korronte honen bultzatzaile nagusiak: berezko estilo
arkitektonikoa izateaz gain tokiko eraikuntza eredua
berreskuratuko du.35

Baina estilo arkitektoniko erregionalak berreskuratzeko
korronte hau ez da Estatura iritsiko XX. mendeko lehen
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36 YRIZAR, Joaquín de. Las casas vascas. Librería internacional. San Sebastián. 1929

la existencia de una arquitectura moderna. Esa

"(...) En esta sociedad de transición no es posible

Lluís Domenech i Montaner arkitekto katalana izango da
arkitektura erregionalaren oinarriak ezarriko dituena.
Montaner-ek berak dionaren arabera trantsizio garai batean
daude, aro historiko baten bukaeran eta beste berri baten
hasieran:

1915ean Donostian antolatutako VI. Arkitektura Kongresu
Nazionalean Leonardo Rucabado eta Anibal Gonzalez arkitektoek
arkitektura nazionalari buruz hitz egingo dute.

arreglo del desbarajuste constructivo estaba en el
mismo país en los humildes caseríos hallaron la solución
del problema (...)"36

"(...) los espíritus perspicaces observaron que el

Forma berriak herri arkitekturara egokituko dira: bi isurialdeko
estalkidun etxeak eraikiko dira fatxadetan egurrezko bilbadura
faltsuekin. Horrela dio estilo aldaketari buruz Joaquin de Yrizar
arkitektoak "Las casas vascas" liburuan:

proposatutako egurra eta harria bezalako materialak ez dira
gehiegi erabiliko. Hormigoi armatuzko egiturak merkeagoak
izango dira material tradizionalak baino.

eta espazioak sortzeko era berriak erabiltzen hasiak dira.
Horregatik estilo erregionalista bultzatzen duten teorikoek

Baina jada garai honetarako material berriak ezagutzen dira,

Barcelona. 1963.

37 DOMENECH Y MONTANER, L. En busca de una arquitectura nacional. Cuadernos de arquitectura.

61

encuentra en uno de los momentos más críticos de su
evolución por el enorme avance de los procedimientos
constructivos.

"(...) En los actuales días, la arquitectura vasca se

Quizás sus proyectos, tan cercanamente emparentados
con los sugestivos caseríos, sean censurados por
lo que toda tradición tiene de cosa muerta; pero, en
realidad, para llegar a la forma definitiva que los
nuevos materiales reclaman, es imprescindible esta
evolución que, como todas las de la Arquitectura, será
lenta y premiosa (...)"

tradicional con las nuevas técnicas constructivas para
conseguir adaptar a la vida actual los tipos conocidos,
por medio de una depurada estilización. Este es el
criterio de la mayoría de los arquitectos
vascos contemporáneos.

"(...) El arquitecto moderno pretende armonizar el espíritu

Yrizar-ek ere antzeko arrazoiketa egiten du "Las casas
vascas" liburuan:

arquitectura moderna adecuada a la nueva era será un
arquitectura de una generación y no de una región. Y
esa única arquitectura moderna, señala, se adecuará a
las distintas tradiciones sociales y culturales de cada
pueblo. (...)"37
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y Walter Gropius. Ondare. Cuaderno de artes plásticas y monumentales. 2004. Orr. 195-213

39 MUÑOZ, F.J.: Arquitectura racionalista en San Sebastián. Las conferencias de Fernando García Mercadal

38 YRIZAR, Joaquín de. Las casas vascas. Librería internacional. San Sebastián. 1929

Los materiales son usados en su verdadera forma
y jamás han figurado elementos que no estuvieran

"(...) La construcción vasca es eminentemente realista.

Joaquin de Yrizar arkitektoak bi etapa bereizten ditu bertako
arkitekturaren berpizkundean: lehen etapa mundu gerraren
aurretik eta bigarrena ondoren.

por una carreta de bueyes. Asimismo, el caserío no
podrá ser la casa que satisfaga las necesidades y los
gustos de los hombres modernos, porque del mismo
modo que el uso de las máquinas se ha hecho universal
también lo será la arquitectura práctica, con todos los
adelantos modernos como el ascensor, la electricidad,
la calefacción, etc. (...)"39

"(...) lo mismo que si se pretendiera sustituir un automóvil

Aldiz, García Mercadalek, arrazionalismoa bultzatuko duen
arkitektoak, ondorengoa dio estilo "neovascoari" buruz:

Como producto de la actividad humana no puede
estancarse y continuar indefinidamente con las mismas
formas; pero para que esta actividad generadora de
la nueva arquitectura no se malogre, ha de tener
presente las enseñanzas que emanan de las viejas
construcciones (...)"38

40 YRIZAR, Joaquín. Euskalerriaren alde. Donostia. Número 258. 1925

El edificar conservando formas deducidas de materiales
que hoy no se emplean, es la gran dificultad de la
arquitectura contemporánea de todos los países.
Antes de ahora se presentó un problema parecido. Fue
el tránsito de las construcciones de madera a las de
piedra (...)"40

crisis el uso de materiales que antes no se conocían.
El arquitecto actual debe de enlazar las formas
tradicionales y los modernos sistemas de construcción
con una gran honradez profesional, si quiere que su
obra sea bella.

(...) Además del cambio de costumbres ha influido en esta

En el renacer (de alguna manera hay que llamarlo)
de nuestra arquitectura, una de las primeras faltas
que se observan es la carencia de estudio de lo
edificado por nuestros antepasados. En general, de
sus construcciones ha sido aprovechado el exterior, lo
superficial. Así, para construir una casa estilo vasco
es corriente imitar un entramado con fajas de cemento
y pintarrajearlo de verde o azul. ¿Consiguen con ello el
objeto propuesto? No; tales casas no tienen de vasco
más que el nombre (...)

justificados plenamente. De esta condición nace su
belleza; belleza verdad, belleza honrada, pudiera
decirse, si admitiera calificativos este concepto.
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XIX. mendearen bigarren erdialdean gertatutako iraultza
industrialari esker, erdi aroko egitura zuten hiriguneak hiriburu

5.3.1.- Arkitektura adierazpide historizista duten eraikinak
eta izaera funtzionala duten azpiegiturak

5.3.- Gipuzkoan hormigoi armatuaren eraikitako lehen
elementuak

Baina bada estilo modernoagoa erabiliko duten arkitektura
adierazpiderik: Katalunian Art Nouveau-aren pareko estilo
"modernista" bat sortuko da. Gaudi izango da bultzatzailea
nagusia. Adierazpide honek historizismoa gainditu nahi du.
Bizkaian lengoai modernoago bat erabili nahi duten arkitektoak
estilo katalanean oinarrituko dira, aldiz Gipuzkoan dauden
eraikinak, Frantziarekin dagoen gertutasunagatik, Art Nouveau
estiloa izango dute. Hau batez ere fatxadetan gertatuko da.
Adibide garbia dira Donostiako Garibai, 21eko eraikina (1903)
edo Prim Kaleko 17.ean kokatzen dena (1904) (nahiz eta honek
beheko solairuan estilo klasikoa izan).

Beraz estilo honekin sortutako eraikin asko itxura tradizional
baten atzean ezkutatzen diren eraikin modernoak izango dira.

monumentales. Nº 23. 2004. Orr. 35-76

41 BASURTO FERRO, Nieves. La arquitectura ecléctica
ecléctica. Ondare. Cuaderno de artes plásticas y
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a la hora de abordar su proyecto y ello le lleva a tomar
elementos de origen diverso y plasmarlos en un solo
edificio. De esta manera, en una misma obra pueden
convivir elementos medievales y clasicistas, elementos
cultos y populares, elementos de una procedencia
geográfica con otros de otra. (...)"41

"(...) el arquitecto adquiere una total libertad de acción

Arkitektura hau eraikitzeko adierazpide historizista edo
eklektikoa erabiliko da. Horrela definitzen du Nieves Basurtok
arkitektura adierazpide hau, eklektizismoari buruzko artikulu
batean:

Alde batetik, izaera erabat funtzionala duten pabilioiak eta
insdustriarako azpiegiturak eraikiko dira, eta beste alde
batetik, hiri azpiegitura nobleak. Kasu guztietan erabilitako
materiala berdina izan arren, adierazpide arkitektonikoa zeharo
aldatzen da elementu batetik bestera. Lehenengo kasuan,
duten izaera funtzionalagatik, hormigoi armatua bistan uzten
da. Aldiz, funztionaltasunaz gain ederrak izan behar duten hiri
azpiegituretan, hormigoi armatua nobleagotzat jotzen diren
materialek estaltzen dute.

Hiriaren hazkundearekin batera azpiegitura, administrazioko
ekipamendu eta aisiarako eraikinen beharra agertuko da.

"(...) han ido evolucionando los modernos palacetes-

caseríos hacia formas, recordando la fisonomía de los
remotos antepasados, armonizando con las técnicas
constructivas modernas (...)"

moderno bilakatuko dira. Izugarrizko hazkundea jasango dute
batez ere Bilbok eta Donostiak.

Aldiz, urte batzuk beranduago horrela dio "Las casas vascas"
liburuan:
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Riberak 1887an amaituko ditu ikasketak. Hasiera batean
egitura metalikoak aztertzen eta eraikitzen hasiko da. Hainbat
bidaia egingo ditu Belgikara (1893), Suitzara (1894), etab.
egitura metaliko hauen aurrerapenak ezagutzeko. Suitzara
egindako bidaia honetan Hennebique sistemarekin egindako
hormigoi armatuzko zubi bat eraikitzen ikusiko du. Hurrengo
urtean (1895) Hennebiqueren patentearekin egingo du hormigoi
armatuzko lehen zubia Liañon, Asturiasen. Hiru urte beranduago
(1898) eraikiko du Araxeseko papertegirako goian aipatutako
akueduktua.
Hennebiqueren sistemarekin hainbat froga egin ondoren,
material berriaren bertuteez jabetuta, Hennebiqueren
ordezkaritza hartuko du estatu osorako. 1900.urtean bere
sistema patentatuko du, Ribera sistema.

Materialak dituen ezaugarrietan duen erresistentzia
mekanikoaz gain erregaitza izatea, higienikoa, merkea eta
iragazgaitza izatea baloratuko da. Beraz, eraikin industrialetan
eta edertasuna baloratzen ez den herri lanetan hormigoia
bistan utziko da. Horrela gertatzen da Papelera del Araxes
enpresarentzat eraikitako ubidean edo Fanderiako zubian. Aldiz
erakusten duen azalera ez da egokitzat jotzen industriarako
eta herri lan arruntetarako ez bada: Mª Cristina eta Kursaal
zubien erdigunea hormigoi armatuzkoa bada ere kanpoaldetik
harri artifizialez jantzita egongo dira.

Gipuzkoan hormigoi armatuzko lehenengotariko elementua
1898an eraikiko da Tolosan. Jose Eugenio Ribera, bide, kanal eta
portuetako ingeniariak Papelera del Araxes enpresarentzako
akueduktua eraikiko du Gipuzkoa eta Nafarroa lotzen dituen
errepidearen gainean. Bera izango da Gipuzkoan herri lanetan
hormigoi armatuarekin eraikiko duen lehen ingeniaria.
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Estatu mailako hormigoi armatuaren erabileraren jatorriari
lotuta dago ingeniari hau. Esan daiteke portland zementu
fabrikarik ez dela Riberaren garaira arte.

Gipuzkoa, herrialde industrializatua izanik, industria eta herri
lanetarako beharrezkoak diren azpiegiturak garatzen joango
da eta horretarako ezin hobea izango da hormigoi armatua.

Riberak, Gipuzkoan hormigoi armatuarekin eraikiko den
lehengotariko elementua egingo du; Papelera del Araxes

Papelera del Araxes enpresarentzat akueduktua Tolosan
Jose Eugenio Ribera
1898

Hainbat obra burutuko ditu, besteak beste Maria Cristina
eta Kursaal zubia Donostian, Fanderiako zubia Errenterian,
Aginagako zubia Usurbilen, etab.

5.3.1.1.- Ubideak eta zubiak: Papelera del Araxes enpresarentzako
ubidea (Tolosa, 1898), Fanderiako zubia (Errenteria, 1902), Mª
Cristina zubia(Donostia, 1904).
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José Eugenio Riverak 1898an eraikitako
Papelera del Araxes enpresarentzako
ubidea Tolosatik Lizartzarako bidean.

Ubideak 60m-ko luzera izango du, 5 tartetan banatuta,
bakoitza 12m-ko argiarekin. Tarte lau hauei eusteko hormigoi
armatuzko 4 oinarri (palizadak) erabiliko dira, Riberak berak
patentatutako sistemaren arabera eraikiak. Oinarriak hormigoi
armatuzko pilarez eta txarrantxaz eginak daude.

Tolosatik 2km ingurura dagoen paper fabrika honek makineria
berria sartu nahi du, eta honek indar eragile handiagoa eskatzen
du. Horretarako 400 zaldi inguru sortzen dituen 30m-ko ur
jauzia erabiliko du. Indar hau garraiatzeko eraikiko du Riberak
Araxes erreka eta Tolosatik Nafarroara doan errepidea
zeharkatzen dituen ubide hau.

ARMADO EN ESPAÑA" izeneko artikuluaren arabera) edo XX.
mendearen hasieran (irudian ageri den data 1903koa da) eraikiko
duen.

enpresarentzat 60m-ko luzera duen ubide bat. Ez dago garbi
XIX mendearen bukaeran (1898an, ROP-en 1956an argitaratuko
den Alfredo Paez Balacaren "CINCUENTA AÑOS DE HORMIGÓN
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Horrela, pisu hila ere txikiagoa da eta beraz, behar diren
oinarriak txikiagoak dira. Honek zimentazioaren kostua jaisten
du.

Baina, era berean, burdinazko armatuak esfortzu gehienak
jasaten dituenez erabili behar den hormigoi bolumena gutxitzen
du.

Riberak badaki hormigoi armatuzko zubi eta ubideak egiteko
behar diren langileak kualifikatuak izan behar dutela eta honek
lana garestituko luke.

Ubidearen egitura eskematikoa.

Beheko irudietan ageri dira Riberak berak egindako eskema eta
xehetasun planoa.

du, batez ere merkeagoa delako.

Ordura arteko ubideak fabrikaz eginak izango dira. Riberak
badu esperientzia beste material batzuekin ere, baina hainbat
aukera aztertu ondoren hormigoi armatuzkoa egitea erabakiko

Kasu honetan gainera, lortzen den ekonomia handiagoa da.
Riberak 15 metroko argia baino txikiagoa duten zubientzat
tarte lauak proposatzen ditu, kasu honetan bezala.

Riberaren hitzetan, dena kontuan hartuta merkeagoa da
hormigoi armatuzkoa egitea masa-hormigoizkoa, altzairuzko
edo harrizkoa egitea baino.

Ubidearen kaxaren zeharkako ebaketa. 12m-ko luzeera izango da oinarrien
artean.
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Behealdeko lauzak berezko pisuaz gain uraren pisua jasan
beharko du, eta beraz, flexioak sortzen dituen esfortzuei
aurre egiteko lauza honen erdialdea beheko aldetik armatuko

Zoladurako zein tapako armaturako 5mm-ko diametrodun
barrak erabiliko dira, 8 barra metro lineal bakoitzeko.

Alboetako habeak (kaxaren paretak) behealdean 34mm-ko
diametrodun altzairuzko hiru barra izango ditu eta 30mm-ko
diametrodun barra bakarra goialdean. Bi armatuak lotzeko
25cmtik behin, 6mm-ko diametrodun urkilak erabiliko dira.
Ondoren habe bakoitza alanbre bihurrituz egindako 18 x 60ko
burdin sare batekin bilduko du.

Ura eramango duen elementua hodi angeluzuzen bat da: 100
x 110cm-ko hormigoi armatuzko kaxoi huts bat egingo du.
Behealdea da lodiera gutxien duena; 10cm-ko lauza armatua.
Paretak osatzeko 20cm-ko lodiera duten hormigoi armatuzko
habeak erabiliko ditu. Goialdeko lauza lodiagoa da, 15cm-koa,
eta armatuaren antolamendua ere erabat desberdina da.

Goialdeko lauzak jasan behar duen pisu bakarra berezko pisua
da. Ondorioz, armatua sinpleagoa da, lauzaren behealdean
kokatuz.

Hormigoi armatuzko tarte lauekin egindako zubiak,
erresistentzia bera lortzen duten burdinazko habe zuzenekin
egindakoekin alderatzen ditu, kostuan egon daiteken
diferentzia aztertzeko. Ondorioa: hormigoi armatuzko tarte
lauekin egindakoak % 20-40 merkeagoak dira.
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basta armar la parte inferior como indicamos en la fig.
498, con una o varias barras rectas. O también dar a
la viga una forma parabólica de igual resistencia (fig.
499) de manera que en todos los puntos el coeficiente
de trabajo del metal sea el mismo.

"(...) En el caso más sencillo, el de una viga apoyada,

Hormigoi armatuzko
habeen
armatua.
B a r b e r o t e n
eraikuntzako
tratatua. 1927.

Barberotek 1927an idatzitako eraikuntza tratatuan flexiora
lan egiten duten habeak armatzeko era desberdinak
deskribatzen ditu.

du eta izkinetan aldiz habe bana jarriko du eta lauzaren
armatuak goialdea sendotuko du. Horrela, habeek eta lauzak
elementu monolitiko bat osatuko dute.

Akueduktu honen zubi-brankak, irudian ikusten den bezala,
horma arruntak dira eta tarteko ostikoak ere nahikoa estuak
dira.
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Pilare bakoitzak 30mm-ko diametrodun 4 barra izango ditu eta
hauek alanbrezko lokarriekin lotuko dira, lotura bat 0,50m-ko.

Oinarriak egiteko 0,25 x 0,25m-ko bi zutabe eraikitzen ditu
1/20ko ezpondarekin. Hauek, 0,60 x 0,60 x 0,20m-ko hormigoi
armatuzko oinarria izango dute. Oinarri hauek era berean
harlangaitz hidraulikozko pilen gainean eraikiko dira eta 50 x
5eko altzairuzko pletinekin sendotuko dira.

Barberotek tratatuan jasotako armatuaren antolaketa, eta
aurreko xehetasunean jasota dagoena oso antzekoak dira.
Barberoten tratatuaren kasuan hormigoiak nola lan egiten duen
ezagutzen da jada. Aldiz, Araxeseko ubidearen kasuan oraindik
esperimentazio lanetan dabiltza. Baina badirudi, intuizioz bada
ere, ulertzen dutela hormigoiak karga desberdinen aurrean
duen erantzuna nolakoa den.

Sin embargo, como que en las construcciones de
hormigón armado la característica es el monolitismo,
casi siempre se enlazan las vigas, unas con otras
resultando éstas continuas y, por lo tanto, más o menos
empotradas; entonces, el momento flector cambia de
signo a cierta distancia de los apoyos, que varía en
cada caso con el grado de empotramiento. Entonces, se
disponen las barras de manera que se contrarresten
estos esfuerzos, por ejemplo, como indica la figura
500. (...)"

apisonado, es bastante permeable, sobre todo, con
agua a presión; pero aumentando la riqueza de los
morteros en la superficie en contacto con los líquidos,
o enluciendo, esta permeabilidad desaparece, y aunque
en las primeras semanas puede a veces observarse
cierta exudación, muy pronto quedan colmatados los
poros del mortero con la cal que siempre contiene el
agua. (...)"

"(...) Resumen de las ventajas del hormigón armado:
(...) Impermeabilidad: el hormigón, aun muy bien

Riberak hormigoi armatuari ikusten dion beste abantailetako
bat iragazgaiztasuna da, horrelako eraikuntza elementu
batentzat ezinbestekoa. Horrelako elementuetan erabiltzen
dituen mortairuak aberatsagoak dira, hormigoiak izan dezaken
porosotasuna ekiditeko. Honela dio berak argitaratutako
"HORMIGÓN Y CEMENTO ARMADO. Mi sistema y mis obras"
liburuan:

Hormigoi
armatuzko
zutabe
baten
armatua. Altzairuzko barrak lau izkinetan
eta alanbrezko lokarriak.. Barberoten
eraikuntzako tratatua. 1927.
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Obra hau 2 hilabetean bukatuko da. Azpimarragarria izango da
oinarrien arintasuna.

Argi dago Riberak ez zebilela zuzen hau esan zuenean.

Es más; está demostrado, y yo he podido comprobarlo
varias veces, que barras de hierro muy oxidadas
metidas en hormigón salen limpias al cabo de algún
tiempo, presentando su exterior el color azulado que
ofrecen cuando salen del laminador. El óxido de hierro
que lo recubría se ha disuelto en la masa del mortero,
combinándose quizá en forma de silicato férrico y
tomando parte en las reacciones del fraguado. (...)"

que sufra, si por efecto de estar envuelto por mortero
no llegan ni el aire, ni el agua, cuyo oxígeno es el único
corrosivo del metal?

"(...) Respecto al hierro, ¿qué razón puede haber para

Bestalde oso ziur dago altzairuzko armatuek ondo iraungo
dutela denboran zehar, nahiz eta elementu hau uneoro urarekin
kontaktuan egon. Honela dio:
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Ubideari esuetko hormigoi
armatuzkoa zutabe.

Araxes paper fabrikaren ubidearen gaur egungo egoera.
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Zutabeen gaur egungo egoera. Hormigoia jasan duen
karbonatazioaren ondorioz altzairuzko armatuak zuen
babesa galdu du eta herdoildu egin da, sekzioa galduz.

Ubideak, Riberak berak bermatzen duen iragazgaiztasuna
galdu du eta erdialdetik ur jarioak ditu. Honek, noski,
behealdeko lauzaren armatuari eragiten dio.
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Ubideak iragazgaiztasuna galdu du eta erdialdetik ur jarioak
ditu. Armatuak duen estaldura desagertzen doa armatu
erdoilduak bolumena hartzen baitu eta ondorioz hormigoia
askatuko da.
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Hormigoi armatuzko zubi hau egoera txarrean zegoen egurrezko
beste bat ordezkatzeko eraikiko da. Egurrezkoak Madril-Irun
errepidea eta Oiartzun ibaiaren ezkerraldeko bidea lotzen
zituen.

Fanderiako zubia Errenteria
Jose Eugenio Ribera
1902

(...)"

primer tramo, los obreros que lo habían ejecutado
se me mostraron reacios a la operación, pues no les
cabía en la cabeza que aquel tubo de 12 metros de luz,
tan pesado, pudiera sostenerse sin más apoyo por un
extremo que dos pilas de 10 metros de altura. Hube,
pues, de infundirles ánimo, efectuando personalmente
el descimbrado con mi encargado, y a pesar de la
seguridad que me ofrecían los cálculos, no dejé de
sentir cierta emoción al aflojar las últimas cuñas y
observar que la obra permanecía completamente rígida.

"(...) No les ocultaré a ustedes que al descimbrar el

Riberak, berak egindako kalkuluetan fede osoa badu ere, ezin
du ukatu azken zinbrak kentzean sentitutakoa:
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Argazkian ikusten den bezala, tarte bakarreko zubia da.
16m-ko luzera du eta 14m-ko argia libratzen du. Beraz,

Ramon Cortazar Donostiako udal arkitektoak aginduta, 3
urte lehenago, Eibarko Udaletxearen eta Donostiako Banco
Guipuzcoano banku-etxearen egituraren eraikuntzan parte
hartuko du. Proiektu hauetan izandako esperientzia ona
izango denez zubia eraikitzeko proiektua aginduko dio.
Riberaren beraren hitzetan zubiaren eraikuntza azkarra eta
merkea izango da (25 egunetan eraikiko dute!!).

Zeharkako ebaketan ikusten
denez, zubiak, guztira, 3,20mko zabalera du: 2m-ko bidezorua eta 0,60m-ko oinezkoen
pasabidea alde banatara.

hauek, harlangaitzezkoak,
jatorrizko egurrezko
zubiarenak dira eta Riberak
zubi berriaren oinarri izateko
mantentzea erabakiko du. Zubi
berria horma-bularren gainean
jarri aurretik kaxoi batzuk
irekiko ditu egitura berriko
habeek oinarri egokia izan
dezaten.

alde banatara metro beteko
entrega du zubi-bular
(estribo) bakoitzean. Azken

Egitura: metro beteko altuera duten 3 habez osatua dago.
Erdikoa zabalagoa da bi izkinetakoak baino, 0,32m-koa erdikoa
eta 0,25m-koak bi izkinetakoak. Habe bakoitzak behealdean T
formako bi errail ditu, Vignole errailak(bakoitzaren pisua 30
kg/ml-ko), eta goialdean 20mm-ko diametrodun bi barra.

Fanderiako zubian egingo diren zama probetan idi-gurdiak hondar-zakuekin kargatuko dira
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Vignole errail bat.
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Fanderiako zubiaren zeharkako ebaketa

Zubiaren segurtasuna egiaztatzeko hainbat
zama-proba egingo dira. Lehenengo, tarte
bakarreko zubia 500 kg/m2 pisu banatua
eragingo duen hondarrarekin kargatuko da.
Honek ez du gezi adierazgarririk sortuko.
Bigarren proban 5tm-ko gurdia pasatuko
dira zubiaren gainetik eta hauetako bat
zubiaren erdialdean utziko da tarte luze

Azken geruza, bide-zorua bera, 0,15m-koa
izango da. Oinezko pasabideetan erortzeko
arriskua ekiditeko 0,90m-ko altuerako
eskudelak jarriko dira.

Habeen gainean lodiera aldakorra duen forjatua jarriko du
(0,12m erdiko puntuan eta 0,08m bi izkinetan). Forjatuaren
behealdea sendotzeko 10mm-ko diametrodun barrak jarriko
dira, 10 barra metro linealeko. Barra hauexek erabiliko dira
bide-zoruko forjatua oinezkoen pasabideko zoruarekin
lotzeko. Horretarako forjatuaren azpialdean kokatutako
barrak okertuko dira bi izkinetan. Oinezko pasabidea osatzen
duen forjatua sendotzeko armatua desberdina da: 7mmko diametrodun barrak jarriko dira, 5 barra metro linealeko.
Armatuan erabiltzen den materiala altzairu gozoa da.

patentatutako sisteman oinarrituko da.

Behekoa goikoarekin lotzeko 10mm-ko urkilak erabiliko ditu,
0,10m-tik behin eta habe bakoitza biltzen duen 60x15mm
burdin sarea jarriko du. Egitura armatzeko sistema berak

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
Gipuzkoan hormigoi armatuaren eraikitako lehen elementuak
Arkitektura adierazpide historizista duten eraikinak eta izaera funtzionala duten azpiegiturak

74

Usurbilgo Aginaga auzoko zubia. Kokapena, planta altxaera. 1904an M. de Garmendiak diseinatua eta Riverak eraikia.

Sekzio oso antzekoa du 1914an Usurbilgo Aginaga eta San
Estebango auzoen artean egileak berak egindako zubiak

pasatzen direnean ez du bibraziorik eragingo.

batez. Honek ere ez du inolako gezirik sortuko eta gurdiak
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Usurbilgo Aginaga auzoko zubiaren zeharkako ebaketa. Egitura armatzeko
erabiltzen diren errailak eta burdinazko armatua oso antzeko da.
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Bi zubi hauetan errailak erabiltzen dira egitura armatzeko.
Hormigoiak funtzio estrukturala izatez gain errail hauek
babesten ditu egitura erabat herdoilgaitza eta erregaitza
bihurtuz.
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Zubia eraikitzeko ideia ez da desagertuko ordea. 1903an Caja de
Ahorros Municipal y Monte de Piedad de San Sebastian bankuak

Hormigoi armatuzko zubi hau 1904an eraikia da. Aurretik
bazen egurrezko pasabide bat. Hau Urumea ibaiaren bi aldeak
lotzeko beharraren ondorioz eraiki zen: ibaiaren alde batean
ferrokarrilaren estazioa zegoen eta beste aldean zabalgune
berri bat eraikitzen ari zen (Cortazar zabalgunea). Baina
egurrezko pasabide hau nahikoa ahula zenez XIX. mende
bukaeran hainbat proiektu aurreikusi ziren zubi sendoago bat
eraikitzeko. Baina hauek garatzeko Udalak nahikoa diru izango
ez duenez, orduko arkitekto munizipalak, Jose Goikoak, lehendik
zegoen egurrezko pasabidea berriztatuko du.

Donostiako Maria Kristina zubia. 1901ean Udalak antolatutako proiektu
lehiaketa irabaziko dute J. E. Ribera bideetako inegniariak eta J.M. Zapata
arkitektoak.

Maria Kristina zubia Donostia
Jose Eugenio Ribera J.M. Zapata
1901-1904

Ganga hauen gainean metro eta erditik behin 20cm-ko lodierako
banaketa hormak eraikiko ditu gaineko taulari eusteko. Taula
honek 15cm-ko lodiera izango du.

Zubiak 88m-ko baoa gainditu behar du. Horretarako 24m-ko
tartea betetzen duten hiru arku erabiliko ditu. Arku hauei
eusteko 3m-ko zabalera duten 2 ostiko eraikiko ditu ibaiaren
erdialdean eta 2 horma-bular, ibaiaren alboetako bi hormetatik
5m ateraz.

Arkuak eta taula

Hainbat talderen proposamenak jasoko ditu Udalak, baina
azkenean Jose Eugenio Riberak, Zapata arkitektorekin
lankidetzan egindako proiektuak irabaziko du lehiaketa.

batetik, debekatua dago egitura altzairuzko edo burdinazkoa
egite (posible da silarria, eta hormigoi armatua erabiltzea).
Bestalde zubiak monumentala eta ederra izan behar du eta
beraz, hormigoizko egitekotan, egitura hau erabat jantzi behar
da dekorazio-materialekin (azulejoak, marmola,...).

dirua utziko dio Udalari eta honek zubia egiteko lehiaketa
martxan jarriko du, baldintza plegua osatu ondoren. Plegu
honetako baldintza aipagarrienetakoak honako hauek dira: alde

GUPUZKOAKO ARKITEKTURAREN EBOLUZIOAREN AZTERKETA, HORMIGOI ARMATUAREN GARAPENARI LOTUTA
Euskal Herriko Unibertsitatea. Arkitektura Saila
Maialen Sagarna Aranburu

Lanak hasi eta hiru hilabetera arkuak egiteko zinbriak ja

ean metro eta erditik behin 20cm-ko lodierako
eraikiko ditu gaineko taulari eusteko. Taula
diera izango du.

aoa gainditu behar du. Horretarako 24m-ko
duten hiru arku erabiliko ditu. Arku hauei
abalera duten 2 ostiko eraikiko ditu ibaiaren
horma-bular, ibaiaren alboetako bi hormetatik

n proposamenak jasoko ditu Udalak, baina
Eugenio Riberak, Zapata arkitektorekin
ako proiektuak irabaziko du lehiaketa.

ua dago egitura altzairuzko edo burdinazkoa
silarria, eta hormigoi armatua erabiltzea).
monumentala eta ederra izan behar du eta
o egitekotan, egitura hau erabat jantzi behar
terialekin (azulejoak, marmola,...).

Udalari eta honek zubia egiteko lehiaketa
du, baldintza plegua osatu ondoren. Plegu
za aipagarrienetakoak honako hauek dira: alde

Lanak hasi eta hiru hilabetera arkuak egiteko zinbriak jada eraikita egongo dira eta zubiaren bi muturretan eraiko diren ateen enkofratua altxatzen hasiko dira.
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Riberak hainbat proposamen egingo ditu zimentazio hau egiteko.
Azkenean, ondorengo sistemarekin egingo da:

Lehenengo, itsasoko mareek zoruaren mugimenduan izan
zezaketen eragina aztertu zen eta, proiektuaren memoriak
dionaren arabera, hauek izatekotan zoruaren maila igoarazten
zutela ikusita, zimentezioak ez zuela oso sakona izan behar
ondorioztatu zuten.

Zimentazioa

Neurri handiko pilak eta horma-bularrak egingo dira zubiak
zoruari transmititzen dizkion kargak banatzeko. Izan ere, zorua
hondar finezkoa izango da eta presioak 5 kg/cm2ra mugatuko
dira.

bularrak portland zementuzko hormigoiarekin eginak dira.
Hauek silarriz eta harri artifizialez estaliko dira, lehiaketako
oinarrietan esaten den bezala, dekorazio-materialekin
janzteko.

Nahiz eta azken itxura beste bat izan, ostikoak eta horma-

Ostikoak eta horma-bularrak

- Uraren mailaren azpitik gutxienez 1,70m-ko
sakoneran zorua dragatu.
- 5m luzeko hormigoi armatuzko piloteak sartuko
dira eta hauen buruak 1m-ko lodierako hormigoi
armatuzko zoladura batekin lotu. (Obra honetan
erabiliko dira lehen aldiz estatu mailan hormigoi

Obra honetan erabiliko dira lehen aldiz estatu mailan hormigoi armatuzko
piloteak, ordura artekoak egurrezkoak edo metalezkoak izango baitira.
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más curiosas del hormigón armado y que evidencia la
perfecta homogeneidad de las piezas constituidas por
hierro y hormigón.

"(...) Pilotes y tablestacas: Es una de las aplicaciones

Horrela dio Riberak berak idatzitako "Hormigón y cemento
armado" liburuan:

Horrela zimentazio hauskaitz eta monolitikoa lortuko du kargen
banaketa uniformea bermatuz.

ustelgaiztasuna da.
- Piloteak lotuko dituen zoladura egiteko 1m-ko
fondorik gabeko kaxoi bat sartuko da eta hau 250kg/
cm2-ko portlandarekin beteko da, hodien bidez. Pilen
eta horma-bularren oinarria osatzeko 0,70m-ko
altueradun beste kaxoi bat jarriko da zoladuraren
gainean eta hormigoi berarekin beteko da.
- Pilote bakoitzak 25tm ko karga jasaten du eta
25x25cm koak dira. Hauek aldamio batean jarritako
900 kg ko mailudun lurrunezko martinete baten bidez
sartuko ditu.
- Pilote bakoitzak 12 mm ko diametrodun luzetarako
4 barra metaliko izango ditu eta 5 mm ko diametrodun
lotzaile horizontalekin bilduko ditu.

armatuzko piloteak, ordura artekoak egurrezkoak
edo metalezkoak izango dira). Ordura arte erabilitako
egurrezko piloteekiko abantaila nagusia hormigoiaren

79

Baldintza pleguan zehaztuta agertzen den bezala, zubia
hormigoia armatuarekin egiten bada hau jantzi egin beharko da.
Eta horixe egiten du Ribera ingeniariak Julio Martinez Zapata
arkitektoren laguntzarekin.

Dekorazioa eta tenpleteak

Envolviendo las cabezas de estos pilotes en una
solera de hormigón armado, se obtiene una fundación
perfectamente rígida, que ha de aplicarse en muchos
puentes y muelles. (...)"

Hay ya ejecutadas un gran número de obras sobre estos
pilotes, entre otras, un gran muelle en Southampton.

Excusado es decir la ventaja que ofrecen estos pilotes
indestructibles sobre los de madera y hierro que hasta
ahora se conocían, y tratándose de obras de alguna
importancia, su coste resulta tan económico como el de
los pilotes de madera.

Se construyen estos pilotes y tablestacas como
las columnas o pilares ordinarios, chaflanando sus
extremos para facilitar su hinca. Se clavan en el terreno
por medio de machinas a brazo o de vapor, sin que los
fuertes golpes a que se somete su cabeza consigan
romperla, ni alterar la solidaridad de sus elementos.
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Maria Kristina zubiaren altxaera
eta taularen planta.
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Maria Kristina zubiaren luzetarako ebaketa
eta oinarrien planta.
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hemos hecho con este criterio, y con el mejor resultado,
y sobre todo llamamos la atención de nuestros lectores
sobre los obeliscos del puente de San Sebastián, que
hubiera exigido un despiezo complicadísimo y de un coste

"(...)
(...) Presentamos también vistas de algunas obras que

Hauek kareharrizko silarriz osatutako 2m-ko pentagono formako
oinarria dute. Oinarri hauen artean 3 pasabide irekitzen dira.
Oinarri bakoitzaren gainean 2 koloma daude gaineko mazizoa
eusteko. Hauek ere harri artifizialez jantziko dira. Horrela dio
aurretik egileak aurretik aipatutako liburuan:

Tenpleteek zubiari monumentaltasuna ematen diote.

combinación con el hormigón armado, permite decorar
con economía y con gran riqueza, no necesitando
preocuparse los arquitectos de su estereotomía, pues
en los sillares artificiales pueden ponerse armaduras
que, enlazando con las de los rellenos, pisos o columnas,
den al conjunto una trabazón que no sería fácil obtener
con piedra natural. (...)"

"(...) Piedra artificial: este material, sobre todo en

Riberak harri artifiziala eta hormigoi armatuaren konbinazioa
oso egokia dela uste du. Hormigoiak egitura funtzioa betetzen
du eta harri artifizialak hau janzten du. Horrela arrazoitzen du
"Hormigón y cemento armado" liburuan:

Arkuak portlandezko harri artifizialez eta maiolikaz jantziko
dira. Alde banatako babesetan marmol konprimitua eta burdin
funditua erabiliko dute.

Zubi hau aurreko biekin alderatzen badugu lehen bi obrak erabat
funtzionalak direla ikusten da, hau da, ez dute asmo estetikorik.
Iragazgaiztasuna, erregaiztasuna eta merketasuna izango
dira material berria erabiltzeko arrazoi nagusiak. Lehenak
fabrika baten behar energetikoei erantzuteko eraikiko da eta
bigarrena Errenteriako irteeran kokatzen den egurrezko zubi
bat ordezkatzeko. Hormigoia kasu hauetan bistan gelditu zen.
Horrela dio Riberak Araxeseko ubideari buruz:

Portland zementua Añorgako Cementos Rezolatik ekarriko
dute.

Beraz, zubian erabilitako material dagokienez kare harrizko
silarria erabiliko da pilen eta horma-bularren zokaloak
eta tenpleteen zokaloak egiteko. Gainontzeko elementuak
portland zementuz egindako hormigoizkoa izango dira eta harri
artifizialez eta maiolikez jantziko dira.

Riberak berak hasiera batean hareharriz egitea planteatuko
du, izan ere bertako harria da (normalean Igeldoko harria),
merkea eta lantzeko erraza. Baina kolorea ez du gustuko eta
gainera badaki segituan belzten dela eta egon behar duen
tokian, itsasoak astinduko lukeela ertzak gastatuz eta harria
bera janez. Jada ikusia du nola funtzionatzen duen material
honek itsasotik gertu dauden beste eraikin batzuetan.

exagerado, y que hemos construido en un mes cada uno
y por el precio inverosímil de 20.000 pesetas (tienen
16 metros de altura), merced al empleo combinado de
piedra artificial y relleno de hormigón armado. (...)"
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42 Ribera, J.E. Los puentes modernos. Revista de Obras Públicas. Nº 1704. 1908.

Zubi hau eraiki eta 25 urte beranduago J.E. Riberak berak
egindako autokritika batean Maria Cristina zubiari buruz
horrela dio:

Maria Cristina zubiak hormigoi armatuzko erdigunea duen
arren kanpoaldetik silarrizko zubi bat imitatzen saiatuko
dira. Hormigoiarekin edozein formako pieza banaketak egin
ditzakete arkitektura klasiko imitatuz. Horretarako XVII. eta
XVIII. mendeetako ornamentazio elementuak erabiliko dituzte:
gangak, horma-bularrak, pilak, inpostak, tenpleteak, etab.

Baina, agian hormigoiak duen bertute handienetako batek, bere
moldagarritasunak, eragotzi zuen hasiera batean adierazpide
berri bat erabiltzea.

Badirudi material berri baten asmakuntzak arkitektura
adierazpide berri bat ekarri behar duela, hala gertatu da beste
materialekin: egurrarekin, harriarekin eta altzairuarekin.

Donostiako zubiaren kasuan aldiz, funtzionaltasunaz gain
edertasuna ere azpimarratu nahi da. Maria Cristinako zubian
edertasuna monumentaltasunak emango dio eta horretarako,
ordura arteko arkitektura eklektiko edo historizistan
oinarrituko dira zubi honen egileak. Hormigoia ezkutatu beharko
dute horretarako, ez baita material nobletzat jotzen.

ese cajón tan pesado sobre simples palizadas; pero es
una disposición muy económica (...)"42

"(...) Claro es que su aspecto no es estético y sorprende

Nº79. 1931.

43 RIBERA, José Eugenio. Evolución decorativa de los puentes del siglo XX
XX. Revista de Obras Públicas.

83

Herrialdearen industrializazioak garapen sozioekonomikoa
ekarriko du eta Gipuzkoako hiriak hazten joango dira beste era
bateko azpiegiturak eraikitzen hasiko dira: antzokiak, bankuak,
eraikin administratiboak, etab. Hauetan ere hormigoi armatua
erabiliko da batez ere eskaintzen duen merketasuna, higienea
eta erregaiztasunagatik. Baina bistan uzteko material egokia ez
denez material "nobleago" batzuekin jantziko dira eraikuntza
elementu hauek.

5.3.1.2.- Eraikin publikoak: Banco Guipuzcoano-ren egoitza
(Donostia, 1901), Artxibo Probintziala (Tolosa, 1904), Justizia
Jauregia (Donostia, 1913-1015), Bellas Artes (Donostia, 1914),
Miramar (Donostia, 1913) eta Principe antzokiak (Donostia, 19151921), Zarauzko afaltokia (Zarautz, 1913)

en 1904, que aunque de hormigón armado, oculta
vergonzosamente el material que lo constituye;
quisimos con un material barato dar la sensación de
un puente costoso, debilidad humana de aparentar
riqueza, simbólica de aquella época de transición entre
los siglos XIX y XX. (...)"43

"(...) nuestro puente de María Cristina, construido

emplearon en los paramentos de sillares artificiales
morteros con arenas obtenidas por trituración mecánica
de las piedras que se querían imitar. (...)"

"(...) para completar esta pueril falsificación se
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José Eugenio Ribera. Madrid. 1902.

44 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado : mi sistema y mis obras / proyectadas y dirigidas por

(...)"44

serie de pisos y columnas, solidarios entre sí, que
reparten las sobrecargas de una manera casi uniforme.

"(...) El arriostramiento de todo el edificio por esa

Donostiako Hondarribia Kalean kokatutako eraikina da. Hormigoi
armatuzko zutabe, forjatu, estalki eta terrazak ditu. Hormigoi
armatuak eraikin guztia lotuko du:

Banco Guipuzcoano Donostia
Jose Eugenio Ribera, Ramon Cortazar eta Luis Elizalde
1901

Higienea eta merketasunari dagokionez Donostiako Banco
Guipuzcoanoren egoitzaren edo Tolosako Artxibo probintzialaren
egiturak eredu onak dira.

da zalantzarik izango material berria erabiltzeko.

Erregaiztasunari dagokionez adibide garbiak dira mende
hasieran Donostian eraikiko diren antzokiak. Garai horretan
hainbat antzoki erre egingo dira. Berreraikitze prozesuan ez

Itxitura osatzen duten hormak, eustormak dira. Barrualdean
hormigoi armatuzko 13 pilarek eusten dituzte forjatuak.
Gainera, erdialdeko zatian eta estalkian zutabeetatik 2m
hegadak ateratzen dira.

Banco Guipuzcoanoren egoitza Donostiako Hondarribia kalean. 1901ean Cortazar
eta Elizadek diseinatuko dute eta Riberak barrualdeko egitura forjatuak
eraikiko ditu
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José Eugenio Ribera. Madrid. 1902.

45 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado : mi sistema y mis obras / proyectadas y dirigidas por

(...)"

bien los hierros de la zona inferior tienen mucha mayor
sección que los que se sitúan en la parte superior.

"(...) Como se ve, empleamos una armadura simétrica, si

Habeak zintzilikatuak dira eta behealdeko armatuaren azalera
handiagoa da goikoarena baino, trakzioak hobeto jasateko.
Horrela dio Riberak bere liburuan45:

José Eugenio Ribera. Madrid. 1902.
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46 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado : mi sistema y mis obras / proyectadas y dirigidas por

con hormigón armado, mucho mayor es en los pilares
construidos con igual material, que pueden soportar
cargas extraordinarias sin aumento sensible de sus
dimensiones.(...)

(...) Pilares: Si economía hay en los pisos de fábricas

Horrela dio Riberak, berak, egitura honi buruz46:

Riberak proposatzen dituen habeak, eta haeuk zutabeekin eta itxiturako eustormekin duten lotura.

Riberak proposatzen dituen zutabeak eta forjatuak
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José Eugenio Ribera. Madrid. 1902.

47 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado: mi sistema y mis obras / proyectadas y dirigidas por

Se ve, pues, bien claramente el partido que puede
sacarse de nuestro sistema de construcción, que
permite habilidades arquitectónicas que serían difíciles
y muy costosas con otra clase de materiales. (...)"

central y superior del edificio vuela 2 metros sobre el
perímetro de las columnas, pues no era necesario para
el alumbrado del patio, el ancho que convenía dar al
hall central en el piso bajo.

"(...) ofrece esta obra la particularidad de que la parte

Horrela dio Riberak, berak, egitura honi buruz47:

Banco Gipuzcoanoren Donostiako egoitzaren zeharkako ebaketa.

Banco Gipuzcoanoren egoitzak
barrualdean
hormigoia
dekorazioarekin estaltzen du.

izan daitezke materialaren erregaiztasuna eta segurtasuna
aprobetxatuz.

Egileak materialaren egokitasunaz hitz egiten duenean beste
bertute bat ere ikusten dio kasu honetan aplikatzeko: dirua
gordetzeko segurtasun-kaxak ere hormigoi armatuzkoak
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José Eugenio Ribera. Madrid. 1902.

49 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado: mi sistema y mis obras / proyectadas y dirigidas por

y dirigidas por José Eugenio Ribera. Madrid. 1902.

48 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado: mi sistema y mis obras / proyectadas

"(...)
(...) El cemento armado debe aplicarse, sin género de
duda, en todos aquellos edificios de carácter público, en
los que la incombustibilidad y la higiene son condiciones
primordiales. (...)"

Artxibo probintziala Tolosako San Frantzisko pasealekuan
dago kokatuta. Lan honen egileak garbi du hormigoi armatuzko
egitura oso egokia dela eraikin publikoetan erabiltzeko49:

Artxibo Probintziala Tolosa
Jose Eugenio Ribera Manuel Echave (arkitektoa)
1901

forjados (de 8 a 12 cm) permite aumentar la altura de
las habitaciones, y las vigas de cemento que pueden
distribuirse a voluntad del arquitecto y quedar a la
vista, facilitan la decoración de los techos, que pueden
artesonarse con yeso o staff, materiales que adhieren
perfectamente al hormigón (...)"

"(...) Por último, el pequeño espesor que tienen los

Bestalde dekoraziorako ere erraz estaltzeko moduko
materialtzat jotzen du hormigoi armatuzko forjatua48:
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Tolosako Artxibo Probintzialaren beheko solairuko planta.

Tolosako Artxibo Probintziala. 1901ean Manuel Echavek diseinatuko du eta
Riberak eraikiko du.
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Tolosako Artxibo Probintzialaren beheko solairuko egituraren planta.

Hennbiqueren sisteman oinarrituak. Bi proposamen egiten
ditu forjatua eraikitzeko: norabide bakarrekoa edo norabide
bikoitzekoa.

Kasu honetan ere fatxadako ormak harrizko karga hormak dira
eta aldiz barrualdeko egitura, hormigoi armatuzkoa da. Egituraren
xehetasunak Banco Guipuzcoano eraikinekoen antzekoak dira,

Kalkuluak aurreko esperientzien araberakoak
egingo ditu Riberak. Forjatu hauen erresistentzia
frogatzeko forjatuak 1.500 kg-ko gainkarga jarriz
probatuko ditu.

patentearenn zigilua ageri da.

Tolosako Artxibo Probintzialaren planoetan Hennebiqueren
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Donostiako Justizia Jauregia.

1913-1915

Justizia Jauregia
Jose Gurrutxaga (arkitektoa)
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Ordura
arte
Fermin
Calbeton Kaleko eraikin
alokatu batean egongo
da, baina jada txikia
denez beste lokal batera
eramatea erabakiko du
Udalak. Lehen saiakerak
1905ean hasiko dira. Lehen
erabakia Justizia Jauregia
Garibai Kaleko Arte eta
Ofizio eraikinera eramatea
izango da (beranduago Correos-en egoitza) eta horretarako
proiektua eta eraikuntzako lehiaketako oinarriak idatziko dira.

Harresiak eraitsi zirenetik
jada 50 urte inguru igaro
ondoren, hiriak hazten
jarraituko du. Lehendik
zeuden azpiegiturak txiki
geratuko dira. Horrela
gertatuko da Audientzia
Probintzialarekin ere.
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momento no fuera posible a la Excma. Corporación hacer
la instalación de los servicios de la Administración de
justicia en un edificio de nueva planta, que reuniese
todas las ventajas de amplitud en los locales, en
relación con la augusta misión de la Administración de
Justicia. (...)"

"(...) lamentándose de que dadas las circunstancias del

horretarako espresuki egindako eraikina ezin egin ahal izateaz
penatuko dira. Horrela dio Justizia Jauregiaren proiektuko
memorian:

Dokumentu hauek Foru Aldundiaren eta Audientziako
lehendakariaren oniritziarekin onartuko badira ere, Udalari
eraikina txikiegia izan daitekeela ohartaraziko diote eta

Justicia Jauregiko hormigoi
armatuzko
forjatuen
xehetasuna eta esfortzuen
diagrama.

Obrak 1912an hasiko dira eta hiru urte iraungo dute.

Eraikin berria San Martingo zabalguneko 42. zenbakidun orube
huts batean eraikiko da. Lehiaketa bat antolatuko dute eraikina
diseinatzeko, eta hainbat arkitekto aurkeztuko dira. Jose
Gurruchagaren proiektua aukeratuko du Udalak.

Jauregi berria egiteko erabiliko du.

Udalak kontuan hartuko du ohar hau eta 1909an Arte eta
Ofiziotako eraikina Estatuari saltzea erabakiko du Correos y
Telégrafos-en egoitza izan dadin eta lortutako dirua Justizia
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Justicia Jauregiko hormigoi armatuzko habearen armatua. Luzetarako ebaketa.

eta hauek ezingo dute materiala garaiz bidali. Udalak aldaketa
onartuko du eta eraikitzaileari xehetasun berriak eskatuko
dizkio. Xehetasunez gain, Udalak sendotasuna bermatzeko
zama probak egitea eta egitura berriak, salek izan behar duten
dotoretasuna lortzeko erabiliko den dekorazioa ez eragoztea
eskatuko dio.

Hasieran egitura altzairuzkoa planteatuko bada ere,
hormigoizkoa egitea erabakiko dute. Izan ere pieza metalikoak
erbesteko fabrika batetik (Belgikatik) ekarri behar dituzte
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Eraikin hau itsasotik oso gertu eraikiko da, gaur egungo
Paseo Berriaren inguruan, ekialdeko zabalgunearen mutur
batean. Hiru kalek mugatzen dute partzela: Salamanca
Kalea, Soraluze Pasealekuak eta Aldamar Kaleak. Partzela
triangeluarra da, ertz kamustuekin. Antzerki ekitaldietarako
eta zine emanaldietarako erabiliko da Ramon Cortazar arkitekto
ezagunak proiektatutako eraikina.

Salon Miramar Donostia
Ramon Cortazar (arkitektoa)
1913
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Salon Miramar antzokiaren
planta.
,
altxaera
eta
ebaketak.

50 "El Pueblo Vasco" egunkaria. 1913ko abuztuaren 14a. 2. orrialdea.

Jada 50 urte inguru pasa dira hirigunearen harresiak eraitsi
eta hiri zabalguneekin hazten hasi zenetik. Garai honetarako
Prim Kaleko eta Urbieta Kaleko partzelak osatuta zeuden. Bi
kale hauek ebakitzen diren puntuan eraikiko da zine areto berri
hau.

Bellas Artes Zinea (Salon Amara) Donostia
Ramon Cortazar (arkitektoa)
1914

"Las decoraciones son pocas y son de tela pintada al
temple y los zócalos al óleo"

Arkitektoak berak ere horrela dio ornamentazioari buruz:

"Su aspecto es de lo más simpático y agradable:
blancura, esbeltez, sobriedad decorativa, elegancia"50

Ornamentazioari dagokionez, garaiko egunkariek horrela diote:

eta zutabeak hormigoizkoak izango dira eta paretak
adreiluzkoak. Palkoetako zorua ere hormigoizkoa izango da eta
Delomet izeneko pasta erregaitz batekin estalita egongo da.
Palkoen barandilak ere altzairuzkoak eta zementu armatuzkoak
izango dira. Estalkia laua izango da, zementu armatuzkoa, eta ur
depositu bezala funtzionatuko du. Eskailerak ere hormigoizkoak
izango dira.

Proiektuaren memoriaren arabera material erregaitzak erabiliko
dira. Hormigoia edo zementu armatua izango da protagonista
eraikin honetan, bere erregaiztasuna aprobetxatuz. Forjatuak
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Bellas Artes antzokiaren gaur egungo egoera.
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Bellas Artes antzokiaren planta eta
zeharkako eta luzerazko ebaketak

Fatxadako ornamentazioari dagokionez berpizkundeko eta garai
barrokoko elementuak erabiltzen ditu kanpoaldea apaintzeko.

Con fachada de piedra y ladrillo, cubierta de cemento
armado revestida de pizarra con terraza de cemento
volcánico y baldosa de cemento. (...)"

"(...) Toda la construcción será de cemento armado.

Arkitektoak berak memorian azaltzen duenaren arabera
hormigoi armatuzkoa izango da eraikinaren parte handi bat.
Horrela dio:

5 hilabetetan eraikiko da aretoa, (1914ko abuztutik 1915eko
urtarrilera) nahiz eta gerraren eraginez data honetarako barne
dekorazioa bukatu gabe egon.
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de artes plásticas y monumentales Nº 20. 2001. Orr.: 111-159.

51 ORDOÑEZ VICENTE, María. Obras de Ramón Cortázar. Tres teatros para San Sebastián
Sebastián. Ondare. Cuaderno

Cortazarrek eraikiko dituen eraikin gehienak hormigoi
armatuzkoak izango dira, baina bakoitzak ezaugarri desberdinak
izango dituenez, bai eraikitzeko xehetasunen aldetik baita
egituraren diseinuaren aldetik ere proposamen berriak egin
beharko ditu aldioro.51

totalmente incombustible desde los cimientos hasta la
terraza de coronación empleando también el hormigón
armado en gradas de escaleras. (...)"

"(...) Toda la construcción será de hormigón armado y

Memoriaren arabera eraikin osoa izango da hormigoi armatuzkoa,
zimentaziotik hasi eta goiko terrazaraino. Horrela dio zehazki:

Partzelaren jabeak etxebizitzak eta antzoki bat eraiki nahi ditu
bertan. Gaur egun ezagutzen dugun Principe zine aretoa izango
da kokagunea, ekialdeko zabalgunearen azken muturrean.
Beheko bi solairuetan kokatuko da antzokia eta hortik gora
alokairuko etxebizitzak eta bidaiarientzat hotel bat eraikiko
dira.

Principe Antzokia Donostia
Ramon Cortazar (arkitektoa)
1915-1921
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Principe antzokiaren beheko solairuaren planta.
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Principe antzokiaren fatxada nagusiaren gaur
egungo egoera

Fatxada dekoratzeko eta hormigoia ezkutatzeko kolorea eta
teselak erabiliko ditu. Pariseko zine aretoen dekorazioan
oinarrituko da.

Principe antzokiaren fatxada nagusia

sendo bat aurkituko dugu.

Ornamentazioari dagokionez, barruko erabilerak fatxadetan
islatzen direla esan behar da. Antzokiari dagozkion lehenengo
bi solairuak gainontzeko solairuetatik bereizten dituen erlaitz

Marcel Oudin arkitektoak eraikitako Montrouge-Palace zine aretoa Parisen.
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52 El Pueblo Vasco. 25 de abril de 1922.

Zarauzko Vista Alegre parkean kokatzen da elementu
arkitektoniko hau. Muñizko Markesarena izandako finka batean
dago kokatuta. Geroztik Vista Alegreko auzoak urbanizatu ditu
finka honetako partzela gehienak, baina elementu hau bertan
mantendu da.
.
Álbum gráfico descriptivo del país vascongado. Años 1914-1915.
Tomo de Guipúzcoa liburuan Cementos Rezolari buruzko atalean
torreoiaren argazki bat azaltzen da. Eraikin hau altxatzeko
Rezola zementu-fabrikako portland zementu artifiziala
erabiliko dute

Zarauzko afaltokia
Ezezaguna
1913

construida según ideas
Modernas (...)"

"(...) Será la del Príncipe una sala elegante y coquetona

Barrualdea janzteko erabiliko diren motiboak errenazimendu
garaikoak dira orokorrean, baina badira estilo sezesionista
gogoratzen duten xehetasunak ere. Horrela diote garai hartako
egunkariek antzokiari buruz52:

Hala ere fatxada sinplea dela esan daiteke. Material modernoak
erabiliko ditu beheko solairu hauetan.

97

Oinplanoa erdizirkularra du. 10 zutabe klasikok inguratzen
dute erdi-zirkulu hau eta gainaldeko estalki laua eusten dute.
Hareharrizko silarriz eginiko oinarri sendo baten gainean daude
finkatuta zutabe hauek.

Zarauzko afaltokiaren gaur egungo argazki bat.
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Álbum gráfico descriptivo del país vascongado. Años 1914-1915. Tomo de Guipúzcoa liburuan zenadorearen argazki bat ageri da Cemento Rezola enpresak egindako
lanen artean.
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Boinas Eloseguiren fabrikan hormigoi armatuzko pilareek
eutsiko dute eraikina. Bertan erabiliko dizuten makinen oinarria
sendotzeko hormigoi armatuzko mentsulak egingo dituzte.

Boinas Elosegui txapel-fabrika. Tolosa
Jose Eugenio Ribera
1902

Hormigoi armatuzko sistema hauek beraz harrera ona izango
dute eraikin industrialak altxatzeko.

Gainera, eraikin hauetan sartu beharreko tresneria dela
eta sortzen diren baoak eta forjatuek jasan behar dituzten
gainkargak handiak dira. Hormigoizkoa ez izatekotan metalikoa
izan beharko luke egiturak. Hormigoiari ikusten dioten
abantailatako bat, aurreko kasuetan bezala, erregaiztasuna
eta iragazgaiztasuna dira.

Mende hasieran, material berria Gipuzkoara iritsi bezain laster,
eraikin industrialetan izan dezakeen aplikazio egokiaz ohartuta
hainbat fabrikatako solairuak eraikiko dira: Boinas Elósegui eta
Papelera del Araxes Tolosan, Almidones Remy Hernanin eta
Nueva Cerámica de Eguía Donostian. Hauek denak Jose Eugenio
Riberaren zuzendaritzapean eraikiko dira.

5.3.1.3.- Eraikin industrialak: Boinas Elósegui eta Papelera del
Araxes (Tolosa, 1902), Almidones Remy (Hernani, 1902), Nueva
cerámica de Eguia (Donostia, 1902)
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recibir luz cenital, a cuyo efecto suelen disponerse
los tejados en forma de sierra. La disposición de
cubiertas con terraza, permite también este sistema
de iluminación, merced a ciertos lucernarios dispuestos
en forma especial, aplicándolos con gran éxito a la
terraza de hormigón de la fábrica de boinas de D.
Antonio Elosegui (Tolosa)."

"(...) Hay casos en que las salas de las fábricas necesitan

Fabrika honen beste berezitasun bat estalki lauan duen
argiztapen naturalerako luzernarioak dira. Riberak luzernario
hauen eredua Frantziako tailer batzuetatik hartuko du. Horrela
dio Riberak luzernarioei buruz:

Boinas Elosegui txapel-fabrika Tolosan. Hormigoizko zutabe eta habeak.
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53 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado. Mi sistema y mis obras. 1902.

Papelera del Araxes paper-fabrika. Askak kokatzen diren solairua.

Papelera del Araxes-en kasuan Riberak forjatu berri bat
gehituko dio jatorrizko eraikinari. Makina-gelaren gainean
zementu armatuzko zutabe berriak altxako ditu forjatu berriari
eusteko. Kasu honetan Riberaren arrakasta handienetako bat
lan hauek ekoizpena gelditu gabe egitea izango da53.

Papelera del Araxes paper-fabrika. Handitze lanak. Tolosa
Jose Eugenio Ribera
1902

Orientando convenientemente estos lucernarios, se
impide la entrada del sol en las salas y quedan éstas
tan iluminadas como se quiera. (...)"

Aurrerago hainbat forjatu eta terraza egingo ditu fabrika
berarentzat.

Papelera del Araxes paper-fabrika. Paper pasta prensatzeko errotak kokatuko
dira solairu honetan.

erresistentziaz gain kontuan hartu beharko da askek izan
behar duten iragazgaiztasuna.

Forjatu berriak jasan behar dituen gainkargak oso handiak
dira: hormigoi armatuzko aska batzuk jarriko ditu gainean
paper-pasta diluitzeko. Beraz, forjatuak izan behar duen
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Remy almidoi-fabrikaren ebaketa

aguas almidonadas, constantemente llenas, es decir,
que dichos pisos están sometidos a sobrecargas que en
algunos de ellos llegan a 2.500 kilogramos por m2. (...)"

"(...) En esta fábrica, todos los pisos son cubas de

Remy almidoi fabrikaren kasuan eraikinaren proiektua Manuel
Echave arkitektoarena izango da. Sei solairutako eraikin
industriala izango da. Forjatu hauek izan behar dituzten
ezaugarriak aurreko kasukoen oso antzekoak dira. Horrela
deskribatzen ditu Riberak forjatuak jasan beharreko
gainkargak:

1902

Almidones Remy almidoi-fabrika. Hernani
Manuel Echave (arkitektoa) - Jose Eugenio Ribera
(eraikitzailea)
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Remy almidoi-fabrikaren eraikuntza lanak. Hormigoi armatuzko zutabe, habe
eta forjatuak

fábricas en casi todos los países de Europa, y que hasta
venir a España sólo había empleado pisos de hierro,
me ha manifestado que los pisos y cubas de cemento
armado que le he construido en Hernani, son los únicos
que le han resuelto satisfactoria y económicamente el
problema de la impermeabilidad (...)"

"(...) El director de la Societé Remy, que tiene importantes

Kasu honetan ere hormigoi armatuaren iragazgaiztasunaz
baliatuko da Ribera. Societé Remyko zuzendariak berak
aitortuko dio Riberari sistemaren arrakasta:
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54 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado. Mi sistema y mis obras. 1902.

"(...) En la fábrica de cerámica Eguía , de San Sebastián,
la gran azotea asfaltada de 1.700m2, se utiliza, no solo
como aljibe, sino para extender u orear las arcillas que
se utilizan como primera materia (...)"54 .

Kasu honetan terraza hau buztinak zabaltzeko eta egurasteko
erailiko da eta beraz gainkarga handiak jasango ditu. Horregatik
Riberak estalki berri hau 1.300 kg/m2ko gainkargarentzako
kalkulatuko du.

ventajas. Permite, en primer lugar, utilizar la azotea
como aljibe de agua, para la condensación de máquinas u
otras necesidades. Puede también utilizarse como piso
el día que resulte conveniente aumentar la altura de
la fábrica. Así que son varios los edificios industriales
que he cubierto con este sistema (...)"

"(...) Este sistema de cubiertas-terrazas, ofrece dos

Donostiako Egia elementu zeramikoen fabrika Uranga y Compañíarentzat eraikiko du Riberak. Kasu honetan ere forjatuak eta
estalkia egingo dira hormigoi armatuarekin. Eraberrituko den
eraikinak jatorriz duen estalkia hormigoi armatuzko terraza
batez ordezkatuko da. Riberarentzat baditu abantaila batzuk
hormigoi armatuzko terrazak:

Cerámicas Eguía zeramika-fabrika. Donostia
Jose Eugenio Ribera (eraikitzailea)
1902

Ceramicas Eguia zeramika fabrikaren estalkia.

Construida con ciertas precauciones y recubierta con
una ligera capa de asfalto, no hay temor de que se
agriete ni deforme (...)"

construido en fábricas y edificios, y no cabe dudar que
en la mayor parte de los casos la terraza es la cubierta
ideal, por decirlo así, por su economía y utilidad.

"(...) Ya he citado numerosos casos de terrazas que he

Hala ere Ribera ohartuko da terraza hauek beste babes bat
behar dutela eta asfaltoarekin estaliko ditu kasu askotan.
Horrela dio Riberak:
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Claro es que éste habría de costar más caro que los
entramados de madera que suelen emplearse en la
mayor parte de las construcciones urbanas. Pero,
felizmente, se van convenciendo los propietarios que el
pequeño aumento de gastos que determina el hormigón
armado está muy compensado por las ventajas que

ha aplicado con gran frecuencia el hormigón armado
para sustituir a las columnas de fundición y pisos con
viguetas de hierro de las casas particulares, en España
aun son escasos los propietarios que se deciden por el
nuevo sistema.

"(...) Casas particulares. Aunque en el extranjero se

Ladislao Zavala Mª Luisa Alcibar de la Torre-rekin ezkontzean,
lehenaren aitak, Ursino Mª de Zavalak etxe bat oparituko dio
Tolosan. Eraikinaren egitura, orokorrean egurrezkoa bada ere
terraza moduan erabiliko diren hainbat elementu eraikiko dira
hormigoi armatuarekin. Egilea, kasu honetan ere Jose Eugenio
Ribera ingeniaria izango da. Donostia inguruan ere antzeko
ezaugarriak dituzten etxebizitzak ere eraikiko ditu. Horrela dio
etxebizitzetan ere material berria erabiltzeari buruz:

Ladislao Zavalarentzat etxebizitza Tolosa
Jose Eugenio Ribera
1902-1903

5.3.1.4.- Etxebizitza eraikinak: Donostiako zabalguneko
eraikinen begiralekuak (Donostia, 1903tik aurrera). Ladislao
Zavalarentzat etxebizitza (Tolosa, 1902-1903

55 RIBERA, José Eugenio. Hormigón y cemento armado. Mi sistema y mis obras. 1902
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Berak aipatzen dituen eraikinen artean dago Ladislao
Zavalarena Tolosan eta Elorrio eta Gamboa jaunentzako etxea
Groseko zabalgunean, Donostian.

Tengo, pues, la seguridad de que también en las casas
particulares se ha de generalizar este sistema, como
lo he conseguido en las fábricas y edificios públicos, y
presentamos fotografías de algunas obras que hemos
construido. (...)"55

Las condiciones higiénicas de estos pisos, que impiden
la intrusión de los parásitos e insectos que tanto
se propagan en los pisos de madera. La dureza del
hormigón impide en absoluto la entrada de ratones y
otros bichos tan prolíficos como asquerosos.

El arriostramiento de todo el edificio por esa serie de
pisos y columnas, solidarios entre sí, que reparten las
sobrecargas de una manera casi uniforme.

La incombustibilidad, en primer término, que permite la
supresión de los seguros de incendios.

ofrece:
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Elorrio eta Gamboa jaunentzat etxea. Gros auzoa, Donostia. José Eugenio
Riberak eraikitako hormigoi armatuzko terrazak eta forjatuak ditu.

Ladislao Zavalaren etxea. Tolosa. Orokorrean egurrezko egitura du baina
terrazak hormigoi armatuzkoak izando dira.

plásticas y monumentales. Nº 23. 2004. Orr. 35-76

56 BASURTO FERRERO, Nieves. La arquitectura ecléctica. Ondare. Cuaderno de artes

S a l a m a n c a
pasealekuko eraikina.
Jatorrian
ez
du
begiralekurik izando.
1914an
hormigoi
armatuzko
egitura
erantsiko zaio.

eraikin batzuei hormigoi armatuzkoa gehituko zaie56. Horrela
gertatzen da Ekialdeko zabalgunean, Salamanca pasealekuko
2.ean kokatzen den eraikinarekin. 1892an Jose Vicente Mendia
arkitektoak egingo du estilo neogotikodun etxebizitza eraikin
hau. 1914an Luis Elizalde arkitektoak diseinatutako hormigoi
armatuzko begiraleihoa gehituko zaio.

Hamarkada bat beranduago Donostiako zabalguneetan
eraikitako etxebizitzek dituzten egurrezko begiraleihoak
hormigoizkoengatik aldatuko dira , eta begiraleihorik ez duten
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Aldiz, hamarkada bat beranduago Urolako Ferrokarrilak
eraikiko dituen estazioak, hangarrak, argi-posteak, etab.
denak hormigoizkoak izango dira. Estaziotarako arkitekto
probintzialak proposatutako eraikinek estilo erregionalista
jarraituko dute. Baserri edo dorretxe itxurako eraikinak izango
dira: harrizko oinarriak eta goialdean egur itxurako bilbadura
bat sortuz.

Estilo erregionalistarekin Gipuzkoan eraikiko diren lehen
estazioak Usurbilgoa (1915) eta Añorgakoa izango dira.
Ferrocarriles Vascongados-ek egingo ditu, baina egiturak
harlangaitzezko ormen eta egurrezko bilbaturen bidez egingo
dira.

Urolako tren estazioak
Ramon Cortazar Arkitekto probintziala
1926

5.3.2.1.- Tren geltokiak: Zumaiako, Zestoako eta Azkoitiko
geltokiak.

5.3.2.- Arkitektura adierazpide erregionalista duten eraikinak
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Zumaiako apeaderoa.

Zumaiako estazioa.

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
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erabiliko da.

57 Ondoren aztertzen diren Bidezainentzako etxebizitzetan ere Baldintza Plegu bera

Zumaiatik Zumarragara doan trenaren Azkoitiko, Zumarragako
eta Urretxuko estazioak egiteko lehiaketa 1924an aterako da.
Hauek denak hormigoi armatuzkoak egingo dira eta Cortazarrek
Baldintza Pleguetan ezarritakoak bete beharko dituzte57.

Arkitekto probintzialak eraikinaren diseinuaz gain, baldintza
pleguan erabili beharreko materialak eta kalkuluak egiteko
araudia zein den zehazten du. Horrela, eraikuntza lanak
lehiaketa bidez esleituko ditu, eta lehiaketa irabazten duenak
zehaztu beharko ditu kalkuluak eta xehetasunak, beti ere
arkitekto probintzialaren oniritziarekin.

Azpeitiako estazioaren kanpoaldeko argazkia

gogorarazten dituzte

Aldiz Azpeitiko estazioak dorretxea itxura izango du 4 izkinetan
pinakuluak izango ditu eraikina errematatzeko. Fatxadan
arku apuntatuek jauregi errenazentisten galeria jarraituak

Iraetako estazioa

Zestoako estazioa

Erresistentzia kalkuluetan hormigoiaren erresistentzia 30 kg/
cm2 koa izango da.
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Hormigoia armatuzko 4 zutabeak 0,30m x 0,30m-ko sekzioa

Fatxadako hormak harlangaitzez eginak dira. Aldiz barrualdeko
egitura, zutabeak, forjatuak eta estalkia,hormigoi armatuzkoa
izango da. Obren esleipenerako arkitekto probintzialak
prestatutako aurrekontuan eta baldintza pleguan egituraren
eta materialen ezaugarriak zehazten dira:

hainbat lokal kokatuko dira. Lokal hauek etxebizitzari logelak
gehitzeko izan daitezke edo ganbara moduan erabil daitezke.

1931an Cortazar arkitektoak eraikin hau altxatzeko proiektua
aurkeztuko du. Eraikinak 5 etxebizitza izango ditu eta sarrera
nagusia bide aldera ematen duen fatxada nagusian egongo da.
Ezkaratza erdian kokatuko da eta alboetan biltegiak kokatuko
dira. Goialdeko lehen bi solairuetan 4 etxe banatuko dira, bi
etxebizitza pisu bakoitzeko. Hauek sukaldeaz eta komunaz gain
3 edo 4 logela izango dituzte.
Azken solairuan beste etxebizitza bat, aurrekoen antzekoa, eta

Estilo bera mantenduz bidezainentzako hainbat etxebizitza
proiektatuko ditu Ramon Cortazar arkitekto probintzialak
Gipuzkoa guztirako. Hauen artean aurkitzen da Urretxukoa.
Bidezainentzako eraikin bakoitzak bere zenbakia izango du.
Urretxukoak 139 zenbakia du idatzita fatxadako armarrian.

Bidezainentzako etxebizitza eta biltegiak. 139. zenb. Urretxu
Ramon Cortazar- Arkitekto probintziala
1931-1933

5.3.2.2.- Bidezainen etxeak eta biltegiak
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Legarrak garbiak izango dira, gesalik, buztinik eta elementu
begetalik gabekoak. Obran ur edangarriarekin garbituko dira.
Hondarrek ere baldintza hauek beteko dituzte. Ura ez da ez
alkalinoa, ez gesalduna, ez sulfuroduna izango.

Hormigoi armatuzko egituretan erabiliko den altzairuaren
haustura-karga 4.500 kg/cm2koa izango da. Luzapen onargarria
%20koa izango da.

Portland zementuaren kalitatea bermatzeko legedi alemanean
zehazten diren ezaugarriak izan beharko ditu, konposizioari,
bahetuari, ehotzearen fintasunari, fraguatzeari etab.
dagokionez. Jada ikusten da, beraz, patenteen gainbehera.
Orduan oraindik bertako araudirik ez dagoenez araudi alemana
hartzen da kontuan. Hormigoi armatua sistema bat izatetik
eraikuntza teknika bat izatera pasako da.

Baldintza pleguan zehazten den moduan hormigoizko egiturari
karga probak egingo zaizkio. Jarriko den gainkarga kalkulatutako
gainkarga baino %50 handiagoa izango da eta gehienezko gezia
forjatuen luzeraren 1/750era mugatuko da. Plegu honek berak
hormigoiaren dosifikazioa eta materialen ezaugarriak zehazten
ditu. Dosifikazioan 300 kg portland zementu 800 litro legarrekin
eta 400 litro hondarrekin nahastuko dira.

sekziodunak guztiak. Estalkia, hormigoi armatuzkoa, 200 kg/
m2ko gainkarga jasateko kalkulatuko da.

izango dute eta 7,5m-ko fatxada arteko baoa bitan banatuko
dute: 3,25m-koa bata eta 4,25m-koa bestea. Hiru solairuetako
habeak ere hormigoi armatuzkoak izango dira, 0,30m x 0,60m-ko

5 XIX. mendearen bukaera eta XX. mendearen hasiera. Hormigoi armatuzko lehen eraikinak
Lehen eraikinen adierazpide arkitektonikoa.
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OBRAK
GIPUZKOAN

URTEA
1901

Artxibo
probintziala
Tolosan

1902

Ladislao
Zavalarentzat
etxebizitza
Tolosan

Almidones
Remy Hernanin

APapelera del Banco
Fanderiako
Araxesentzat Guipuzcoanoren zubia
ubidea
egoitza
Errenteria
Donostian

1898

1904

1913

1914

1915

Salon
Donostiako Zarauzko
Miramar
zabalguneko afalekua
donostian eraikinen
begiratokiak

Boinas Elosegi Maria
Justizia
Bellas Artes Principe
Tolosan
Cristina zubia Jauregia antzokia
antzokia
Donostian
Donostian donostian Donostian

1903
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1926

1931

Kursaal
Urolako Bidezainentzat
zubia
tren
etxebizitza
Donostian estazioak eta biltegia
Urretxun

1918

6. XX. mendearen lehen hamarkadak. Hormigoi armatuaren
iraultza.

110

Hala ere, ez dirudi, XX. mendearen lehen hamarkadan material
honekin egindako egituretan konfiantza erabatekoa denik. Hala

Europan jada XIX. mendearen bukaeran hormigoi armatua
teknika bezala garatuko da eta ez patenteetan oinarrituta.
Aldaketa hau materialari buruzko tratatuetan, manualetan
eta araudian oinarrituko da. Hormigoi armatua produktu bat
izatetik ingeniari, arkitekto eta eraikitzaileen eskura dagoen
teknika izatera pasatuko da. Ondorioz patenteen gainbehera
ekonomikoa etorriko da.

XX. mendearen lehen hamarkadara arte asmatutako sistema
hauek patente jabe bakoitzak egindako saiakuntzetan jasotako
emaitzetan oinarritzen dira, eta emaitza hauek sekretupean
mantentzen direnez, zaildu egiten dute zementu armatua
material bezala hedatzea.

Bestalde, industrializazioak eraikuntza prozesu tradizionalekin
bukatuko du.

Konfiantza handia dago aurrerapenean. Burdinan eta hormigoian
oinarritutako egitura printzipio berriak bakarrik izango dira gai
arkitektura berri bat egiteko.

Industria iraultzak ekoizpen sistemak eraldatuko ditu erabat.

6.1.1.- Patenteen gainbehera eta araudi baten beharra.

arte. Eraikuntzako tratatuak eta materialari buruzko lehen
instrukzioak

6.1.- XX. mendearen lehen hamarkadatatik 40. Hamarkadara

Dagoeneko garatzen hasita dauden kalkuluek lege batzuk bete
behar dituztela ikusten denean nabarmentzen da araudi baten
beharra. Araudi hauek argitaratzen diren heinean patenteak
desagertzen joango dira, hormigoi armatua jada kalkulatu
daiteken material bat izango baita eta ez asmakuntza batean
oinarritutako sistema bat. Horrela dio adibidez, Zafrak hormigoi
armatuari buruz:

Garai honetan jada Europan eta Estatu Batuetan patenteak
garrantzia galtzen hasiko dira. Izan ere, oinarri zientifikoa
duten teoriak garatu dituzte hainbat ingeniarik eta patente
sekretuak baztertzen hasiko dira hormigoi armatuzko
elementuak eraikitzeko tratatu zientifikoetan oinarrituz.
Europan gertatzen den garai bertsuan gertatuko da estatu
mailan ere hauen gainbehera. Beraz patenteek hemen izango
duten bidea laburra izango da, 20 urte ingurukoa.

se han hecho, el hormigón armado es un procedimiento
de construcción que no tiene todavía bases de cálculo
absolutamente exactas y en el cual el cemento y el
metal trabajan de una manera todavía incompletamente
conocida y, en nuestra opinión, esta clase de obras no
debe encargarse más que a los especialistas.(...)"

"(...) a pesar de las aplicaciones muy importantes que

adierazten du 1927an argitaratutako Barberoten tratatuak:
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Araudi honen idazketan parte hartzeko interesa azalduko dute
bai eraikitzaileek (Hennebique-ek eta Coignet-ek parte hartuko
dute komisioan), zementu fabrikatzaileek eta, nola ez, teknikari
espezializatuek, Augustin Mesnager-ek, Charles Rabut-ek eta
Armand Considère-ek, besteak beste.

Frantzian hormigoi armatuari buruzko Ministerioko lehen
zirkularra 1906an argitaratuko da, baina 1900ean jada hasiko
dira lehen urratsak ematen. Herri lanetako ministerioak
"Commission du ciment Armé" delakoa sortuko du instrukzioa
idazteko beharrezkoak diren ikerketa lanak antolatzeko.
Hasiera batean oinarritzat egitura metalikoen araudia hartuko
badute ere, konturatuko dira ez dela eredurik onena, bi
materialak oso desberdinak baitira.

Frantzian (1906) eta Alemanian (1904) Ministerioak hormigoi
armatuaren araudiak argitaratuko ditu. Honekin batera
patenteen gainbehera etorriko da.

6.1.2.- Lehen instrukzioak:1904ko instrukzio alemana; 1906ko
instrukzio frantsesa; Lehen instrukzio ingelesa; EEBB
instrukzioa

de poner armadura donde y en la forma que un estudio
atento de las deformaciones de cada pieza, ha de
sufrir por su trabajo propio y por su enlace con las
contiguas, revela que el hormigón necesita ayuda. Este
sistema no es de nadie y es de todos los que saben
mecánica aplicada a la construcción (...)"

"(...) Para nosotros no hay más que un solo sistema: el
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La separación entre el metal y el cemento: temen que
cualquier golpe pueda hacer que los dos materiales
se separen. Sin embargo, muchas experiencias han
mostrado que la adherencia entre los dos materiales
es bastante fuerte.

También se citan las razones contrarias al uso de este
sistema:
La heterogeneidad de la masa; los componentes tienen
módulos de elasticidad diferentes. Sin embargo las
experiencias basadas en las pruebas realizadas por los
inventores no muestran por ello inconveniente alguno.

inicialmente en las obras civiles y más tarde para hacer
toda clase de elementos. (...)

"(...) Se ha extendido el uso del hormigón armado,

Lehen bilkuran komisioa aurkeztuko da. Lorieux jaunak komisioa
sortzeko arrazoiak azalduko ditu:

"1. Zementu armatuzko hormigoiaren erabilerarekin
lotutako gaiak ikertzea.
2. Hasitako ikerketa hauek aurrera eramatea,
material berriak herri lanetan
erabiltzeko, ezarri behar den araudiak
zentzuzko mugak izan ditzan."

Lorieux komisioko lehendakariak:

Zeintzuk dira komisio honen helburu nagusiak? Horrela dio Mr.

6 XX. mendearen lehen hamarkadak. Hormigoi armatuaren iraultza.
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(...) Las construcciones metálicas tienen las
características y defectos opuestos a los de las obras
de fábrica. Un elemento metálico solamente puede
soportar esfuerzos de tracción. Además estas obras
tienen un defecto de origen: los roblones que unen los
distintos elementos de las estructuras metálicas son
tan débiles como las juntas de las obras de fábrica.
(...)

Los defectos de las obras de fábrica: si las obras se
pudieran hacer con un solo elemento de fábrica serían
los más perfectos. Pero eso es imposible. Se tienen
que hacer con mampuestos, con sillares o con ladrillos,
que tienen dimensiones limitadas. Todas las juntas
entre esas piezas se llenan de mortero y todos esos
puntos son débiles. Cualquier dilatación o esfuerzo
de deslizamiento puede acarrear la desagregación
de la obra. Para que estas obras sean duraderas, la
combinación de las distintas piezas sufrirán solamente
esfuerzos de compresión (...)

(...) Del mismo modo, compara el hormigón armado con
otros materiales, para subrayar las ventajas de
aquel:

También surge la duda de si esa adherencia será
duradera. La comisión argumenta que eso lo enseñará
el tiempo.(...)

Instrukzioaren intentzioa, idazketan parte hartu dutenen
hitzetan ondorengoa izango da: "ingeniarien askatasun
zientifikoa mugatuko duen edozer saihestu nahi da".

Azkenik 25 artikuludun dokumentua argitaratuko da. Hauetan
proiektuen antolaketari buruz, erresistentzia kalkuluez, lanen
exekuzioaz, etab.ez hitz egingo da. Bertan idatzitako formulak
eta kalkulu metodoak gomendioak dira eta ez derrigorrezkoak.

Instrukzio hau aurrera ateratzeko bi etapa desberdinetan
egin zen lan. Lehenengo etapan 1905 arte, hainbat eta hainbat
entsegu egin ziren materiala ongi ezagutzeko; ezaugarriak,
fabrikazio teknologiak eta portaera. Bigarren etapa entreguen
emaitzen interpretazio etapa izango da.

(...) El hormigón armado aúna las mejores características
de los dos materiales, sin los defectos de los que
adolecen aquellos. El hormigón soportará los esfuerzos
de compresión y la armadura metálica los de tracción.
Este sistema no tiene juntas o roblones, es monolítico.
Además, en este sistema el trabajo del hierro se acerca
más al límite elástico y por lo tanto se puede decir que
es más económico (...)

(...) Además la resistencia que ofrece el hierro en las
estructuras metálicas no se aprovecha bien, ya que
el trabajo máximo en esas estructuras no llega a la
cuarta parte del límite elástico.(...)
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sortako 3. bolumenean dago jasota.

58 DIN 1045 Araudiaren atal hau Editorial Gustavo Gili-k argitaratutako Hütte Manual del Ingeniero liburu

de obras de cemento armado requieren un conocimiento
profundo de la materia. Así pues, no se confiarán
aquellas sino a las empresas que tengan experiencia
suficiente y que garanticen la buena ejecución (bajo las
responsabilidades civiles y criminales consiguientes).
Por su parte, el contratista no confiará la dirección de
las obras sino a personas que conozcan perfectamente
este sistema, ni encargará la vigilancia más que a

"(...) Advertencia fundamental: El proyecto y ejecución

Baina 1933ra arte ez da lehen DIN 1045 araua argitaratuko.
Araudi honetan biltzen dira hormigoi armatuzko egituretan
kontuan hartu beharrekoak: arau orokorrak, materialak
eta lanen exekuzioa, obraren proiektuari buruzko oharrak,
kalkulurako oinarri orokorrak eta egiturako elementu nagusien
kalkuluari buruzkoak. Instrukzio frantsesak bezala arau honek
ere ondorengoa ohartarazten du58:

Alemanian 1904an arkitektoek eta ingeniarien elkartea
Alemaniako hormigoiaren elkartearekin bilduko ziren hormigoi
armatuaren
dimentsionamendurako,
exekuziorako
eta
entseguetarako lehen proiektu bat aurkezteko. Proiektu hau
hartuko du Prusiako gobernuak aurrerago argitaratuko duen
araudiaren oinarritzat.

moduan.

kalkulu guztiak metodo zientifikoetan oinarrituko dira eta inoiz
ez prozedura enpirikoetan, patenteek ordu arte egin zuten

Baina bada araudiak zorrozki mantenduko duen arau bat:
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Lehena patenteetatik urrun kokatuko da, bigarrena patenteen
eta batez ere, Mouchel-en aurka jarriko da. Hirugarren

Baina, hurrengo mendearen hasieran arkitekto eta ingeniari
batzuk ez daude konforme patenteek jartzen dituzten
baldintzekin. Hormigoi armatuz egindako eraikinen ardura osoa
beraiena bada ere, egituraren diseinua egiteko "espezialisten"
menpe daude, hauek, lehen aipatu bezala, sekretupean
gordetzen baitituzte patenteak. Hau ikusirik, zientzialari
batzuk patenteetatik urrundu eta sistema independenteak
sortu nahiko dituzte. Patricia Cusack-ek "Architects and the
reinforced concrete specialist in Britain 1905-08" artikuluan
aipatzen duenaren arabera, arkitektoak izango dira, eta ez
ingeniariak, erakunde hauen sorrera bultzatuko dutenak. Hiru
erakunde sortuko dira hormigoi armatuari buruzko ikerketa
objektiboak egiteko asmoz eta ingeniari eta arkitektoak
hormigoia armatuzko egituren diseinuan trebatzeko: RIBA
Joint Committee on Reinforced Concrete (1905), Concrete and
Constructional Engineering (1906) eta The Concrete Institute
(1908).

Britainia Handian XIX. mende bukaeran bi patente nagusitzen dira:
Hennebique-ena eta Coignet-ena. Patente hauen ordezkariak
euren lana babesteko asmoz, elkartu egingo dira, metodo
zientifikoen garapena saihestu nahian. Elkarte hau osatzeko
bultzatzaile nagusia L.G. Mouchel izango da, Hennebiqueren
patentearen ordezkaria Bretainia Handian.

(...).

buenos maestros de obras, o a capataces de confianza
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Jada Europako herrialde nagusiek hormigoi armatuaren araudia
baldin badute ere, estatu mailan hainbat patentetan oinarrituta
eraikitzen jarraituko dute XX. mendeko 40. hamarkadara arte.
Jada instrukzio frantsesak 35 urte inguru daramatza martxan.
Aldiz, estatuan araudi bat idazteko lehen intentzioak ez dira
1917ra arte iritsiko.

6.1.3.- 1939ko lehen instrukzio española.

Beste bost urtetan zehar eraikinetan proba desberdinak egingo
dira eta azkenik 1917an argitaratuko dute lehen araudia.

"(...) No sería prudente aprovechar literalmente estos

Estatu Batuetan, ASTM-ren babesarekin (American Society
for Testing and Materials), hainbat ingeniari eta zementu
fabrikatzaileek 10 urte iraungo duen ikerketa programa bat
antolatuko dute. Programa hau hainbat unibertsitatetan
garatuko da.

país ¿es aplicable en todas las regiones, y para el

"(...)1º Dadas las condiciones climatológicas de nuestro

Errege-dekretuak argi azaltzen du zein izango den ikertzaile
hauen betebeharra. Ondorengo dudak argitu beharko dituzte:

Komisioa Herri Lanetako zuzendariordeak, ingeniari aditu
batek, Bideetako Eskolako irakasle batek eta esperientziadun
eraikitzaile batek osatuko dute: Jose Eugenio Ribera
(eraikitzailea, ingienari izateaz gain), Juan Manuel Zafra
(Irakaslea) eta Domingo Mendizabal (Ingeniaria) izango dira
aukeratuak.

trabajos llevados a cabo en Francia y otros países,
pues en el nuestro debe hacerse uno especial adaptado
a nuestras condiciones climatológicas, que determinan
un elemento importante en la indicada clase de
construcciones. (...)"

Instrukzio frantsesa ezagutzen dute, baina Estatuan hau bera
erabiltzea baztertuko dute klima desberdintasuna argudiatuz.

egindako elementuen kopurua hazten doa. Gehienetan
arrakasta handiko lanak izango dira, baina baita katastrofeak
ere (hildakoak, egindako lanek espero bezala funtzionatu ez
dutelako). Honek araudi baten beharra erakutsiko du.

Herri Lanetako Ministerioak 1917ko Ekainean errege-dekretu
bat argitaratuko du hormigoi armatuaren erabilerarako araudi
bat idatziko duen komisio bat sortzeko. Hormigoi armatuarekin

1915ean Londreseko kodea argitaratuko da, 1907ko araudiaren
oso antzekoa.

1907an "Joint Committee"-ak lehen txostena argitaratuko du.
1911 bitartean txosten hau garatuko dute. Emaitza Frantziako
1906ko lehen instrukzioaren oso antzekoa izango da.

erakundean ingeniariek, arkitektoek eta patente asmatzaileek
hartuko dute parte denen desadostasunak konpontzeko
asmoz.
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Estatu mailan argitaratuko diren manualik garrantzitsuenak
ondorengo hauek izango dira:
- 1900ean Juan Luengok "Cementos armados,
descripción y cálculo de las obras".
-1902an Jose Eugenio Riberak "Hormigón de cemento
armado. Mi sistema y mis obras".
-1910ean Ricardo Seco de la Zarzak "Cemento rápido,
datos prácticos".
-1911an Juan Manuel Zafrak "Construcciones de
hormigón armado" .

1939 arte ordea, ez da instrukziorik argitaratuko. Tartean
kanpoko eraikuntzako hainbat tratatu itzuliko dira: Vacchelliren
"Construcciones de hormigón y de cemento armado" (1903)
adibidez. Bertako ingeniariek ere euren tratatuak argitaratuko
dituzte.

4º ¿A qué obras puede y debe aplicarse este sistema
con mayores ventajas? (...)"

3º ¿Conviene emplear en estas obras el sistema de
concursos ó el de subastas?

2º Dada la necesidad en estas obras de una inspección
de todo momento para la perfección de su ejecución,
¿es aplicable el sistema a todas las obras del servicio
ordinario de Obras públicas?

servicio de Obras públicas, el sistema de construcción
de hormigón armado?
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4.- Exekuzioari buruzkoak: erabili beharreko zinbren eta
enkofratuen materialak zehazten dira, armatuak nola jarri
eta nola doblatu ezartzen da, hauek izan behar dituzten
estaldurak zehatzen dira, armaturen arteko separazioa
zehazten da. Armatuaren ainguraketak eta elkarketak nola egin
behar diren, hormigoia nola nahastu behar den nola garraiatu
behar den , nola bota behar den, nola trinkotu behar den
zehatzen da. Hormigoi lanak egiteko gehieneko eta gutxieneko
tenperatura onargarriak zehazten dira. Hormigoiaren ontze
prozesuan mantendu beharreko hezetasuna ere zehazten
da. Behin hormigoia fraguatu ondoren enkofratuak kentzeko

3.- Hormigoien ezaugarriei eta dosifikazioari buruzkoak:
hormigoiak izan behar duen loditasuna, erresistentzia, etab.ez
gain lortu nahi den hormigoiaren arabera nahastu behar den
zementu kantitatea, ur kantitatea eta agregakin kantitatea
zehazten dira.

2.- Materialei buruzkoak: zementuek, urak eta agregakinek
bete behar dituzten baldintzak eta armatuaren diametro
gomendagarriak zehazten dira

1.- Xedapen orokorrak: atal honetan instrukzioaren aplikazio
eremua, iraunaldia, zein proiektu edo obra dauden derrigortuta
araudia betetzera, zein teknikok duen eskumena proiektu hauek
garatzeko, etab. zehazten ditu.

Instrukzioa 6 atal nagusitan banatzen da:

Baina zer zehazten du 1939ko instrukzioak?
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Azkenik eranskin bat gehitzen zaio instrukzioari. Bertan
entsegu desberdinak egiteko metodoak zehazten dira.
.1968an instrukzio honi berri bat gehituko zaio. Hau, era berean,
prestatutako hormigoiari buruzko 1972ko instrukzioarekin
osatuko da (EH-PRE-72).

Juan
Jose
Luengoren Eugenio
tratatua: Riberaren
Cementos tratatua:
AGINDU
armados, Hormigón
MINISTERIALAK descripción de cemento
ETA
y cálculo de armado. Mi
ERAIKUNTZAKO las obras. sistema y
TRATATUAK
mis obras

1902

1904
VacchelliHormigoiari
ren tratatua: buruzko
Construcciones lehen
de hormigón agindu
y de cemento ministeriala
armado
Alemanian

1903

Aurrerantzean masaa hormigoiari eta hormigoi armatuari
buruzko araudi berriak argitaratuko dira (EH-80, EH-82, EH88, EH.91) eta segidan hormigoi aurretentsatuari buruzko
araudi espezifikoak aterako dira (EP-77, EP-80, EP-85, EP-93)

6.- Proiektuari buruzkoak: proiektuak izan behar dituen
dokumentuak zehazten dira (memoria, planoak, baldintza plegua
eta aurrekontua). Kalkuluaren oinarritzat elastikotasunaren
teoria hartzen da egonkortasuna eta erresistentzia
bermatzeko. Kalkulurako hainbat koefiziente zehazten
dira (baliokidetasun koefizientea, Poisson-en koefizientea,
segurtasun koefizienteak, etab.) Hormigoiaren eta armatuaren
muga tentsioak zehazten dira, bien artean izan beharreko
atxikidura. Elementu desberdinak egoera desberdinetan
kalkulatzeko baldintzak zehazten dira (forjatuak, flexio
baldintza bereziak, T formako piezak, tortsioa jasaten duten
piezak, egitura erretikulatuak, xafla erako egiturak, zapatak,
etab.)
1900

Hurrengo araudia, 1973koa, hormigoi armatuari buruzko
lehen araudi espezifikoa izango da. Instrukzio honetan
proiektuen, erabilitako materialen eta exekuzioaren kalitate
kontrola bermatzeko izenburu berri bat gehitu da, araudiaren
helburuak moldatuz.

5.- Probak: exekuzioa egiten denean erabiltzen ari den
materialarekin egin beharreko probetak nolakoak izan behar
duten, zein maiztasunekin egin behar diren, etab. zehazten du.
Obra bukatu ondoren egin beharreko probetan jarri beharreko
gainkargek bete behar dituzten baldintzak zehazten dira.

URTEA

Lehengo araudien helburu nagusia hormigoi armatuzko
egituren errestintzia mekanikoa eta egonkortasuna
bermatzea izango da.

epeak zehazten dira eta azkenik hormigoia kaltetu dezaketen
agente kimikoetatik eta ekintza mekanikoetatik babesteko egin
beharrekoak zehazten dira.
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1907

Hormigoiari Hormigoiari
buruzko
buruzko
lehen
lehen
agindu
agindu
ministeriala ministeriala
Frantzian Inglaterran

1906

1911

1917

Ricardo Juan manuel Hormigoiari
Seco de la Zafraren
buruzko
Zarzaren trataua:
lehen
tratatua: Construccio- agindu
Cemento nes de
ministeriala
rápido,
hormigón
Estatu
datos
armado.
Batuetan
prácticos.

1910

1944

Hormigoiari Españako
buruzko
hormigoi
lehen
armatuari
agindu
buruzko
ministeriala agindu
estatuan ministeriala.
Molsatua
eta osatua.
(altzairuaren
erabilera,
forjatuak,
etab.)

1939
Hormigoiari
buruzko
instrukzio
berria
estatuan

1968

1973

1977

1980
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EH-PRE-72 EH-73 +
EP-77
EP-80
Hormigoi proiektuen, Hormigoi
aurreko
prestatuen erabilitako aurretentsa- araudiaren
araudia
materialen tuari buruzko berrikuspena
eta
araudi
pretensado.
exekuzioen espezifikoa
kalitate
kontrolari
buruzko
titulu
berria

1972
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Adolf Loos-ek ere modernismoa eta eklektizismoa baztertuko

tradizionalak baztertuz.

Hainbat arkitektok jarraituko dute korronte berri hau: Peter
Beherens-ek adibidez, AEG turbina fabrika eraikiko (egitura
metalikoa) du estilo historikoa eta material eta teknika

Eraikinak arkitektura praktikoaren eta erabilgarriaren
espresioa izango dira. Hormigoi armatuzko eraikinak hedatzen
joango dira.

Eklektizismoak eta Modernismoak proposatzen dituen
dekorazioaren aurkako erreakzioa indarrez sartuko da
arkitekturan. Garai honetako arkitektoek egituraren argitasun
eta zintzotasun geometrikoan oinarritutako formen erabilera
bultzatuko dute.

XX. mendeko 2. hamarkada arte arkitektura abangoardiako
mugimendu estetikoetan oinarrituko da, kubismoaren,
futurismoaren, espresionismoaren eta konstruktibismoaren
eragina jasoz. Joera hauek guztiek dekorazioaren sinplifikazioa,
lerro ortogonalen erabilera eta material berrien ageriko
erabilera bultzatzen dute. Ideia berri hauekin Arrazionalismoaren
oinarriak ezarriko dira.

6.2.1.- Protoarrazionalismoa: adierazpide arrazionalistaren
oinarriak.

6.2.-Gerra arteko urteak. Arkitektura adierazpenaren
iraultza.

"(...) is the first employment of ferro-concrete as a medium for architectural expression (...) "

59 Horrela dio Giedion-ek eraikin honi buruz Space, Time and Architecture liburuan:

Pariseko Rue Franklin 25 bisean, eragin zuzena du material
honek kanpoaldeko itxuran59.

Berak proposatzen duen arkitektura eraikitzeko materialik
egokiena hormigoi armatua da. Eraikiko duen lehen eraikinean,

Nolanahi ere, estilo arkitektoniko honi buruz aritzeko
ezinbestekoa da Auguste Perret-i buruz hitz egitea.

Garai bertsuan Erich Mendelson-ek ere modu originalean
erabiliko ditu hormigoi armatuak eskaintzen dituen eraikuntza
teknika berriak.

Tony Garnier-ek hirigintza lanetara bideratuko ditu
protorrazionalismoaren premisak. Eta era berean, era guztietako
eraikinetan hormigoi armatua erabiltzea proposatuko du.

Adolf
Loos-ek Vienan
Michaelerplat-en
eraikitako
etxebizitza eraikina.

ditu. Arkitektura soila egingo du forma garbiak erabiliz eta
dekorazioa sinplifikatuz. Adibide garbia da adibidez Vienako
Michaelerplat-en eraikiko duen etxebizitza eraikina.
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Eraikuntza
zintzotasunean
oinarritutako
arkitektura
adierazpidea erabiliko du, arkitektura gotikoak egiten duen
bezala. Bestalde, hormigoi armatuak hegada handiak egiteko
aukera emango dio, material berriaren erresistentzia erakutsiz.
Beraz, esan daiteke arkitektura gotikoaren printzipioak
berreskuratzen baditu ere, teoria modernoenetan oinarritzen

Auguste
Perret-ek
hormigoi
armatuarekin
eraikiko
duen
lehenengotariko eraikina, Pariseko
Rue Franklin 25 bis-ean.

eta era berean egitura fatxadan adierazita azaltzen da. Beraz
hormigoiaren erabilera fatxadan, kanpoaldean, islatzen du,
egitura eta betelana berezituz.

Proposatzen duen barneko espazio banaketaren ondorioz,
ezinezkoa izango da egitura karga-hormekin egitea eta hormigoi
armatua erabiliko du. Fatxadaren konposizioa neoklasikoa da

Perret-ek asko kritikatuko du arkitekto berri hauek erabiltzen
duten arkitektura adierazpidea. Arrazionalista puruentzat
teknika berriei esker tradizioa desagertzen joango da. Perretek
119

Bi urte pasatxo iraungo du Le Corbusierrek Perret anaientzat
lanean. Gero bakoitzak bere bidea hartuko du, izan ere, oso
ikuspegi desberdina dute hormigoi armatuaren adierazpidearen
inguruan. Perret hormigoi armatuarekin lan egiten duen
arkitekto arrazionalista "klasikotzat" jotzen da, eta aldiz,
Le Corbusier material berriaren hedatzailea eta momentuko
arkitektura iraultzailearen bultzatzailea sutsua izango da,
arkitekto arrazionalista "purua".

Le Corbusier Parisera iritsiko da 1907an lana topatu nahian.
Hainbat arkitektorekin elkarrizketatu ondoren, Eugéne
Grasset-en gomendioak jarraituko ditu. Azken honen ustez
akademizismoak arkitekturaren dekadentzia ekarri zuen
eta bertatik ateratzeko esperantza material berriak pizten
dio. Horregatik Grasset-ek Le Corbusier gazteari Perret
anaiengana joatea gomendatuko dio eta Le Corbusier hauekin
hasiko da lanean.

Bere ekarpenak gaur egungo arkitekturan erabilera dute eta
batez ere berarentzat lan egingo duen Le Corbusier arkitekto
suitzarrak jakingo ditu garatzen: lorategidun estaldura lauak,
fatxada librea, beirate handien erabilera eta oinplanoa librea.

simetria klasikoak eta hormigoiaren eraikuntza-sistema lotuko
ditu.

dela bere eraikinak egiteko: forma naturalak, ordena eta
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60 REICHLIN, Bruno. La Petite Maison. Editions Payot. Lausanne. 1987

Le Corbusierren arkitekturaren formaren eta funtzioaren
arteko kontraesana kritikatzen du. Garai hartako hainbat
aldizkaritan bien arteko ika-mikak argitaratuko dituzte, batez
ere leihoek izan behar duten formari buruzkoak. Perretek leiho
"bertikalak" erabiltzen ditu eta Le Corbusierren arkitekturan
leiho "horizontalak" agertzen dira. Perreten ustetan Le
Corbusierren leiho horizontalak bolumena sortzeko elementuak
besterik ez dira, duten funtzioa ahaztuta. Le Corbusierrek, ordea,
leiho hauek teknika berriek eskaintzen duten abantailetako bat
dela arrazoitzen du. Leiho bertikala harriaren eta adreiluaren
gainditutako teknika tradizionalei lotuta dagoela dio. Izan
ere, hormigoi armatuari esker, adreiluarekin eta harriarekin
gertatzen ez den bezala, habearteak handiagotu eta oinarriak
txikiagotu daitezke, eta horrela leihoak horizontalak izan
daitezke.60

arkitektoaren ofizioak duen helburu nagusia ahaztuz: etxe
bizigarri bat eraikitzea.

aurre egingo die arkitektura mota hau bultzatzen duten
arkitektoei: Loos, Le Corbusier, etab. Bere ustez akademizismo
formala bultzatzen dute, eraikinen bolumenak txunditzen ditu

J.A. Brinkman eta L.C. Van Der Vlugt en Van Der Leuw etxea Rotterdam-en.
1933

Arkitektura arrazionalistaren printzipiotako bat Sullivan-ek
(Chicagoko eskolako arkitektoa) adierazitakoan oinarritzen
da: formak funtzioari jarraitzen dio. Arrazionalismoarentzat
eraikin baten edertasuna honen funtzionaltasunean dago.

6.2.2.- Arkitektura arrazionalista iraultzailea.

Perret-ek eta Le Corbusier-ek izango duten eztabaidaren inguruan azken
honek egindako apunteak.
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1902
August Perret-ek
25 Rue Franklin
apartmentu
eraikina altxako
du Parisen. "The
Trabeated System
of Reinforced
Concrete." sistema
erabiliko du.

AÑO

LENGUAJE
ARQUITECTÓNICO
REVOLUCIONARIO: EL
PROTORRACIONALISMO
Y EL RACIONALISMO

August Perretek
Theatre Champs
Elysee eraikiko du
Parisen

1903

1904

artean

guztira

1922

Europa

1929

zabalduko

da
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Frank Lloyd Wright- August Perretek
Le Corbusierrek
ek Unity Temple
Notre Dam du Raincy Villa Savoya
eriako du Oak Park- eraikiko du
eraikiko du
en, Illinois.

1905

1925 eta 1940
arrazionalismoa.

Internacional de Arte Moderno) kongresuetan bilduko dira.
Ideia berri hauen hedapen zabala lortzeko 1928an arkitekto
arrazionalista talde batek CIAM-a sortuko dute, aldizkako
bilerak antolatuko dituzte eta arrazionalismoaren propaganda
egiten saiatuko dira. Estatu mailan Fernando García Mercadal
eta Juan de Zavala izango dira kongresu hauetan parte hartuko
dutenak.

Arte modernoari buruzko ideia hauek guztiak CIAM (Congreso

Ingalls eraikina
(Cincinnati)
lehen hormigoi
armatuzko etxe
horratza izango da.
Armatzeko sistema
Ransomena izango
da.

Hormak ez dira egituraren euskarri izango, sabaiak baxuak
izango dira, leiho luzeak eta horizontalak irekiko dira fatxadan
era teilatuen ordez estalki lauak erabiliko dira.

Lerro zuzenak eta oinarrizko bolumenak nagusituko dira.
Egitura bistan utziko da eta eraikin asko hormigoi armatuarekin
altxatuko dira.
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Hauek CIAM-eko kongresuetan esaten dena jasoko dute
eta aditzera emango dute "AC. Documentos de Actividad

Iparraldeko azpitaldean badira pertsonaia azpimarragarriak,
hala nola: J.M. Aizpurua eta Joaquin Labayen, biak gipuzkoarrak.
Beranduago beste hainbat arkitekto batuko dira iparraldeko
taldera: Madariaga, Zarranz, Bilbao, Vallet, Lagarde, Olazabal,
Baroja eta Alberdi.

Hiru azpitaldetan banatuko da zonaldeka: Erdialdeko azpitaldea
Madrilen, bigarrena Katalunian (Bartzelonan) eta hirugarrena
Estatuko iparraldean (Donostian eta Bilbon).

Donostian antolatutako pintura eta arkitektura garaikideko
erakusketa batean bildutako arkitektoek izandako elkarrizketei
esker jaioko da GATEPAC taldea.

Arkitektura arrazionalistaren lehen oihartzunak GATEPAC-i
(Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para la Arquitectura
Contemporánea) esker iritsiko dira 1930ean.

Gerra arteko urteetan Mugimendu Modernoak indarra hartuko
du Europan zehar. Aldiz Gipuzkoako arkitekturan izango duen
isla eskasa izango da. 1933an egonkortuko da mugimendu hau
Euskal Herrian eta 1939ra arte, Espainiako Gerra Zibila bukatu
arte, ez da hedatuko.

6.3.- Arkitektura arrazionalista iraultzailearen aztarnak
Gipuzkoan

práctica coordinando esfuerzos y trabajando colectivamente (...)"

está actualmente separada, es el programa que el grupo GATEPAC se propone llevar a la

[...]. Llevar la arquitectura a su medio natural, es decir, al técnico, social y económico del que

la proporción, en el orden, en el equilibrio. Suprimir la decoración superflua superpuesta.

(función) al exterior (fachada) de una manera simple y constructiva, buscando la belleza en

elementos, programa, materiales, espacio, luz... desarrollándose racionalmente del interior

"(...) La arquitectura responde a una utilidad, a un fin. Debe satisfacer la razón. Partir de

61 Horrela definitzen dute arkitektura aldizkari honen lehen alean:

eraikinek, gerra ondoren dagoen baliabide faltagatik ez dute
estilo definitu bat izango, baina estilo arrazionalistaren itxura
hartuko dute.

Hasiera batean, DGRDR delakoak herriko arkitektura bat,
bertakoa, española, herrialde bakoitzeko elementuetan
inspiratutako arkitektura bat lortu nahi du. Eraikin
instituzionaletan erabilitako estilo arrazionalista, joera
honetara moldatuko da Art Deco influentziadun arkitektura
inperialista egiteko. Horretarako arrazionalismoaren forma
puruak dekorazio geometrikoekin eta grekatuekin konbinatuko
dira. Baina arkitektura industrialak askatasun handiagoa izango
du eta arrazionalista purua izaten jarraituko du. Etxebizitza

Gerra Zibilaren ondoren, hainbat herri eta hiri suntsituta
geratuko dira eta hauek berreraikitzeko Dirección General
de Regiones Devastadas y Reparaciones delakoa sortuko da.
Pedro Muguruza arkitekto elgoibartarra izango da erakunde
honen burua. Pedro Muguruza bezala, Jose Manuel Aizpurua
ere mugimendu falangistari lotutako arkitektoa izango da.
Azken honek aurretik GATEPAC-ek bultzatutako arkitektura
arrazionalista egingo du estilo inperialari aurre eginez.

Contemporánea" aldizkariaren bitartez61.
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bidez.

Bigarren solairuan terraza bat irekiko da atzeragune baten

Fabrikaren eta bizitokiaren beheko solairua. 1928. Andoain.

Eraikin hau denboran zehar handituz joango da baina hasiera
batean, ondorengo plantak eta erabilerak izango ditu: Beheko
solairuak forma laukizuzena izango du 14m x 65m-koa 4,60
m-ko altura librearekin. Goialdeko solairuetako (lehenengoa
eta bigarrena) plantak ere laukizuzen formakoak izango diren
arren, neurriak askoz ere txikiagoak dira: 14m-ko zabalera
mantenduko da eta luzera 10,30m-koa da. Solairu hauen altuera
libreak 3,10m-koak eta 3,70m-koak dira hurrenez hurren.

Fabrika multzo honetako lehen eraikina 1928an altxatuko da.
Fabrika eta jabeentzako etxebizitza moduan funtzionatuko du.

Laborde Hermanos fabrika multzoa Andoain
Hainbat ingienari eta arkitekto
1928-1958

6.3.1.- Laborde Hermanos Andoainen
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Pabiloiaren
b e h e k o
solairuko
hegal batean
kokatzen dira
biltegiak eta
bulegoa
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Lehenengo solairuko hegal batean kokatzen dira etxebizitzaren gelak:
logelak, bulegoa, jangela etab.

Lehenengo solairuan Laborde jaunaren familiarentzako
etxebizitzaren parte bat kokatzen da: sarrera, 2 logela,
komuna, jangela, Laborde jaunaren bulegoa eta terraza.
Bigarren solairuan 4 logela, komuna, sukaldea, jangela eta
terraza kokatzen dira.

hartzen du toki gehien, baina mendebaldeko hegalean hainbat
zerbitzu hartzen dituen gunea kokatuko da: erreminta gela,
biltegia, tailerreko bulegoa, barauts biltegia eta ekoizten den
materiala paketean bildu eta bidaltzeko gunea.

Erabilerei dagokionez, beheko solairuan fabrikazio nabeak

Proiektu honetako dokumentuen azterketak ez du zehazten nola
egiten ziren hondeaketa lanak baina garai bertsuko Barberoten
eraikuntza tratatuak (Tratado práctico de edificación. 1927)
horrela dio lan hauei buruz:

Hondeaketa-lanak eta lur mugimenduak: zimentazioa egiteko
ateratako lurrak betelana egiteko erabiliko dira. Betelan
guneetara lurrak eramateko animaliak erabiliko dira. Horrela
azaltzen dute pabiloiak egitean eramandako kontabilitate
paperetan; lurren garraioa idi-pareek egingo dute.

Fabrikazio nabeak 6,85m-ko bi baok osatutako hormigoi
armatuzko egitura portikatua du. Portiko arteko distantzia
5m-koa da. Zerbitzuak eta etxebizitza kokatzen den bolumenak
3 bao ditu, bi iskinetakoek 5m-ko baoa dute eta erdikoak 3,70mko bao du. Erdiko tarte honetan kokatzen dira eskailera eta
fabrikazio naberako sarbidea.

Eraikitako lehen pabiloiaren argazkia. Andoain 1928.
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Lehen eraikinaren zimentazio planta.

de unos 40 cm de profundidad. En ciertas ocasiones,
se desmonta de una vez todo el espesor de tierras
hasta la rasante del camino o calle avanzando
horizontalmente hasta el fondo del solar; al llegar
a éste, se excava el sótano retrocediendo, pero
conservando un plano inclinado para permitir el acceso
de los volquetes. En las excavaciones importantes se
conservan, en los sitios indicados por la conformación
del terreno, testigos o damas, pequeñas eminencias
de tierra en forma de pirámide truncada o de cilindro,
que sirven para comprobar la configuración que tenía
el terreno antes de comenzar los trabajos. Efectuada
la excavación y alcanzado el nivel de los sótanos, se
enrasa la explanación y se replantean las zanjas de
los cimientos.

"(...) Las excavaciones se hacen por capas sucesivas

62 BARBEROT, E. Tratado práctico de construcción. Gustavo Gili Editor. 1927.
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Zimentazioari dagokionez pabiloiaren zutabeen oinarrian 1,20m x
1,20m-ko zapata isolatuak aurkitzen dira. Proiektuko ebaketetan
ikusten den moduan zapata hauek piramide moztuaren forma
dute. Eraikin honek jasango dituen handipenetan zapata mota
hau erabiliko da. Lehen handipen proiektuaren aurrekontuaren
arabera (1937), zapata hauek egiteko erabilitako hormigoiaren
erresistentzia 250kg/cm2-koa da eta zapatak armatzeko
hainbat diametrodun (6mm-ko diametroa, 10mm-ekoa, 16mmkoa etab.) banaketa parrillak erabiliko dira. Ez da zapata hauen
xehetasunik proiektuaren dokumentazioan, baina Barberoten
tratatuan deskribatzen diren zapaten antzekoak izan
daitezke:

Éstas deben abrirse y apisonarse cuidadosamente.
Las zanjas profundas son muy peligrosas cuando se
practican en terrenos que se desmoronan, de modo que,
después de examinado el terreno, conviene darles cierto
talud, como hemos dicho anteriormente, y emplear si es
necesario los medios de consolidación indispensables
para velar por la seguridad de los obreros.(...)"62
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Barberot-en eraikuntza tratatuan azaltzen diren zapata isolatuen xehetasuna. Ebaketa eta planta.

Eraikinaren zeharkako bi ebaketa, bata etxebizitza kokatzen den lerrotik eta bestea fabrikazio gunearen lerrotik.
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hormigón, cuando son de gran espesor y no es necesario
que sean impermeables. La construcción de las losas es

"(...) se hacen con mortero de cemento y a veces con

Zolata: nabearen zorua zolata armatuarekin egina da. Aztertu
den proiektuaren dokumentazioan ez da gehiago zehazten, baina
ebaketetan zolata hau geruza mehe baten moduan marrazten
da eta Barberotek egiten duen deskripzioaren antzekoa izan
daiteke:

Zapata isolatuak lotuz, itxitura hormaren oinarria izango den
80cm-ko lodieradun hormatxoa egingo da zapata jarrai baten
gainean. Horretarako hormigoi ziklopeoa erabiliko da eta ez du
armaturik izango. Hormigoi honekin lan egitea erraza izango
da: enkofratu moduan lan egingo duen kanpoaldeko harrizko
bi orriak jarri ondoren, barrualdetik mortairuz estaliko dira
botako den hormigoiaren eta harriaren arteko itsaspena
hobetzeko. 2 aste utzi beharko dira tartean hormigoia bota
aurretik. Ondoren harriak botako dira hormigoi fresko honetara.
Hormigoiaren trinkotasunak plastikotasun bat izan behar zuen
harrien arteko lotura bermatzeko.

forma piramidal truncada, armado con hierros en la
parte inferior donde se desarrollan los esfuerzos
de extensión. Estas fundaciones, como todas las de
superficie, trabajan por reacción del terreno, según
puede verse fácilmente invirtiendo el sistema, pues
entonces sería la tierra la que cargaría sobre la losa
sostenida como una ménsula por el pilar. (...)"

"(...) Para apoyos aislados, con un basamento de

Monier-ek

eta

Cottancin-ek
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patentatutako
lauzak

Beraz, hormigoiaren lehen pausoak eman zirenean erabilitako
sistema bera erabiltzen da zolatak egiteko garai honetan ere.

bastante sencilla: sobre una capa de mortero extendida
en un molde, se coloca un emparrillado metálico, ligando
las varillas con alambre según el sistema Monier, o
tejiéndolas sin ataduras por el sistema Cottancin;
después se rellena el molde con hormigón, que se
apisona y enrasa cuidadosamente con la regla.(...)"
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Zutabeak: 20cm x 20cm-ko zutabe karratuak ditu eraikinak.
Handipen proiektuen arabera 300 kg/cm2-ko erresistentziadun
hormigoiarekin eraikiko dira eta diametro desberdinetako
armatuekin indartuko dira: 28ko diametroak, 20koak, 18koak
eta 10ekoak ainguraketetan eta armatu zuzenetan eta 6koak
eta 8koak uztaietan.

del hormigón armado y su introducción en Bizkaia. LA FABRICA
CERES DE BIL¬BAO" liburuan.

Sistema hauexek deskribatzen dira Bizkaiko Arkitekto Tekniko
eta Aparejadoreen Elkargo Ofizialak argitaratutako eta
Jaume Rosell eta Joaquín Cárcamok idatzitako "Los orígenes

Lehen pabilioiaren eraikuntza prozesuko argazkiak.

apisona por capas delgadas. (...)

arriostrados con hierros planos, a cada metro de
altura aproximadamente, para sostenerlos durante la
colocación. Estos hierros se colocan en los vértices,
se pone luego el molde a la distancia requerida de los
hierros y se echa el mortero, que se apisona por capas
delgadas. Tratado Barberot 1927, mortero, que se

"(...) Se arman con cuatro o más hierros redondos,

1927ko eraikuntza tratatuaren arabera:
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Barberoten

eraikuntzako

tratatuan

habeen

armatuaren

xehetasunak.

jaisten diren eta aurreko armatuarekiko paraleloan doazen
beste burdin batzuekin armatuko dira habeak (inklinatuak).

Aztertu diren eraikuntzako tratatuen arabera modu
desberdinetara armatu daitezke habe hauek. Eraikin honetan,
barra horizontal batzuk jarriko dira behealdean eta bi
izkinetako goialdetik abiatzen diren eta erdialdean behealdera

Habeen, habexken eta forjatuen armadurak elkarren artean
lotuko dira elkarguneetan. Habeen azpian kokatzen diren
zutabeek mentsulak dituzte. Elementu horizontal hauetan
erabilitako hormigoiaren erresistentzia 350 kg/cm2-koa da.
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Barberoten eraikuntzako tratatuan zutabe eta habeen arteko lotura egiteko
armatuaren xehetasuna

Zeharkako armatua estriboen bitartez egingo da. Hauek
oinarrietara gerturatzen diren heinean maiztasun handiagoarekin
jartzen dira. Barra horizontalen diametroak barra inklinatuen
eta uztaien diametroak baino handiagoak dira.

Barberoten eraikuntzako tratatuko zutabeen armatuaren xehetasunak

6 XX. mendearen lehen hamarkadak. Hormigoi armatuaren iraultza.
Arkitektura arrazionalista iraultzailearen aztarnak Gipuzkoan
Laborde Hermanos Andoainen

130

Habexkek

habeen

egitura

bera

dute.

Habeen eta zutabeen estaldura 3cm-koa izango da eta lauzena
2cm-koa.

Orokorrean, egituraren kalkulurako hormigoia erresistentzia
250kg/cm2-kotzat jotzen da eta burdinaren erresistentzia
1.000kg/cm2-koa suposatzen da.Egitura hauek exekutatzeko
egurrezko moldeak erabiliko dira. Molde hauek 4-5cm-ko
zanpatutako geruzak gehituz egingo da. Nahastura lehorra
egingo da lehenengo, palarekin nahastuz, eta hau homogeneoa
denean ahal den ur gutxien gehituko zaio.

Pariseko Bon Marché merkatuan Heenbique-k eraiki ditu forjatuak. Andoaingo
fabrikako forjatuak antzekoak izango dira.
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1937an lehen handitze lanak egingo dira, lehen eraikitakoari
mendebaldeko hegalean eraikin berri bat itsatsiz. Beheko
solairua laukizuzena da eta ibilgailuentzako pasabide baten
bidez bereizita dago eraikin zaharretik. Solairu honen
ezaugarriak eraikin zaharrak dituenaren antzekoak dira:
erabilitako egitura, solairuaren altuera, etab.

1937an ekoizpena hazi egingo da eta eraikitako pabiloia
handituko dute.
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Eraikin hau zaharraren antzera eraikiko da: zimentazio mota
bera izango du eta itxiturak eta arotzeria ere antzekoak
izango dira.

Aldiz, goiko solairuan eraikin berria zaharrari itsasten zaio
iparraldetik 9,80m-ko luzeran.

Hennebique sistemarekin eraikitako egitura.
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(Guipúzcoa): Edificio de pabellón, oficinas y vivienda y Edificio de comedores.

a favor de cada uno de los siguientes elementos de la Fábrica de Brocas Laborde Hnos. , de Andoain

firmados por Manuel y Enrique Laborde Werlinden, ingenieros, y los más recientes por J.I.

289/2000, de 26 de diciembre, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoría de Monumento,

mientras en el Archivo Municipal de Andoain, tanto los proyectos como los planos vienen

planos y los cálculos de estos proyectos se encuentran en el Archivo Tolosa- Tello,

conjunto de la fábrica construido según proyecto de 1939, y las sucesivas ampliaciones. Los

primer edificio data de 1928, al igual que en el Edificio de Comedores que se incluye en el

participación de Luis Tolosa en la famosa fábrica Laborde Hermanos S. A. de Andoain, cuyo

"(...) Así, Herminia Laborde, hija de Manuel Laborde Werlinden, nos confirmó la decisiva

zabalpena. Aranzadi zientzia elkartea eta Pasaiako Udala. 2007. Donostia.

64 HERRERAS, Beatriz, ZALDUA, Josune eta beste batzuk. Ondare Industriala Pasaian: defentsa eta

delineatzaileak egingo du64. Lehen pabiloiaren atzealdean

Proiektua Manuel Laborde ingeniariak berak sinatzen badu
ere, Luis Tolosa, aurreko proiektuak diseinatuko dituen

63 Edificio catalogado como Bien Cultural ene l BOPV nº 2001017 del 24 de enero de 2001. DECRETO

arrazionalistaren adierazle izan daiteke63.

1939an fabrika multzoko langileentzako jangela eta bulegoak
eraikiko dituzte. Eraikina bitxia da eta Euskal Herriko arkitektura
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Solairu bakoitza hegada handiak dituen plataforma horizontal
bat da. Hegada hauetan terrazak kokatzen dira.

Lehenengo solairuko hegaletan emakumezkoen eta gizonezkoen
jangelak aurkitzen dira eta ardatzean, sarrerako ataria eta
sukaldeondoa eta sukaldea aurkitzen dira, azken biak ate
batekin elkartuta. Sukaldeak eta sukaldeondoak beren sarbide
propioa dute. Aldiz, jangeletara heltzeko solairu guztiak
lotzen dituen eskailera helikoidal independente bat kokatuko
da eraikinaren aurrealdean, justu ardatzean.

Beheko solairuko hegaletan konketak, dutxak eta komunak
kokatuko dira (hegal batean emakumezkoena eta bestean
gizonezkoena), eta ardatzean sorospen-gela, emakumezkoen
eta gizonezkoen aldagelak eta atzealdean ekonomatua
kokatzen dira.

Sotoak aldiz, forma ia karratua du eta T-aren ardatzean
kokatzen da. Bertan instalazioak jarriko dira: berokuntzarako
galdara, ikatz depositua eta elikagaien biltegia.

Proiektuan lur-arrasetik gora dauden 3 plantatan eta azpitik
dagoen sotoan banatuta, hainbat zerbitzu banatuko dira
plantan T forma duen eraikin honetan.

pabiloiekin.

eraikiko da eta U bat osatuko du jada eraikita dauden
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Pabilioiaren kokapen planta
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Jangelako pabiloiaren sotoko planta.
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Jangelako pabiloiaren beheko solairuaren planta
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Jangelako
pabiloiaren
lehenengo solairuaren planta.

Jangelako pabiloiaren fatxada nagusia
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Jangelako pabiloiaren bigarren solairuaren planta.
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Gainontzeko eraikina zimentazio bitxi batean bermatuko da.
Dirudienez, Ziako erretenak daramatzan urek lur hauek urez
betetzen dituzte. Horregatik, zimentazioa ganga sistema
batekin eraikiko da, eraikina terrenotik isolatuz. Ganga hauek
hormigoi ziklopeoz egindako zapata jarrai batzuen gainean
egongo dira. Gangak egiteko egurrezko zinbrak erabiliko dira
eta hauen gainean sare formako armatua jarriko da. Gangen
artean harlangaitzezko hainbat geruzaz betelana egingo da,
beheko solairuko kotara iritsi arte.

Sotoak, lehen aipatu bezala, ardatza bakarrik hartzen du.

Hormigoi armatuzko egitura portikatua du, gutxi gorabehera
10m-ko bi baorekin. Portiko arteko distantzia 4,75m-koa da.
Hondeaketa lanak aurreko kasuetakoak baino handiagoak izango
dira, aurreko kasuetan ez baitzegoen sotorik. Ondorengo irudian
ikusten den bezala lur mugimenduak handiak izango dira.

Hegalkin handiak ditu
horizontaltasuna
azpimarratuz.

Hondeaketa lanak.
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Pabiloiaren zimenatzio lanak.
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Pabiloiaren zimenatzio lanak.
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Laborde Hermanos fabrika multzoko eraikin honek duen
beste elementu bitxi bat aurrealdeko eskailera helikoidala
da. Hormigoi armatuzko eskailera honetako mailagainak pieza
aurrefabrikatuak dira eta bata bestearen gainean ardatz baten
inguruan jarriko dira forma helikoidala lortuz. Ardatz honen
oinarriak bere zapata izango du. Mailak bata bestearen gainean
jartzen diren heinean ardatz zirkular hau hormigoiz beteko da
amaitzean erdigune trinko eta sendo bat lortzeko.

Realizaron trabajos similares en la cimentación del ayuntamiento de Eibar. Ese
edificio está situado sobre el río Ego.

da. Uraren eta eraikinaren arteko isolamendua lortzeko antzeko
gangak eraikiko dira. Beraz jangelaren kasuan antzeko lanak
egingo dira zimentazioan, baina beste dimentsio batzuekin.

XX. mendearen hasieran eraikitako Eibarko Udaletxeak ere
antzeko zimentazioa du. Horrela azaltzen da eraikinaren
proiektuko planoetan. Eraikina Ego Ibaiaren gainean kokatzen

Pabilioiaren mendebaldeko altxaera.

Pabilioiaren iparraldeko altxaera.

Pabilioikoe riakuntza lanak bukatzen. hegoaldeko altxaera.
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abilioikoe riakuntza lanak bukatzen. hegoaldeko altxaera.

Pabilioiaren mendebaldeko altxaera.

Pabilioiaren ekialdeko altxaera.

La escalera helicoidal que
da acceso a todos los pisos
se sitúa en la parte central
del pabellón.

Nahiz eta arina izan eskailerak nahikoa erresistentzia izango du.
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Pabilioiaren erdialdean kokatuko
da eskailera helikoidala solairu
guztietara heltzeko.
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Antzeko eskailera bat deskribatzen da 1926an Parisen
argitaratutako "Betón armé, possibi¬lités techniques et

Eskailerak mailagainak bakarrik izango ditu eta oso arina izango da.

Paris.

65 AUGROS, P. Béton armé. Possibilités tecniques et architecturales. p.311 Ch, Massin et Cie Editeurs. 1926.

Augros-en liburuan eskailerei buruzko atalean egiten den deskribapena eta
argazkiak. Eskuinekop argazkian pabiloiko eskailera.

(...)"

L escalier constitué suivant le croquis de M. Brachet
permet l etablissement d un noyau central en béton
armé coulé au fur et à mesure de la pose des marches.

"(...) ESCALIERS PAR MARCHE MOULÉES D AVANCE

architecturales."65 izenburua duen liburuan. Eskailerei buruzko
atalean horrela dio:

GUPUZKOAKO ARKITEKTURAREN EBOLUZIOAREN AZTERKETA, HORMIGOI ARMATUAREN GARAPENARI LOTUTA
Euskal Herriko Unibertsitatea. Arkitektura Saila
Maialen Sagarna Aranburu

Atzealdeko terrazan aprendizak soinketa egiten.

Ekonomatua, jangelak eta aldagelak aprendizentzako liburutegi eta ikasgela
bihurtuko dira.

Eraikin honek, funtzionatzen hasi aurretik, erabilera aldaketa
bat izango du 1943an.
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Zimentazioa: 3,70m x 0,67m-ko zapata isolatuak mailakatuak
eta eszentrikoak izango dira (jada eraikita dagoen pabiloiaren
azpian ez sartzeko). Zapata hauen oinarria jada eraikita dauden
zapatena baino beherago egongo da, Z1 zapataren ebaketan
ikus daiteken bezala.

Handitze lan hauetan erabilitako material nagusia hormigoi
armatua izango da. Jada eraikitako pabiloitik bereizita dauden
4,60m-ko altueradun zutabeak eraikiko dira (pabiloi barruko
lanak gelditu beharrik ez izateko).

Anpliazioaren perspektiba

hegalean gorputz berri bat itsatsiko zaio eta bertan eskailerak
kokatuko dira. Handitze lanen barruan tailerra jangelako
pabiloiarekin lotuko dute pasabide bat eraikiz.

1957an 1937an eraikitako pabiloia handitzeko beharra sortuko
da. Horretarako solairu kopurua gehitzea erabakiko dute.
1937ko eraikinari goiko solairua osatuko zaio. Iparraldeko
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Tailerrari solairuak gehitzeko erabilitako zimentazioaren
planoan, beltzez irudikatutako zutabeak berriak dira. Hauen
zimentazioa zapata isolatu eta eszentrikoen bidez egingo da,
fabrikazio gunean ez sartzeko, bestela bertako produkzio
lanak gelditu egin beharko ziren.

Tailerraren anpliazioaren planta.

GUPUZKOAKO ARKITEKTURAREN EBOLUZIOAREN AZTERKETA, HORMIGOI ARMATUAREN GARAPENARI LOTUTA
Euskal Herriko Unibertsitatea. Arkitektura Saila
Maialen Sagarna Aranburu

B tailerraren anpliazioaren erabilitako zapaten eredua. Z

Zapata hauen gainean 0,30m x 0,40m-ko zutabeak jarriko dira.
Hauek indartzeko erabilitako luzetarako armatuan 6mm-ko
diametrodun barrak jarriko dira 50cm-tik behin eta 3,70m-ko
luzeran eta zeharkako armatuan 16ko diametrodun 6 barraz
osatutako parrilla jarriko da. Zapaten eta zutabeen arteko
lotura 28ko diametrodun eta 1,90m-ko luzeradun 4 barra
erabiliz egingo da.

B tailerraren anpliazioaren erabilitako zapaten eredua. Z1 eta Z3 zapatak
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B tailerraren anpliazioaren erabilitako zapaten eredua. Z4 eta Z5 zapatak
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Eraikin atxikian L formako zutabeak jarriko dira izkinetan eta
besteak laukizuzenak izango dira. Hauek mailakatutako zapata
zirkularrak izango dituzte (Z3 eta Z4). Zapatak lotzeko beste
zapata jarraitu batzuk erabiliko dira eta itxituraren oinarria
izango dira gainera.
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Tailerraren handitze lanetarako beheko solairuaren planta.
Plano honetan V2 habeen juntak agertzen dira markatuta.
Hauek jada eraikitako zutabeen eta zutabe berrien gaineko V3
habeen gainean eutsiko dira. Komunikazio bertikaleko gunea
alboko eraikin atxiki batean kokatuko da. Gune honetako
zutabeak laukizuzenak eta L formakoak izango dira.

Zutabe hauek beste solairu bat igoko dute. Gorantz doazen
heinean sekzioa ere hazi egiten da: beheko solairuan sekzioa
0,30m x 0,40m-koa bada, lehen solairutik gora hazi egingo da
0,30m x 0,79m-ko sekzioa izan arte.

Zutabe hauen gainean 5m argia eta 0,20m x 0,40m-ko sekzioa
duten habe perimetralak jarriko dira. 10mm-ko diametrodun 4
barra jarriko dira azpialdean eta 8mm-ko diametrodun beste bi
goialdean. Goikoak eta behekoak lotzeko 6mm-ko diametrodun
uztaiak jarriko dira 20cm-tik behin.

B tailerraren anpliazioko egituraren planta. Jada eraikitako habeen ondoan V2 habeak eraikiko dira egitura berriari eusteko.
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B tailerraren anpliazioko zutabeak. Armatuak.
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B tailerraren anpliazioko V18 habearen A-A ebaketa.

Zutabe hauen gainean luzetarako habeak jarriko
dira eta azken hauen gainean metrotik behin
13,40m-ko luzera duten habe edo habexkak
egongo dira.

Laukizuzenak 0,30m x 0,70m-koak dira, eta
irudietan agertzen den moduan daude armatuta.
L formakoak, 0,30m x 0,70m-ko bi zutabe
laukizuzen elkartuta egingo dira: 0,70m-ko
hegala eta 0,30m-ko arima dute.

Aldiz, atxikitako eraikineko zutabeek, nahiz
laukizuzenek zein L forma dutenek sekzio
erregularra dute altuera guztian zehar.
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150

66 CASSINELLO, Fernando. Construcción. Hormigonería. Instituto Juan de Herrera. Madrid 1996. p. 350

Luzetarako habeek 10m-tik behin
junta bat izango dute. Habea
beraz, giltzatua dago. Sekzio
erdiarekin mihiztadura bat egingo
da, mentsulak sortuz. Hauek
flexioak eta esfortzu ebakitzaileak
jasateko
armatuta
daude.
Trakziozko eta konpresiozko
esfortzuak jasateko luzetarako
armadura dute eta esfortzu
ebakitzaileari
aurre
egiteko
diagonalean tolestutako barrak dituzte.66

Metrotik behin jarritako habeen
luzetarako
eta
zeharkako
ebakidura.

Tailerraren anpliazioko V18 habea. Armatua.
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Forjatu honen gainean tela iragazgaitza jarriko da (tektinatua).
Gainean 5cm-ko lodieradun hormigoi iragazgaitza jarriko
da kortxozko juntekin. Tela tektinatuaren ertzak tektina
plastikoarekin babestuko dira iragazgaiztasuna bermatzeko.

Tailerraren anpliaziokoaren ebaketa

Zeharkako habeek 15cm-ko zabalera eta 70cm-tik (izkinetan)
100cm-raino (erdialdean) hazten doan altuera dute. Habe hauen
gainean forjatu zeramiko armatu bat jarriko da (Celetyp).

denaren oso antzekoa da.
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oferta cerrada de un sis¬tema de cubierta , 1931ko azaroan dago datatua eta plano hauetan zehazten

Congreso Nacional de Historia de la construcción. 1996. Orr. 419-422. Autoreak aipatzen duen dokumentua,

67 PARICIO, Antonio. La innovación tecnológica de las cubiertas planas del GATEPAC. Actas del Primer

Estalkiko habe konposatuaren profilean tantakinak eta
erliebeak ditu, hauek eraikinaren horizontaltasuna markatuz.

"(...) colocación de la tela tectinada, hormigón esponja y
solado con mortero impermeabilizado (...)"

Horrela definitzen du 1931ko azaroan enpresa batek eskainitako
estalkiaren sistemaren deskripzioa:

gran aportación de la industria. De ellas podríamos
destacar las láminas prefabricadas que se presentan
con diversos nombres comerciales, tales como: telas
tectinadas, callender s, callendrite, etc. En general son
productos de importación (...)"

"(...) Las capas impermeabilizadoras constituyen la

Elementu tektinatuak, orokorrean, inportaziozko produktuak
izango dira. Enpresa gutxi batzuk eskaintzen dituzten estalki
sistemetan erabiltzen dira67.
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Eraikin honetan kontsignatarioen eta aduanako agenteentzako
34 bulego kokatuko dira. Ordura arte eraikin desberdinetan
banatuta lan egingo dute. Bulego guztiek egitura bera izango
dute. 3 gela dituzte: lehenengoa sarrerakoa, beste bat
langileentzako eta azkena arduradun nagusientzako. Eraikinak
igogailua, eta berogailua ere izango ditu, beraz eraikin modernoa
izateaz gain oso funtzionala izango da.

1936

Bulegoetarako eraikina
Ignacio Bizkarrondo

6.3.2.- Pasaiako portuko eraikinak: Bulegoetarako eraikina,
Osasun zerbitzuetarako eraikina

Tailerraren anpliazioa egin ondorengo argazkiak
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Hain eraikin altua izanik, leiho horizontalekin itxura orekatua
lortuko du.

6 solairu izango ditu. Zimentazio sakona egurrezko piloteen
bidez egingo da eta hauen buruak lotzeko hormigoi armatuzko
enzepatua eta zapatak erabiliko dira. Lur-arrasetik gorako
egitura osoa izango da hormigoi armatuzkoa; zutabeak, habeak
eta habexkak.

Bulegoetarako Eraikinaren planta. Pasaiako portua.

Bulegoetarako
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eraikina.

Bulegoetarako Eraikinaren lanak.
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variaciones en su distribución interior para acoplarlo
mejor a las necesidades del servicio de Sanidad,
cambiándose al mismo tiempo su fachada y aspecto
externo para dejarlo más en armonía con los edificios
contiguos, en ejecución o proyectados (...)"

"(...) se ve la conveniencia de introducir en él ciertas

Baina eraikin hau kokatuko den gunean moila berriak egokitu
beharko dira lanak hasi aurretik eta egokitzapen hauek ez
dira 1936ra arte egingo. Ordurako eraikinaren beharrak aldatu
egingo dira eta distribuzio berriak proposatuko dira plantetan.
Gainera fatxadek ere aldaketa garrantzitsuak izango dituzte:
hasierako proiektuak estilo erregionalista bazuen azken
proiektu honek estilo arrazionalista izango du. Horrela dio
1936an onartutako proiektuaren memorian:

Eraikin honetan Pasaiako Portuko Osasun Zerbitzuak kokatuko
dira. Laborategiak, medikuen kontsultak, bulegoak, etab
kokatuko dira bertan. Lehengo proiektua 1929koa da. Hasierako
proiektuak estilo erregionalista jarraituko du. Behin eta berriro
moldaketa desberdinak jasango ditu proiektuak eta 1931an
onartuko da bere eraikuntza.

Osasun zerbitzuetarako eraikina Pasaiako Portua
Luis Tolosak marraztua
1941

sondeos practicados en el terreno de cimentación,
se vio la necesidad de extender la cimentación sobre
pilotes que se había previsto en el Proyecto aprobado
solamente para una parte del edificio, a la totalidad
del mismo; ello da lugar al estudio de una modificación
en el Proyecto, obteniéndose la consecuencia de que
resultaba ventajosa la sustitución de pilotes de madera
por otros de hormigón armado, (...) no solo por su mejor
duración y resultado, sino también por obtenerse así
solución más económica (...)"

"(...) Proyectos reformados: como consecuencia de los

eraikinean bezala, egurrezko piloteak proposatzen dira, baina
lurraren ezaugarriak aztertu ondoren hormigoi armatuzko
piloteak eraikin osora zabaltzea erabakiko da. Hormigoi
armatuzko piloteek gehiago iraungo dutela eta emaitza hobeak
emango dituztela uste da, baina era berean egurrezkoak baino
merkeagoak izango dira. Horrela dio proiekturen aldaketa
proposatzen duen memorian:

1940ko urtarrilean hasiko dira eraikina altxatzeko lur
mugimenduekin, baina ez dute zimentazioa eraikiko urte bereko
urrira arte. Proiektuan, eraikinaren zati bati eusteko, aurreko
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ARRAZIONALISMOA
GIPUZKOAN

URTEA

1936

Laborde Hermanos Pasaiako portua:
bulegoetako
eraikina

1928

1939

1941

Laborde Hermanos: Laborde Hermanos: Pasaiako
lehenengo
jangelen pabilioia portua osasun
anpliazioa
zerbitzuetako
eraikina

1937
Laborde Hermanos,
bigarren anpliazioa

1957
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7. 30. hamarkadatik 60. hamarkadara arte.
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1996

68 CASSINELLO, Fernando. Construcción. Hormigonería. Instituto Juan de Herrera. Editorial Rueda. Madrid.

Europan asmatu ziren arren, Estatu Batuetan asko erabiliko
dira eraikin industrialen, militarren, kirol estadioen, auditorioen
eta merkatal zentroen egituretan.

más económicas, más ligeras y más resistentes, ha
puesto en manos del arquitecto un arma poderosa con
la que poder desarrollar su fantasía formal al servicio
de su obra creadora (..)"

"(...) la técnica, en su búsqueda de formas estructurales

Hormigoi armatuzko tolestutako lamina meheak, azalak eta
gangak azalduko dira. Egitura hauei buruz horrela dio Fernando
Cassinellok68:

Hormigoi armatuzko lamina fin hauek 50. eta 60. hamarkadetan
garatuko dira argia handidun egituren kostua merkeagotzeko
eta mugimendu modernoaren programa estetikoari eta
diseinuari erantzuteko. Egitura hauek formalki arintasuna eta
muturreko arriskua bilatzen dute. Forma garbiek eskaintzen
ez duten plastizitatean oinarritutako forma berriak bilatzen
dira. Hormigoi espresiboaren garaia da. Egitura hauen formak
ez dauka batere antzik hormigoi armatuz lehen lortzen ziren
formekin.

eta oskolak. Hormigoi armatuaren azken arkitektura
adierazpide iraultzailea.

7.1.- Hormigoi armatuzko lamina jarraituak, lamina tolestuak

Badira lehenago eraikitako antzeko egiturak ere, 1913an Max
Berg-ek Breslaun Mendeurreneko Hall-ari egindako hormigoi
armatuzko kupula adibidez. Baina egitura hau ez da azalera
jarrai bat, paralelo eta meridiano industrializatuekin egindako
nerbioak baititu.

Estalkiko laminaren armatua. Hossdorf ingeniariak eraikitako Basileako
Unibertsitateko liburutegia.

GUPUZKOAKO ARKITEKTURAREN EBOLUZIOAREN AZTERKETA, HORMIGOI ARMATUAREN GARAPENARI LOTUTA
Euskal Herriko Unibertsitatea. Arkitektura Saila
Maialen Sagarna Aranburu

Urte batzuk beranduago, 1916an, Freyssinet ingeniariak lodiera
gutxiko ganga handi bat eraikiko du Avord-eko hangar batentzat.
Egitura honek barrualdetik azalera jarraitua erakusten badu
ere gangaren kanpoaldetik nerbioak ditu. 1921-1923 artean ere
bi ganga biki eraikiko ditu Orlyn, sekzio izurtua dute eta lerro
zuzentzaile parabolikoa.

Max Berg-ek Breslaun Mendeurreneko Hall-ari egindako hormigoi armatuzko
kupula

159

Freyssinet-ek
Orlyn
eraikitako
hormigoi
armatuzko hangarrak

7. 30. hamarkadatik 60. hamarkadara arte.
Hormigoi armatuzko lamina jarraiak, tolestuak eta oskolak. Azken adierazpide arkitektoniko iraultzailea.
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Estatu mailan lehen laminak Eduardo Torrojak eta Ildefonso
Sanchez-ek eraikiko dituzte. Lehenak Algeciras-eko merkatua
eraikiko du (1933) eta bigarrenak Pola de Sierokoa (1932).

Alemaniarrak izango dira beraz egitura mota hauen aitzindariak
baina denbora gutxian zabalduko dira Europako beste
herrialdetara.

Bestalde 1930. hamarkadan Finsterwalder eta Dischinger
ingeniariek mundu mailako fama izango duten hormigoizko
lehen laminak eraikiko dituzte eta egitura berritzaile hauek
kalkulatzeko teoriaren oinarriak ezarriko dituzte.

eraikiko du.

Zeiss-Dywidag enpresak horrelako egiturak eraikitzeko
metodoa patentatuko du eta Jenako (Israel) planetarioa

Urte batzuk beranduago, 20.hamarkadaren erdialdean jada,

T o r r o j a k
Zarzuelako
Hipodromoaren
gradetarako
estalki egingo du.

Torrojak Madrilen Secundino Zuzo arkitektoarekin elkarlanean eraikiko du
Recoletos frontoia. Estalkia hormigoi armatuzko lamina polilobulatua izango
da.

proiektatuko du.

zilindriko batzuk eraikiko ditu eta Zarzuelako hipodromoaren
tribunetako hiperboliode hiperboliko formako estalkia

Torrojak berak 1935ean Recoletos frontoiaren estalkian ganga
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Lamina hauen funtzionamendua ulertzeko nahikoa da ondorengo
adibidea:

Azken finean, lamina hauetan flexioa muturreraino ekiditen da,
eta egiturek konpresio eta trakzio hutsean egiten dute lan.
Baina honek muga bat du. Egitura hauek arinagoak izan behar
badira, argi handiagoak izan behar badituzte eta erresistentzia
bat bermatu behar badute ezegonkorrak bihurtzen dira.

Egitura hauetan kalkulua konplikatua da. Hasiera batean,
forma nahikoa errazak direnean, prozedura matematikoen
bidez kalkulatuko dira eta baina forma konplexuagoak sortzen
diren heinean kalkulua ere zaildu egiten da eta ondorioz
maketa ereduetan egindako entseguak eta neurketak erabiliko
dituzte.

tekniken aurrerapenari dagokionez ere. 1950. hamarkadara
arte ez dira hormigoizko lamina gehiago eraikiko. Arrazoietako
bat material falta da, batez ere altzairua. Bestalde gerra
amaierarekin ezarritako erregimen politikoak errepublikako
erregimenaren garaian proiektuetan erabilitako arkitektura
adierazpide aurreratua eragotziko du zentsura bidez.

eta arkitektoek Europako tendentzia berriekiko lotura galduko
dute, bai estilo arkitektonikoari dagokionez eta baita eraikuntza

Baina 1939an gerra amaitzen denean estatu mailako ingeniari
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Ezkerraldeko orriak ez du erresistentziarik. Lodiera gutxiko
elementua da eta ondorioz ez du palanka besorik flexio
momentuari aurre egingo dion erreakzio indarra sortzeko. Aldiz
eskuineko irudian orri berak badu erresistentzia nahikoa. Izan
ere tolestean, elementuaren lodierarekiko independentea den
palanka besoa sor daiteke. Palanka beso hau orriak hartu duen
formarekin dago zuzenean lotuta.

7. 30. hamarkadatik 60. hamarkadara arte.
Hormigoi armatuzko lamina jarraiak, tolestuak eta oskolak. Azken adierazpide arkitektoniko iraultzailea.

hagatxoak tensatuko ditu eta hormigoiari lotuko dizkio azkoizen bidez.
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1925ean R. E. Dill estatubatuarrak erresistentzia altuko barrekin ikertuko du. Hormigoia bota ondoren

pronaos. Madrid. 1999

jasan ondoren egokitzea proposatuko du, sortutako galerak berreskuratu ahal izateko.

1908an C. R. Steiner estatu batzuarrak hormigoia armatzeko barrak, hormigoiak kontrakzio eta fluentzia

erabiliko ditu.

71 1886ko patentea. P.H. Jacson ingeniari estatu batuarrak altzairuzko hagatxoak harri artifiziala lotzeko

Eugéne Freyssinet izango da hormigoi berriaren asmatzailea.
1928an patentatuko du sistema hau eta kalkulurako teoria ere
garatuko du.
Europan II Mundu gerra amaitzean, berreraikitze lanekin hasten
direnean, altzairu faltaren ondorioz hormigoi aurretentsatua
garatuko da. Izan ere, hormigoi aurretentsatuak altzairu
gutxiago behar du hormigoi armatu arruntak baino. Hormigoi
aurretentsatuak bi materialen aprobetxamendua azken
muturreraino eramaten du: altzairuzko armadurak trakziora eta
hormigoia konpresiora. Honi esker material honekin eraikitako
egiturak oso ondo funtzionatzen dute flexiozko esfortzuen

Jada XIX. mendearen bukaerako hamarkadetan lehen saiakera
batzuk egingo badira ere71 XX. mendeko 2. hamarkadara arte ez
da hormigoi aurretentsatuaren garapen modernoa gertatuko.

7.2.- Hormigoi aurretentsatua

eta arkitektura adierazpidea eraldatuz.
Forma bigunak eta malguak sortuko dira, arkitektura
arrazionalistak eraikitakoetan erabiliko duen adierazpide
zurrunetik aldenduz.

Bestalde mugimendu honek arkitektura erabat funtzionalarekin
lehiatuko du, hormigoiaren ezaugarrik muturreraino eramanaz

70 FERNÁNDEZ, José Antonio, NAVARRO, José Ramón. Eduardo Torroja ingeniero, engineer. Ediciones

69 PERLES, Pedro. Temas de estructuras especiales. Editorial Nobuko.Orr. 199-217

Eraikitzeko forma hauek erabiltzen dituzten ingeniariak
arintasunarekin obsesionatuta daude.

endoesqueleto de soportes, vigas, cargaderos, arcos
se sustituye por un caparazón o exo-esqueleto
resistente; por un velo envolvente continuo y de
pequeñísimo espesor, que al mismo tiempo que cierra,
envuelve y abriga este espacio, se sostiene a sí mismo
con estado tensional aceptable por este material y con
una rigidez suficiente, gracias a la forma (...)"

"(...) el sistema clásico de cobertura sobre un

Egitura hauek estilo berri bat ekarriko dute. Egitura hauetan
itxitura eta egitura erresistentea elementu bera da. Horrela
dio Torrojak egitura hauek deskribatzen dituenean70:

San Pedroko kupulak 42m-ko argia du eta 7000 kg/m2-ko pisua
du. Aldiz, Torrojaren eraikinak 43m-ko argia du eta m2-ko 260
kg bakarrik pisatzen du.

Adibide moduan Erromako San Pedroko kupularen ezaugarriak
eta Algeciras-eko merkatuarenak alderatzen dira:

izango dira, material gutxiago erabili beharko da eta egitura
arinagoak izango dira..69

Horrela bada, lamina formako egiturek, duten formari esker
lortuko dute beharrezko erresistentzia. Ondorioz, hormigoi
armatuarekin egindako egituretan sekzio meheagoak egin ahal
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armado (...)".

adelante, análogo al que dio el hormigón en masa al aliarse al acero para formar el hormigón

"(...) ¿Qué aporta esta nueva técnica al hormigón?... Digamos que constituye un paso más

estética del pretensado izenburudun artikuluan:

72 Horrela dio 1967an Fernando Cassinello arkitektoak Hormigón y acero aldizkarian argitaratutako La

Hala ere badira sistema edo material honekin altxatako eraikinak
ere. Ezin dira ahaztu Miguel Fisac arkitektoak diseinatutako

Beraz, hormigoi aurretentsatuak arrakasta handia izango da
herri lanetan, zubietan eta errepideetan batez ere, egitura
hauek dituzten ezaugarriengatik.

Hormigoi mota hau egokia da beraz argi handia duten, berezko
pisu handia duten eta gainkarga ertainak jasaten dituzten
egituretarako, berezko pisuaren murrizteak armatuaren
sekzioan aurrezteko aukera ematen baitu.

Bestalde, ebakitzaileen aurrean duen portaera onaren ondorioz,
ertza murriztu ezin bada ere, zabalera murriztu daiteke habeen
berezko pisua eta flexio-momentua murriztuz.

arrunta ordezkatuko72. ELehenak bigarrenaren ertz bera
behar du flexio-momentu jakin bati aurre egiteko. Baina
aurretentsatuan armatuaren sekzioa txikiagoa da eta esfortzu
ebakitzaileei aurre egiten die. Horrela, hormigoiak jasan behar
duen esfortzu bakarra konpresiozkoa izango da, egiturak jasan
ditzaken deformazioak txikiagotuz.

Hormigoi aurrententsatuak ordea, ez du hormigoi armatu

aurrean.
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Fisac arkitektoak diseinatutako hormigoizko habearen geometria eta estalki
baten argazkia. Pieza hauek aurretentsatuak eta aurrefabrikatuak dira.

hezur itxurako habe aurretentsatu aurrefabrikatuak.
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73 CASSINELLO, F. "La estética del pretensado". Acero y Hormigón. 1967.

de la más rabiosa actualidad. Apoyado sobre los
firmes pilares de la belleza clásica, su verdad, bondad
y belleza se basan fundamentalmente en el más puro
racionalismo estructural y económico, lo cual conduce
a: la pureza estructural; desnudez formal y sinceridad
constructiva. El pretensado es un material de hoy
cuya estética acepta gustosamente las formas de
hoy. Y si una de las razones fundamentales de las

"(...) el pretensado ha creado un movimiento artístico

Hormigoi aurretentsatuaren arkitektura adierazpideari
dagokionez eraikitze prozedura berriak, aurreko kasuetan
bezala plastika berri bat ekarriko du. Hormigoi mota honekin
eraikitako elementuak estrukturalistak eta monumentalistak
dira. Forma ausartak eta bereziak sortuko ditu. Aipatzekoak dira,
eraikuntza hauetan erabiltzen den eraikuntza prozeduraren
ondorioz, adierazpidean sortzen den dinamismoa, motiboen
errepikapena, erritmo monotonoa eta biluztasuna. Horrela dio
Fernando Cassinellok hormigoi aurretentsatuari buruz73:
Cementos Rezolak eraikitako frontoia
Eduardo Torroja, ingeniaria
1948

Torrojak Cementos Reozla
enpresak eskatuta Añorgako
frontoia berrituko du estalki
polilobulatua eraikiz.

7.3.- Lamina egitura duten eraikinak Gipuzkoan

sorprendentes plenas de verdad, bondad y de una
belleza actual, porque al lado de la Ciencia y de la
Necesidad Funcional, la Plástica ha sabido seguir
poniendo su nota melódica y poética (...)"

"(...) la técnica ha sido capaz de crear soluciones

Enpresa honek berak eraikiko ditu Oria ibaiaren gaineko
Anoetako zubiaren taularentzako lehen habe aurretentsatu
aurrefabrikatuak 1951an. Eta hauxe izango da estatu mailan
sistema honekin eraikitako lehen elementua.

Ameriketarako.

nuevas tendencias arquitectónicas e ingenieriles es
la revolución industrial, capaz de aportar nuevos
materiales y nuevos métodos constructivos, el hormigón
pretensado no podía quedarse atrás. (...) "

Estatu mailan Pacadar enpresa izango da 1945ean lehen aldiz
habe aurretentsatu bat eraikiko duena. Izan ere berak lortuko
du Freyssinet-en patentearen esklusiba estaturako eta Latino
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Lehendik zegoen frontoiaren ezker pareta eta frontisa
mantenduko ditu eta estalkia erantsiko dio.

ordura arteko laminazko egituren ildotik jarraituz, estalki
polilobulatu deigarria eraikiko du frontoiarentzat.

1926ko frontoia ordezkatzeko Cementos Rezola enpresak
Eduardo Torroja ingeniariari aginduko dio proiektua. Torrojak,

Frontoiaren estalkia eraikitzeko beharrezko enkofratua eta zinbriak.
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Frontoiaren estalkiaren planta eta ebaketa

Frontoiaren estalkiaren eraikitzeko jarritako
enkofratuak eta neurri lagungarriak

Erabiliko dituen enkofratuak eta zinbrak oso
konplexuak dira irudietan ikusten den bezala.
Eskulan handiko lanak izango dira eta beraz
proiektua garestitu egingo da.
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Torrojak, kalkuluak egiteko 1930. hamarkadan Finsterwalder
edo Dischinger bezalako ingeniari alemaniarrek hormigoi
armatuzko lehenengotariko azalak egiteko planteatutako
hipotesi sinplifikatuetan oinarritutako metodoa erabiliko du. .

Frontoiaren ebaketak
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Torrojak Introducción al estudio de las estructuras laminares. Cilindros liburuan Añorgako frontoiaren kalkulurako erabiliko duen metodoa xehetasunez azalduko du.
Estalkiaren luzetarako eta zeharkako ebaketen eredua matematikoak.
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Estalkiari forma polilobulatua emateko egin beharreko enkofratu lanak eskulan
handia izango du.
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Estalkia eutsiko duten zutabeen armatua eta lamina tolestua armatzeko sarea.
plegada.
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Estalki polilobulatuaren armatua
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Frontoiaren inaugurazioa.
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Garaje-gasolindegiaren zimentazioaren planta. Orrazi forma izango du zimentazioak.

P1

P2

Garaje-gasolindegiaren perspektiba bat.

1958

Laborde Hermanos enpresako garaje-gasolindegia
Antonio Yeregui, ingeniaria
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Beheratutako ganga batzuekin osatzen da estalpe hau. V
formako profila duten habeen gainean egongo dira ganga
hauek. Habe hauek era berean bi zutabe-lerroren gainean
egongo dira, lerro bat lehendik eraikita zegoen horma bati
itsatsita eta bestea 1,50mra kokatuko den lerro paraleloan. Bi
zutabe hauetan bermatzen den estalkiak azken zutabe lerrotik
abiatzen den 4,25m-ko hegala izango du. V formako habeak
elkarren artean lotzeko arku formako habeak erabiliko ditu.

arriostratua).

Proiektuaren memoriaren eta aurrekontuaren arabera, azaleko
lur mugimenduak egingo dira orrazi formako hormigoi armatuzko
azaleko zimentazioa eraikitzeko (zimentazio jarraitua eta
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Zolata 12cm-ko lodiera izango duen masa hormigoiarekin eraikiko
da eta akabera moduan tenplezko luzitua eman ondoren alperra
pasako da.

Garaje-gasolindegiaren

luzetarako
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eta

zeharkako
ebaketak.

Garaje-gasolindegiaren hormigoizko egituraren armatua.
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Egitura guztiari zementu-esnea emango zaio eta karearekin
zurituko da.

Zutabeen ebaketa aldakorra da. Aurrekontuan deskribatzen
denaren arabera estalpearen egitura egiteko igeltsuzko
moldeak erabiliko dira.

Garaje-gasolindegiaren hormigoizko egituraren armatua.
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Ondoren, estalki moduan, izurtutako Uralita plakak jarriko dira.
Euri urak biltzeko erretenak, aurrekontuan zehaztutakoaren
arabera, Watproof produktu iragazgaitzekin estaliko dira. .

5∅10

5∅20

∅6

3∅14
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B

C

Garaje-gasolindegiaren
estalkiaren
ebaketa
eta
armatua.

Garaje-gasolindegiaren estalkiaren
planta

HORMIGOIZKO
XAFLAK ETA
HORMIGOI
AURRETENTSATUAK
GIPUZKOAN

HORMIGOIZKO
XAFLAK ETA
HORMIGOI
AURRETENTSATUAK

URTEA

1913

1923

Max BergFeryssineten
en hormigoi
Orlyko
armatuzko
hangarrak.
nerbiodun kupula Hormigoi
armatuzko
laminak

Salginatobel
zubia (Robert
Maillar)
Suitzan dago
eraikitaKajoi
hutsen
bidez egina.

1930
Algeciraseko eta Pola
de Sieroko
merkatuak.
Hormigoi
armatuzko
laminak

1932
Pier Luigi
Nervi-k
Florence
Stadium-a
eraiko du.

1933
Recoletos
frontoia.
Hormigoi
armatuzko
lamina

1935

Añorgako
frontoia eta
bolatokiaren
estalkia

1950

Laborde
hermanos
bigarren
anpliazioa

1957

175

Laborde
hermanos
gasolindegia

1958
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8 Hormigoi armatuzko egituren teknikek jasango duten
geldialdia

178

Gainera lamina hauek eraikitzeko beharrezko enkofratuak ere
oso konplexuak dira eta honek esku lana asko garestituko du.
Aldiz garai hartan indarra izango duten aurrefabrikazioan eta
industrializazioan oinarritutako egiturek, asko merkatuko dute
egituraren kostua.

Adibide garbia da Jose Antonio Corrales eta Ramon Vazquez
Molezún arkitektoek eraikitako Espainiako pabiloia. Korronte
organizista jarraituz, egitura, itxiturak eta akaberak pieza
hexagonalen bidez modulatuta daude. Pieza hauek eusteko
zutabe hutsak erabiliko dituzte eta hauen hutsunetik estalkiko
euri urak garraiatuko dituzte. Piezak hauek nahi bezala kokatu
ahal izango dituzte.

Bestalde, arkitektura adierazpideari dagokionez, aurreiritzi
estetikoak medio, orduan modan dauden formen aurka doa.
1958an Bruselan ospatuko den nazioarteko erakusketan argi
ikusiko da industrializazioan oinarritutako estrukturalismoaren
indarra.

Alde batetik teknikoki egitura hauen kalkulua oso konplexua da,
ez dira edozeinek diseinatzeko moduko egiturak eta sarritan
eskalara egindako maketak behar izango dituzte kalkuluak
froga enpirikoetan oinarrituta burutuz.

arrazoiengatik:

batez ere eraikin esanguratsuetan erabiltzen jarraituko badira
ere, garai horretatik aurrera desagertu egingo dira hainbat

Egitura ikusgarri hauek 60.hamarkadara arte puntualki eta

tolestuetan

oinarritutako

arkitektura

1958an Bruselan ospatutako
Nazioarteko Erakusketako
Espainiako
pabilioiaren
modulu baten eskema.

1958an Bruselan ospatutako Nazioarteko Erakusketa unibertsaleko Espainiako
pabilioia. Corrales eta Vazquez Molezúnek diseinatua. Erakusketako
Arkitekturako Urrezko Domina jasoko dute.

lamina

adierazpide plastikoa desagertu egingo da.

Ondorioz
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9- Gaur egungo hormigoiak
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Nanoteknologiak, 100 nanometrotik beherako behaketan
oinarritutako teknologiak, garrantzi handia izan du materialaren
aurrerapen teknikoetan: hutsuneak eta porosotasuna
murriztea, materiala homogeneizatzea, etab lortu da.

Bestalde, hormigoia eta zementua ekoizten duten enpresak
ahalegin berezia egiten ari dira, gaur egun ezinbestekoa
den ekoizpen jasangarriago bat lortzeko. Bere ekoizpenean
erabiltzen den energia murrizteko ahaleginean hainbat azterketa
eta saiakera egiten ari dira. Eta era berean jasangarritasun
irizpideak jarraituz, ingurumenaren babeserako lagungarri izan
daitezken hormigoiaren bila dabiltza (zementu autogarbigarriak,
etab.)

da duen etorkizuna epe laburrean? Laborategian sortutako
material bat denez, eraberritzen jarrai dezake, honen
propietateak behar berrietarako hobetzeko edo egokitzeko.
Gaur egun badira hormigoi armatuarentzat aplikazio berriak:
hormigoi zeharrargitsuak, arinduak, ehun zuntzekin armatuak
eta gehiago.

Baina zein da material honen gaur egungo egoera eta zein

Hormigoi armatuaren etorkizuna

Bestalde, material merkea eta jasangarria da eta gainera
suaren eta termiten aurkako erresistentzia izateaz gain,
bero-isolamendu eta isolamendu akustiko ona du.

Hormigoi arruntak gutxi gora behera 2.400 kg-ko pisua du m3ko.
Hau arintzeko hormigoiaren nahastura bera aldatu behar da.
Helburu horrekin asmatuko da autoklabean ondutako hormigoi
aireztatua. Zementuak, kareak, urak eta xehatutako hareak
osatutako nahasturari aluminio malutak nahasten zaizkio. Maluta
hauek hormigoiaren kare hidroxidoarekin erreakzionatzen dute
hidrogeno burbuilak sortuz. Hidrogenoak ihes egiten duenean
burbuilak airez betetzen dira. Hauek hormigoiaren bolumena
handituko dute eta beraz, dentsitatea jaitsi egongo da.
Hazitako materialak fraguatuarekin erresistentzia nahikoa
lortzen duenean (5-6 ordutan) eraikuntzarako elementu
estandarizatutan ebakitzen da, normalean bloke formako
elementuetan, eta ondoren autoklabean sartzen da ontzeko
(autoklabean ez dago ur galerarik eta beraz hormigoi honek
ez du uzkurdurarik jasaten). Lortutako hormigoiak hormigoi
arruntaren pisuaren bosten bat pisatuko du.

eta autoklabean ondua:

AAC (Autoclaved Aerated Concrete) edo Hormigoi aireztatua
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aireztatuaren

ezaugarri

nagusienetakoak

arintasuna

eta

erregaiztasuna dira.

Nola lortzen da hori? Eraikuntza blokeen hormigoiaren masan
zuntz optikoa murgilduz. Zuntza oso pieza txikietan nahasten
zaio agregakina balitz moduan. Zuntza hauek elkarren artean
paraleloak izango dira eta horrela horma batean zehar pasatzen
den argia eta kolorea ez dira aldatzen hormaren itzalpeko

LiTraCon® izenarekin patentatutako hormigoiak argia pasatzen
uzten du eta materialean barrena siluetak ikusten uzten du.

LiTraCon®. Argia transmititzen duen hormigoia

Hormigoi

Hormigoiari zuntz optikoa
gehituta lortzen da argia
transmititzea.
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Gainera egiturak altxatzeko material bezala ere erabil daiteke,
zuntz optikoa gehitzeak ez baitio erresistentzian inolako
galerarik ekartzen.

Teorian, horrelako hormigoiarekin eraikitako hormek hainbat
metrotako lodiera izan dezakete zuntzek argiztapena galdu
gabe.

aurpegitik alde argiztatura.

9 Gaur egungo hormigoiak
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Tela ehundu hauek sortzeko gehien erabiltzen den materiala
beira-zuntza da baina polipropilenoa eta polibiniloa eta Kevlar
zuntzak ere erabiltzen dira.

Bestalde, telazko armatuaren arintasunari eta malgutasunari
esker errazagoa izango da material hau garraiatzea eta obran
jartzea. Jartzeko unean zabaldu eta tiratu egiten da trakziozko
esfortzuei aurre egiteko. Ondoren hormigoia molde barruan
botatzen da tela inguratuz.

Hormigoi honetan trakziozko esfortzuak jasateko, ohiko
altzairuzko barren ordez ehundutako telak erabiliko dira. Tela
hau material herdoilgaitzak ehunduz lortzen da eta trakziozko
erresistentzia, normalena hormigoia armatzeko erabiltzen
den altzairuak baino gutxi gorabehera 8 aldiz handiagoa da.
Herdoilgaitza denez, ingurumenean dagoen hezetasunaren eta
poluzioaren erasoekiko duen portaera hobetzen da.

Ehundutako zuntzekin armatutako hormigoia

Hormigoi honen trakziozko tentsio-kurba metal harikorraren
antzekoa izango da, elastikotasun-mugarekin eta jarraian
deformazio plastikoarekin.

Baldintza normaletan hormigoi arruntaren portaera bera du,
baina tentsio handiak jasaten dituenean zuntz-sarea luzatu
egiten da eta osagai zurrunarekiko irrist egiten du eta beraz
hauskortasuna ekiditen du. Honi esker posible ezingo da
hausturarik gabe hormigoia deformatzea.

Hormigoi malguarekin egindako entseguak

Hormigoi hauek deformatu egiten dira haustura nabarmenik
gabe. Hau lortzeko hormigoia zuntz metalikoekin armatzen
da. Ductal-aren kasuan hormigoiaren bolumenarekiko zuntzen
portzentajea %1ekoa da, aldiz hormigoi malguetan %10-15
tartekoa.

Hormigoia armatzeko altzairuzko barrez gain era askotako

zuntzak erabiltzen hasi da hormigoiaren industria. Aplikazio
bakoitzak zuntz mota bat erabiliko du. Baina kontuan hartu
behar da zementu matrizearekiko bateragarritasun kimikoa eta
mekanikoa, zuntzek zementua degradatu ez dezaten.

Hormigoi malgua:

Zuntzekin armatutako hormigoiak
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Hormigoi honetan erabiltzen den zementuak airean dagoen
kutsadura deuseztatzen du eta material autogarbigarri
bihurtzen du. Horretarako zementuari titanio dioxidoa (TiO2)
nahasten zaio, materiala forokatalitiko bihurtuz. Fotokatalisian
UV erradiazioa katalizatzaile moduan aritzen da erreakzio
kimiko bat sortuz eta CO2a eta ura deskonposatuz.

Hormigoi autogarbigarria:

Hormigoi malguaren tentsioa-luzapena grafikoa
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Prozesu fotoboltaikoa azaltzen duen eskema

9 Gaur egungo hormigoiak
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10- Ondorioak

186

Erregaiztasunari dagokionez adibide garbiak dira mende
hasieran Donostian eraikiko diren antzokiak. Garai horretan
hainbat antzoki erre egingo dira. Berreraikitze prozesuan ez
da zalantzarik izango material berria erabiltzeko.

Altzairuzko egiturak hezetasunetik eta suteetatik babesteko
erabiltzen dute material berria, baina segituan konturatuko
dira badituela beste bertute batzuk: moldeagarritasuna,
erregaiztasuna, higienea eta iragazgaiztasuna dira material
berriaren bertute nabarmenenak eta, era berean, altxatako
eraikuntzen merketasuna eta iraunkortasuna baloratzen dira.

XIX. mendearen erdialdetik XX. mendearen hasierara arte
material berriaren eraikuntza teknika patenteen bidez hedatuko
da.

Teknikaren garapena:

Material berri baten aurkikuntzak eta bere eraikuntza tekniken
garapenak ezinbestekoak izango dira adierazpide arkitektoniko
berriak agertzeko. Baina azken hauek, era berean, eraikuntza
teknika berrien garapena bultzatuko dute.

eta zein izan da honek adierazpide arkitektonikoan izan duen
eragina eta bestetik, zeintzuk izan dira garapen hau horrela
gertatu izanaren arrazoiak.

ondorioek honako hau argitu nahi dute: alde batetik, nola gertatu
da garapen hau eraikuntza tekniken oinarriari dagokionez

Gipuzkoako hormigoi armatuaren garapenari buruz ateratako

Hormigoi armatua Gipuzkoan erabiltzen hasten direnerako
jada Europako beste hainbat herrialdetan gainditu dute lehen
ikerketa etapa, eta beraz hemengo eraikinen eraikuntzateknika Europan zehar zabaldutako patenteetan oinarrituko da.
Kanpoko patenteak erabiltzen hasiko dira, batez ere Frantziatik

Adierazpide arkitektonikoari dagokionez, ez da material
nobletzat hartuko. Hau argi ikusten da
izaera erabat
funtzionala duten elementuen adierazpidean, eta funtzioaz
gain, edertasuna bilatzen duten elementuenetan: Aginagako
edo Fanderiako zubiek ez dute edertasuna bilatzen, beraz,
kasu hauetan hormigoi armatua bistan geldituko da. Aldiz, Mª
Cristinako zubiak bere funtzioa betetzeaz gain ederra izan
behar du. Funtzioa betetzeko ezin hobea da material berria,
baina ez dio behar duen edertasuna ematen zubiari. Ondorioz
beste material batzuekin jantziko da.

Iragazgaiztasuna hormigoi armatuak eskaintzen duen
ezaugarrietan asko baloratuko da: Almidones Remy edo
Cerámica de Eguía enpresetan materialak betetzen duen
funtzioagatik. Lehenaren kasuan bai forjatuak eta bai askak
hormigoi armatuzkoak egingo ditu iragazgaiztasunagatik.
Bigarrenaren kasuan eraikinaren zabaltza ere material honekin
eraikiko da uharka moduan erabiltzeko. Fabrikako kondentsazio
makinek ura zabaltzara isuriko dute behealdean hezetasunak
sortarazteko inolako beldurrik gabe.

Guipuzcoanoren egoitzaren edo Tolosako Artxibo probintzialaren
egiturak eredu onak dira.

Higienea eta merketasunari dagokionez Donostiako Banco
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duten karta trukea.

76 Ikusi atzealdeko gehigarrian Zafra ingeniari espainiarrak eta Hennebique patente jabe ospetsuak izango

enpresak

75 Kontzesionarioa izango du Bilboko Zorroza auzoan kokatuko den La Compagnie du Metal Deployé

Sestao sortuko du Bilbon patente honekin lan egiteko.

74 Societe Generale de Cimnets Portland enpresa frantsesak Compañía Anónima del Hormigón Armado de

Beraz, herrialde aurreratuenak 40 urtetan zehar arituko dira
patenteetan oinarritutako eraikinak altxatzen eta Gipuzkoan
aldiz, 5-10 urtetako esperientzia izango dute, hauen gainbehera
Gipuzkoan ere garai bertsuan gertatuko baita.
Oinarri teorikoak garatzen dituzten tratatuak hedatzen hasi

Beraz, herrialde aurreratuenak 40 urtetan zehar arituko dira
patenteetan oinarritutako eraikinak altxatzen eta Gipuzkoan
aldiz, 5-10 urtetako esperientzia izango dute, hauen gainbehera
Gipuzkoan ere garai bertsuan gertatuko baita.

Baina Gipuzkoan hormigoi armatuarekin eraikitzen hasten diren
garai berean hasiko da Europa mailan patenteen gainbehera.
Hainbat ingeniari oinarri teorikoa duten tratatuak ateratzen
hasiko da patenteen monopolio hausteko76 .

Aurrerago Estatu mailako sistemak eta patenteak erabiltzen
hasiko dira. Gipuzkoan, batez ere Jose Eugenio Riberak
patentatutakoa erabiliko da, Hennebiqueren patentearen oso
antzekoa.

74

Hennebiquerena, Monierrena, Poutre Dall izeneko patentea
eta Metal Deployé75 izango dira hemen inguruan erabilienak..

datozenak. Kontzesio bidez zabalduko da patenteen erabilera.
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Garai honetan eklektikoa ez den adierazpide arkitektonikoa
bilatu nahian tradizioan oinarritutako arkitekturan bilatuko du
inspirazioa. Baina material berria jada hobeto ezagutzen denez,

Baina oraindik Gipuzkoan estilo historizistarekin jarraituko dute
XX. mendeko 2. hamarkada arte. Adierazpen arkitektonikoari
dagokionez trantsizio garaia izango da.

Hasierako adierazpide historizista eta eklektikoa desagertzen
joango da. Frantzian, jada XX. mendeko lehen hamarkadan Auguste
Perret-ek erabat aldatuko du material berriarekin eraikitako
elementuen adierazpide arkitektonikoa, protorrazionalismoa
bultzatuz. Honek ateak irekiko dizkio arrazionalismo garbiari.
Arrazionalismoak baliabideen ekonomian, orientazioan eta
funtzioan oinarritutako espazioen banaketa bultzatzen du
eta aurretik erabiltzen diren materialek ez bezala, hormigoi
armatuak hau posible egingo du.

Patenteak desagertzen doazen heinean eta materialaren oinarri
zientifikoa hobeto ezagutzearen ondorioz material berriaren
beste bertute batzuk ezagutzen dira eta bertute hauek eragin
zuzena izango dute adierazpide arkitektonikoan.

frantsesa, araudi alemana eta holandarra, adibidez. Gipuzkoan
eraikitako eraikin gehienek Instrukzio frantsesa hartuko dute
berriz ere oinarritzat kalkuluak egiteko, 1939an Estatu mailako
instrukzioa atera arte.

beharra ikusiko du eta segituan aterako dira hormigoi armatuari
buruzko lehen araudiak: hormigoi armatuari buruzko instrukzio

bezain laster herrialde bakoitzeko agintaritzak araudi baten
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1.-Gipuzkoan hormigoi armatuak izan dituen aliatuak:
zementuaren eta altzairuaren industria eta
Frantziarekiko gertutasuna.
2.- Gipuzkoaren industrializazioa eta ondorioz jasango
duen garapen sozioekonomikoa.
3.- Hormigoia armatuaren garapenean esanguratsuak
izan diren pertsonaien presentzia Gipuzkoan: Jose
Eugenio Ribera, Aizpurua eta Labayen, eta Eduardo
Torroja.

Hormigoi armatuaren garapena Gipuzkoan horrela gertatu
izanaren arrazoiak ondorengoa izan dira:

Hormigoi aurretentsatuari dagokionez Espainian Freyssinetek
patentatutako sistemaren emakida lortuko duen lehen enpresak,
Pacadar enpresak, Anoetan eraikiko du estatu mailako lehen
aurretentsatutako zubia.

Europan jada XX. mendearen bigarren hamarkadarako ordea,
egitura laminarrekin esperimentatzen hasiko dira. Adibide
moduan Freyssinet-ek Orlyn egingo dituen hangarrak. Baina
lamina hauen lehen ereduak ez dira Gipuzkoara iritsiko XX.
mendearen 50.hamarkadara arte.

Ondorioz XX. mendearen hirugarren hamarkadan arkitektura
arrazionalista hedatzen joango da Gipuzkoan zehar.

eraikinak altxatzeko. Eraikin hauek beraz, itxura tradizional
baten atzean ezkutatzen diren eraikin modernoak dira.

hormigoi armatua erabiliko dute estilo hau jarraitzen duten
armatuak

Gipuzkoan

hedatzeko

izango

dituen

Rezola zementu fabrikan ekoiztutako portland zementuarekin
eraikiko dira Gipuzkoako hormigoi armatuzko lehen eraikinak:
Almidones Remy enpresa Hernanin (1902), Maria Cristinako
(1904) eta Kursaaleko zubia (1918) Donostian edo Vista Alegreko
afaltokia Zarautzen (1913).

Badirudi material berriaren hedapena portland zementuaren
ekoizpen industrialarekin zuzenean lotuta dagoela. Frantzian
zementu mota honen ekoizpen industriala eta patenteen
hedapena aldi berean gertatu zen. Estatu mailan Portland
zementua industrialki ekoizten hasten den urte berean hasiko
dira hormigoi armatuzko elementuak eraikitzen Gipuzkoan.

Gipuzkoako portland zementuaren ekoizpena Estatu mailako
lehenengotarikoa izango da Asturiaseko Tudela Veguin-ekoaren
ondoren. Hala ere Europako beste herrialde batzuekiko 50
urteko atzerapenaz iritsiko da portlandaren ekoizpena inguru
hauetara.

Alde batetik zementua ekoizteko lehengaia ugaria da Gipuzkoan.
Jada XIX. mendearen erdialdetik ekoizten da zementu naturala
Zumaia eta Donostia inguruetan, baina Cementos Rezola
enpresak emango dio bultzadarik handiena XX. mendearen
hasieran portland zementua ekoizten hasten denean.

aliaturik onenak zementuaren eta altzairuaren industria eta
Frantziarekiko gertutasuna izango dira.

Hormigoi

10.1.1.- Zementuaren eta altzairuaren industria

10.1.- Hormigoi armatuaren aliatuak Gipuzkoan
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antzinatik

dator

Estiloari dagokionez eklektizismo erromantikotik hasi, Art

Públicas 44, tomo II. 1897.

78 SOCIEDAD ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. Exposición de industrias modernas. Vizcaya. Revista de Obras

16. 2001.

77 IBAÑEZ, Maite , TORRECILLA, Mª Jose, ZABALA, Marta . YAÑIZ, Santi. La industria del hierro . Bertan

Frantzia aitzindaria izan da Europako hormigoiaren garapenean,
Ingalaterrak eta Alemaniak jarraituta. Gipuzkoak Frantziarekin
duen gertutasunagatik eragin zuzena izan dute herrialde
horretan garatzen joan diren eraikuntza-teknikek eta baita
arkitektura estiloek ere. Teknikari dagokionez Gipuzkoako
arkitekturak Frantzian garatutako hormigoi armatuaren lehen
patenteetatik hasi eta hormigoi aurretentsatuzko egitura
aurrerakoienetatik edan du.

10.1.2.- Frantziarekiko gertutasun geografikoa

Izan ere Bizkaiak duen lehengaia hobea eta ugariagoa da, beraz
Gipuzkoak Bizkaiko labe garaietan ekoiztutako burdina erabiliko
du hormigoi armatua egiteko.78

garaietaraino.
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Ezkerreko irudia: Alejandro III. Zubiea Parisen. Eskuineko irudia: Mª Cristina
zubia Donostian.

zubiaren eragin zuzena du.

arkitekturatik jaso du eragina.
Adibide garbia da ondorengoa: Mª Cristinako zubiak Pariseko
Sena ibaiaren gainean 1900ena eraikitako Alejandro III.aren

Herrian

XIX. mendearen erdialdera arte ez da Gipuzkoan labe
garaien bidezko altzairurik ekoitziko. Teknika berriari esker
altzairuaren ekoizpena asko haziko da Gipuzkoan baina
altzairuaren ekoizpenera baino altzairuaren transformazioan
arituko da (CAF, Patricio Echeverria, Unión Cerrajera de
Mondragón, etab).77

Euskal
Nouveau arkitektura-estilo modernotik eta arrazionalismo
garbienetik pasaz, estrukturalismo espresiboraino ere bertako

kasuan

burdinaren industria: mendiko burdinoletatik hasi eta burdinola
hidraulikoetatik, errenterietatik eta fanderietatik pasaz, labe

Altzairuaren
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Donostiako Gipuzko Plazako etxebizitza eraikinen eta Pariseko Rue Rivoliko
etxebizitza eraikinen arteko konparaketa

Bestalde, Donostiako zabalguneko eraikinek ere arkitektura
neogotiko frantsesaren edo erromantikoaren eragin zuzena
dute

10.3.- Hormigoi armatuaren garapenean aitzindariak izan diren
pertsonaien presentzia Gipuzkoan.

Jada XX. mendearen 2. erdian sartuko da hormigoi aurretentsatua
Gipuzkoan eta herri lanetan erabiliko da, batez ere zubigintzan
eta bide azpiegituretan, egitura hauek merkatuz eta argi
handiko egiturak eraikiz.

Aurrerago, jada XX. mendeko 2. hamarkadatik aurrera eraikin
industrialetan, aisiarako eraikinetan eta etxebizitza eraikinetan
ere erabiliko da material berria ordura arte ezinezkoak izan
diren leiho luzeak irekiz eta planta libreak sortuz. Adibidez,
Laborde Hermanos enpresako pabiloi zabalak eta argitsuak edo
Donostiako Nautikoa.

XIX. mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran herrialdearen
industrializazioak garapen sozioekonomikoa ekarriko du
eta Gipuzkoako hiriak hazten joango dira beste era bateko
azpiegiturak eraikitzen hasiko dira: antzokiak, bankuak, eraikin
administratiboak, etab. Hauetan ere hormigoi armatua erabiliko
da batez ere eskaintzen dituen bertuteengatik.

Gipuzkoa, herrialde industrializatua izanik, industria (fabrikak
eta pabiloiak) eta herri lanetarako (bide, ubide eta zubiak)
beharrezkoak diren azpiegiturak garatzen joango da eta
horretarako ezin hobea izango da hormigoi armatua.

10.2.- Hormigoi armatua eta Gipuzkoa industrializatua
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Izan ere Aizpuruak arkitektura arrazionalista hedatuko duen
nazioarteko arkitekto taldearen erakunde izango den CIRPACek antolatutako CIAM-en 2. eta 3. kongresuetan parte hartuko
du. Kongresu hauetan entzundakoa hedatu nahian 1930ean

Bestalde ezinbestekoa izango da baita ere Jose Manuel
Aizpurua eta Joaquin Labayen arkitekto gipuzkoarrak kontuan
hartzea Gipuzkoako arkitektura arrazionalistak eta mugimendu
honen material izarra den hormigoi armatuak izandako garapena
ulertzeko.

Alde batetik Jose Eugenio Ribera ingeniaria. Bera izango da
estatu mailan hormigoi armaturen erabilerari bultzadarik
handiena emango dion pertsonaia. Eta hain zuzen ere, Gipuzkoan
eraikiko du lehenengotariko hormigoi armatuzko elementua.
Papelera del Araxesentzat ubidea. Momentu horretatik aurrera
Gipuzkoako hainbat eraikinen eraikuntzan hartuko du parte.
Riberak Gipuzkoan hainbeste lan egitearen arrazoietako bat
bere emaztea gipuzkoarra izatea izan daiteke. Izan ere Papelera
del Araxeseko Blas Irazusta jabearen alabarekin ezkonduko
baita. Parte hartuko du Papelera del Araxes-entzako ubidearen
eraikuntzan, honen fabrikaren handitze lanetan, Donostiako Mª
Cristina zubiaren eraikuntzan, Aginagako zubiaren eraikuntzan
Errenteriako Fanderiako zubiaren eraikuntzan, Banco
Guipuzcoanoren Donostiako egoitzaren eraikuntzan, Tolosako
artxibo probintzialaren eraikuntzan eta beste hainbat eta
hainbatetan.

Ezinbestekoa izango da ondorengo pertsonaien presentzia
Gipuzkoan hormigoi armatuaren garapena gerta dadin.

Madrid
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80 TORROJA, E. eta BATANERA, J. Inntroducción al estudio de las estructuras laminares. Cilindros. CSIC.

Aranzadi zientzia elkartea eta Pasaiako Udala. 2007. Donostia.

79 HERRERAS, Beatriz, ZALDUA, Josune y otros. Ondare Industriala Pasaian: defentsa eta zabalpena.

Hau guztia ikusirik esan daiteke Gipuzkoan hormigoi armatuaren
lehen erabilerak Europako beste herrialdeekin alderatuta

Azkenik, ezin ahaztu Eduardo Torroja, hormigoi armatuak
eskaintzen dituen aukerak azken muturreraino eramango
dituen ingeniaria. Lotura handia izango du Cementos Rezola
enpresarekin eta Pasaiako portuarekin79. Enpresarentzat
Añorgan eraikitako frontoiaren estalkia adibidez eredutzat
erabiliko du beste hainbat estalki polilobulatu eraikitzeko
Finsterwalder metodoan oinarrituta egin beharreko kalkuluak
adierazteko.80

eraikinak erakutsiko dituzte bertan. Erakusketa honetan
bilduko diren hainbat arkitektok osatuko dute CIRPAC-en
ondorioz sortutako GATEPAC-en Iparraldeko taldea. Aizpurua
eta Labayeneko eraikitako arkitektura arrazionalistako ikonoa
Nautikoa izango da. Le Corbusier bera Donostiara etorriko da
eraikin hau ikustera. Arkitekto hauek emango diote hasiera
Gipuzkoako arkitektura arrazionalistari eta beste hainbat
arkitektok eta ingeniarik jarraituko dute arkitektura estilo
bera material berria erabiliz: Florencio Mocoroa, Gregorio
Aspiazu, Luis Tolosa (delineatzailea), etab.

Ateneo Guipuzcoanoren egoitzan arkitektura eta pintura
modernoari buruzko erakusketa antolatuko du Labayen eta
Churrucarekin batera eta jada estilo honekin eraikita dituzten
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Industria honek erabiltzen dituen erregai nagusiak erregai
fosilak dira baina erregai alternatibo moduan baztertutako
pneumatikoak, animalien irinak, hondakin likidoak eta zaborrak
erabiltzen hasi da. Izan ere, erregai fosilak garestitzen ari
dira eta beraz, beste mota bateko erregaiak topatu dituzte
ekoizpena ez garestitzeko. Gainera erregai alternatibo hauek
erabiltzen badituzte zerga sustapenak lortzen dituzte, eta
hondakinak deuseztatzeagatik irabazi ekonomikoak izango
dituzte. Adibidez, Administrazioak 0,07 ordaintzen dizkio
zementu fabrikari animalien irinaren kilo bat errausteagatik.82
Zementu labe hauek hainbat sustantzia kutsakor aireratzen
dituzte: karbono dioxidoa (negutegi efektua eragiten duen
gasa), gas azidoak, nitrogeno oxidoak, sufre dioxidoak, metal
astunak (beruna, merkurioa, kadmioa eta kromoa), dioxinak eta
furanoak, etab.

Gipuzkoako zementuaren eta hormigoiaren industriak ere
bide bera hartu du eta hormigoi berritzaileenak ekoizten ari
da. Baina bestalde ez da ahaztu behar hormigoiaren industria
astuna dela eta badituela bere alde txarrak ere.

82 SAMPEDRO, Javier. Las cementeras se encargarán de incinerar las 400.000 toneladas de harinas
animales. El Pais. 2001/05/01. Madril.

81 FYM Italcementi Group. Iraunkortasunari buruzko memoria 2007. FYM Norte. Cementos Rezola.

Hormigones y Minas.
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Beraz, hau, hain industria kutsakorrak gainditu beharreko
oztopo bat izan daiteke. Zementuaren eta hormigoiaren
industriak birziklapen prozesu bat jarraitu beharko du, bai
produktua bera eta baita ekoizpena ere jasangarriagoa
izan dadin. Horretarako materialari eta ekoizpenari buruzko
ikerketa ezinbestekoa izango da eta honek arkitektura berriak
ekar ditzake.

Alde batetik ekoizpen prozesu osoa ingurumenaren suntsitzailea
da: kare harriaren erauzketa, materialen garraioa, labeetan
gertatzen den errekuntza, errauts toxikoak (zementu labeen
hautsak), kutsadura akustikoa, etab. Gainera zementu labe
hauetan energiaren erabilera erabat intentsiboa da eta airea
kutsatzen dute, bai erregai fosilak erretzen dituztenean eta
are larriagoa pneumatikoak eta erregai arriskutsuak erretzen
dituztenean.

inguru behar da.

Gainera gaur egun garapen izugarria eta berrikuntza
harrigarriak lortzen ari den industria da hormigoiarena. Aurreko
faseetan hormigoiari eskatzen zaizkion ezaugarriak aldatu egin
dira ordea. Gaur egun hormigoiak dituen erronkarik handienak
ingurumenarekiko errespetua eta jasangarritasuna dira. Bide
horretan dihardu hormigoiaren industriak: klimaren aldaketaren
kontrako babesa emateko, CO2 igorpenak murriztuz, baliabide
naturalen kontsumoa murriztuz, erregaien eta lehengai
alternatiboen erabilera arduratsua eginez, harrobiak kontu
handiz kudeatuz eta lehengoratuz, etab.81

zirkunstantziengatik.

Kare harria klinker bihurtzeko kiskaltze prozesuak koste
ekonomiko altua du.Tona bat zementu ekoizteko 4.640 Joule

atzerapen batekin sartuko badira ere estatu mailan egingo
diren garaian garaiko lehenengotariko hormigoi armatuzko
elementuak Gipuzkoan egingo direla, goian aipatutako
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zementuarena eta hormigoiarena.

Hau guztia ezinbestekoa da, izan ere, gaur egun ez arkitekturak
ezta ingeniaritzak ere baztertu ezin duten industria baita
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Zafrak ROP aldizkarian Hennebiqueren patenteari

12.1.- Zafraren eta Hennebiqueren arteko karta trukea.
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hormigoi armatuzko elementuetan landatzea
bermatzeko armatuak elkarren artean lotzea.
aire burbuilak dituen hormigoi arindua.
lurra zanpatzeko erabiltzen den pisu handiko
danbor formako tresna
bi oinarriren (zutabe, koloma edo zutoin)
arteko distantzia horizontala.
paper-pasta edukitzeko depositua.
patenteen bidez babestutako berrikuntza.

Ainguraketa:

Aireztatua:

Alperra:

Argia:

Aska:

Asmakuntza:
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argamasak egiteko erabiltzen diren area eta
legarra bezalako material naturalak.

Agregakin:

Aglomeratzaile: metodo fisiko hutsen bidez sustantzia baten
edo hainbat sustantziaren zatiak elkartzeko
eta hauei kohesioa emateko gai den materiala.

1. Bahetik igaro. 2. Bahearen bidez neurriaren
arabera sailkatu.
bi oinarriren arteko tartea
fatxadetako lerrotik hegan dagoen
gorputzean irekitzen
diren zorutik sabairainoko leihoa
Beira bigun edo urtutakoa teinkatuz lortzen
den harizpi jarrai edo ez-jarraia. Material
polimerikoekin (adib., poliesterrarekin)
nahastuta erabiltzen da egitura zurrunak
lortzeko.

Bao:
Begiraleku:

Beira-zuntz.

hiri edo herri batek ongi funtzionatzeko
behar duen zerbitzu-sarea

hermetikoki ixten den aparatu zilindrikoa
hormigoia tenperatura altuetan eta presiodun
lurrunarekin ontzeko.

Bahetu:

B

Azpiegitura:

Autoklabe:

Autogarbigarri: bere kabuz, inolako produktu garbitzailerik
gabe garbitzen dena.

ausartasunagatik aitzindari gertatzen dena.

Abangoardia:

ekoiztutakoa.

Aurrefabrikatuak:tailerrean, obrara eraman aurretik,

A

berrikuntza patentatzen duena.

Asmatzaile:

12.2.- Glosategia
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hormigoi egokia egiteko, osagai bakoitzetik
nahastu behar den kopurua edo neurria
zehazten du.
dragaz ibaiaren azpialdean sedimentatzen
diren materialak erauzi

Dosifikazioa:

Dragatu:

Ebakitzaile:

Habea edo zutabea bezalako prisma baten
zeharkako ebaketarekiko paraleloa den
tentsio paraleloek sortutako esfortzua.

dorre itxurako etxe sendoa.

Dorretxe:

E

enpresan lanean hasi aurretik lan
horretarako
bideratutako ikasketak
burutzen dituen ikaslea.

Dizipulu:

Dimentsionamendu:

hormigoi armatuzko piezen neurriak
kalkulatzea, jasan behar dituzten
esfortzuei aurre egiteko gai izateko

Elkarri lotutako eraikuntza elementuen
multzoa.

Bilbadura:

D

Zutabeen artean gelditzen den tartea beste
material batekin betetzen denean

Betelan:

Enpresek merkantziak edo salgaiak saltzeko
irekitzen duten biltegia; beren langileentzat
bakarrik izaten da eta erosketak modu eta
prezio hobean egitea izaten du helburu.

Ekonomatu:
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Gorputz bati ezarritako
esfortzuaren eta
elastikotasun-mugen barruan
sortutako deformazioaren arteko
zatidura konstantea (E). Esfortzua
trakzio edo konpresiozkoa denean,
luzetarako modulua da, eta Youngen modulua ere esaten zaio.

Tradizio, eskola edo estilo desberdinetako
elementuak aukeratu eta bateratzen dituen
arkitektura adierazpidea.

Eklektiko:

Elastikotasun-modulu:

material desberdinetako hariek gurutzatuz
ehunak sortu.

edo bi pieza gogor eta latzen artean
iraganaraziz, birrintzea edo haustea.

zementu artifizialak lortzeko prozesuan
parte hartzen duten zenbait materialen
aleak, sakatuz, joz

Ehundu:

Ehotze:

11 Gehigarriak

Hormigoizko edo mortairuzko elementuak
egiteko, elementu horiei forma emateko,
obretan erabiltzen den zurezko, metalezko
edo beste material bateko moldea.
Fabrikatzaile eta saltzaile baten arteko
kontratua, lehenengoak bere produktuak
bigarrenaren establezimenduan denbora eta
lurralde batean saltzeko esklusiba ematen
dionekoa
Inolako oinarri teoriko eta matematikorik
gabe esperientzian, behaketan
soilik oinarritzen dena.
hormigoiarekin probak egin hobekuntzak
lortzeko.

Enkofratu:

Emakida:

Enpiriko:

Entseatu:
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egitura bateko bi elementu, adibidez zutabea
eta habea elkartzen diren tokia.

itzultzeko propietatea
gordetzen
duen muga, hau da, hondardeformaziorik
gabe jasan dezakeen indar maximoa.

Gorputz elastiko batek
deformatu
aurreko
formara

Elkargune:

Elastikotasun-muga:

Zerbaiti eransten zaiona;1- idazlan baten
bukaeran osagarri gisa eransten den zatia.
Eraikin baten goialdeko irtengunea, azpialdea
euritik babesteko ezartzen dena.
Uhin edo partikula atomikoen bidez igorritako
energiaren hedapena espazioan.
Trenbidea osatzen duten burdinazko edo
altzairuzko haga-modukoetako bakoitza.
Sendotzeko, indartzeko eta bere
erresistentzia handiagotzeko, hormigoiari
eransten edo jartzen zaion osagarria,
normalean altzairuzko barrak.
Ezin erre daitekeena.

Eranskin:

Erlaitz:

Erradiazio:

Errail:

Errefortzu:

Erregaitz:

Erregionalismo: Entitate erregionalen berezko izaera
azalarazi eta errebindikatzen
duen korrontea edo joera.

Eraikin bat lurreratu, lurrera bota, modu
kontrolatuan oso-osorik edo zatika
eroraraziz.

Eraitsi:
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1. Gizakiak egin edo prestatutako ubide txikia.
2. Euri-urak jaso eta zorrotenetara
eramateko teilatuaren beheko ertzean
jartzen den kanal-moduko hodi horizontala.
Baranda, balkoi, zubi, eskailera eta kidekoen
ertza babesten duen hesimodukoa, eskubanda.
Administrazioak obra edo zerbitzu baterako
kontratua enkante edo lehiaketa bidez
erabakitzen dena norbaitekin sinatzea.
Gainazal batean zabaldutako geruza
babeslea.
Hormigoi armatuzko habe edo pilare batean
zeharka jartzen den barra, luzetarako barra
nagusiak elkarrekin lotu eta esfortzu
ebakitzaileei aurre egiteko balio duena.
Beste batekiko, haren zentrokidea ez dena.

Erretenak:

Eskudela:

Esleipen:

Estaldura:

Estribo:

Eszentriko:

muntatzerakoan egina. Altzairua, kobrea,
letoia, aluminioa,
etab. izan daitezke materialak.

Lotura-elementu finkoa, ziri-formakoa eta
muntatu ondoren bi buru dituena, bata
lehendik prestatua eta bestea

Errematxe:
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1. Zerbaiten muina edo oinarria. 2. Dokumentu
ondasuna.

Funts:

G

Hormigoia, igeltsua, mortairua, etab. trabatu
eta gogortu, osagai anhidridoak hidratatzean
gertatzen diren aldaketa fisiko-kimikoen
eraginez.

Katalizatzaile moduan funtzionatzen duten
UV erradiazioak erreakzioaren abiadura
aldatzeko prozesua.

uraren gainazalean oreka mantentzeko gai
den hormigoia

Lur-hondeaketetan lurrak beherantz lerra ez
daitezen harriz edo bestelako materialez
egiten den aldapa.

Lurren bultzada horizontalari kontra eginez,
mendiari edo lubeta bati eusten dion orma.

Fraguatu:

Fotokatalisi:

Flotatzailea:

F

Ezponda:

Eustorma:

11 Gehigarriak

Bi oinarriren arteko espazioa estaltzen duen
egitura kurbatua.
Makurdura jasaten ari den habe baten zuntz
neutroaren desplazamendua.
Elementu dekoratzaile bera errepikatuz
sortzen den orla formako adornua.

Ganga:

Gezi:

Grekatu:

Hegazkinak gordetzeko dagoen estalpea.
Hautsi gabe hari-itxura hartzeraino luza
daitekeen metalez esaten da. Hormigoiaren
harikortasunaz hitz egiten denean trakziozko
tentsio-kurba metal
harikorraren antzekoa delako izaten da eta
ez hari itxura hartzeraino luza daitekeelako.

Hangar:

Harikor:
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Habe edo pilare arteko hutsunea

Habearte:

H

ura berotzen duen ontzi itxia.

Galdara:

eraikuntza edo fabrikazioko elementuen
kalkuluan kontuan hartu beharrekoa izaten
dena.

Egitura batek ohizkanpoko egoeretan
jasateko gai izan behar duen karga
gehigarria, haien

Gainkarga:

Herri bat edo hiri bat inguratzen duen
harrizko murru edo hesia, batez ere itxitura
bat eratzen duena.

Harresi:

Herdoiltzen ez dena; bereziki airean,
tenperatura altuan, likidotan nahiz
gatz-disoluziotan
nekez herdoiltzen diren metal edo aleazioez
esaten da.
edozein konglomeratzailek ur azpian
fraguatzeko duen gaitasuna.

Hidraulizitate:

Eraikuntza elementu bat fatxadaren lerrotik
eta inolako oinarririk gabe ateratzen denean.

Hegada:

Herdoilgaitz:

Harria, bereziki eraikuntzarako, ateratzen
den tokia.

Harrobi:

Harri-morroilo: Eraikuntzako hondakinetatik edo lurrera
botatakoetatik sortzen diren hondarrak eta
zaborrak.

Landu gabeko eta neurri txikiko harria, obra
batean eskuz jartzeko moduko tamainakoa.

Eraikuntzan hormak eta pilareak egiteko
erabiltzen den harri landua, silarria.

Harlangaitz:

Harlandu:
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Lurzoru batean zangak, putzuak eta zuloak
egitea, obra bat egiteko.

Hondeaketa:

Hormigoiari batez ere trakziozko
erresistentzia emateko materialak
gehitu, normalean altzairuzko barrak.
Materialei buruzko araudia.
Bere baitatik fluido edo erradiazio bat
iragazten uzten ez duen materiala.

Irudi ahuldua.

Bi gainazalek, eskuarki material
desberdinekoek, elkarri atxiki eta labain ez
egiteko agertzen duten propietatea.
Paraleloan zimurtua edo tolestua.

Indartu:

Instrukzio:

Iragazgaitz:

Isla:

Itsaspen:

Izurtua:

I

Iraganeko estiloetarako joera duen
arkitektura.

Historizista:

Ingurumenean dagoen karbono dioxidoak
hormigoiaren konposatu hidratatuekin
erreakzionatzen duenean sortzen den
erreakzio azidoa. Ondorioz hormigoiak
alkalinotasuna galtzen du eta ez da
gai altzairuzko armadurak korrosiotik
babesteko.

Gorputz bat berotuz dituen substantzia
hegazkor guztiak gal ditzan egin.

Ingurumenarekiko errespetuz egiten dena.

Kaxetoi:

Katalizatzaile:
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Ageriko habe edo moldurak gurutzatuz sabai
edo gangetan apaingarri gisa eratzen den
hutsune karratu edo poligonala.

Erreakzioaren abiadura aldatzen duen
substantzia.

Karbono-zuntz. Karbono-atomoak kristal-egituran
orientaturik dituen erresistentzia
handiko material arina, nagusiki zuntz
akrilikoen tratamendu termomekaniko
kontrolatuaren bidez lortzen dena.

Karbonatazio:

Kaltzinatu:

K

Jasangarri:

J

11 Gehigarriak

artifizialki prestatutako kareharri
buztintsuak
kaltzinazio labe
batean kaltzinatu ondoren
lortzen den substantzia.
Elementu guztiak hertsiki elkartuak dituen
egitura baten ezaugarria.
Sostengu eta euskarritarako elementu
bertikala, zilindro-formakoa eta harroin,
fuste eta kapitelez osatua.

Klinker:

Kohesibo:

Koloma:
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Langaluze:

Zubi, bastidore edo bestelako edozein
egituratako luzetarako habe nagusia.

Martinete:

L

Piloteak lurzoru batean sartzeko erabiltzen
den makina.

Elur-maluten itxurako puska.

Koloretako beiratuz dekoratutako eta
tenperatura baxuan egositako zeramika.

Maiolika:

Maluta:

Intersekzio puntuetan soldatuz lortzen
den alanbre metalikozko sarea. Banaketako
armatu bezala erabiltzen da
hormigoi armatuzko forjatuetan.

Mailazo:

Kontzesionario: emakida bat eman zaion pertsona edo
enpresa.

Eskaileretan oina jartzen den azalera
horizontala.

Mailagain:

Era batera nahiz bestera erraz toles edo
oker daitekeena.

Bainugelako zeramikazko garbiketa-ontzia,

finkoa eta txorrotaz hornitua.

Ibaien eta itsasoaren ertzetako harkoskor.

Legarra:

M

hormigoi armatuzko elementu handia, mehea
eta laua, zoladura, estalki, eta antzekoetan
erabiltzen dena.

Lauza:

Malgua:

Konketak:

Konglomeratua: Zementuaz batutako harri-puskatxoz
eratutako arroka.

Zuntz artifizial arina, oso gogorra eta
suarekiko erresistentea.

Kevlar:
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Edozein elementu edo zatiren lotura, doiketa
edo akoplamendua.

Mihiztadura:

Horma edo koloma-ilaren artean luzetara
zabaltzen den barne-espazioa.
Bolumen txikiko eta forma irregular eta
biribilduko gorputza.

Nabe:

Nodulu:

Zerbait asmatu edo aurkikuntza bat egin
duenari estatuak ematen dion agiria,
asmakuntza edo aurkikuntza horren
onurez
bera bakarrik balia daitekeela adierazten
duena.

Patente:

P

Hormigoia tenperatura eta hezetasun egokian
mantentzea hidratazio eta gogortze prozesu
egokia izan dezan.

Ondu:

O

Luzera neurria. Metroaren mila milioiren bat.

Nanometro:

N

Hormaren plano bertikaletik kanpora ateraz
beste zerbaiten pisuari eusteko balio duen
elementua.

Mentsula:

Zubietan, bide-zorua eratzen duen egitura
horizontala.
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Tratatu:Jakintza-alor jakin bati buruzko lana, gehienetan
delako alorra oinarrietatik abiatuta, osotasunean eta
metodo bati jarraituz azaltzen eta aztertzen duena.

Tesela: Marmol, harri, etab.ezko lauki-formako pieza,
mosaikoak egiteko erabiltzen dena.

Tenple: Kolaren eta ura nahastuta lortutako likido likatsuekin
eta beroekin egindako pintura mota.

Tektina: Laminak iragazgaizteko sustantzia organikoa.

Taula:

Tantakin:Isurian datorren euri-urari paretaraino jaisten ez
uzteko erabiltzen den elementua.

T

Silarri: Hormak eta pilareak egiteko erabiltzen den harri
landua.

S

masa botaz egiten dena.

Pilote: Zurezko, metalezko edo hormigoi armatuzko
pieza zilindriko edo prismatiko luzea, lurrean zutik
sartzen dena edo zuloa egin ondoren bertan

11 Gehigarriak

Zerbaitek bere baitan kiribiltzean edo
estutzean jasaten duen bolumen murrizketa.
Luzetarako armatuak lotzeko erabiltzen den
armatua.

Uzkurdura:

Uztai:

Eraikin baten estalki laua, gainean ibiltzeko
moduan prestatua.
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Ziklopeo (hormigoi-)
Masari harri-bloke handiak botaz
egiten den hormigoia.

Zabaltza:

Z

Xedapen:

Lege edo erabaki judizial batek
erregulatutako puntuetako bakoitza.

Bi zatitan, V edo Y forma hartzen duela,
banatuta dagoen adarra.

Urkila:

X

Ura eramateko erreten artifiziala.

euskarri gisa lapranean jartzen den pieza.

Armazoi edo egitura bat deforma ez dadin

Ubide:

U

Txarrantxa:

Material dielektrikoz eginiko haria, espektro
elektromagnetikoaren uhin ikuskor edo
infragorriak eroateko gai dena.

Zutik jarritako haga.

Zuntz optiko.

Zutoin:

Zubi-pilareen ubidearen goiko aldeko
aurpegi puntaduna, korrontearen
indarra hautsi eta ura bi aldeetara
berdin banatzeko jartzen dena.

sostengatzeko eta beraiei forma emateko
jartzen den behin-behineko armazoia.

Eraiki bitartean arku eta gangetako osagaiak

Zubi-branka (estribo):

Zinbra:
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12.2 Kronograma

Maialen Sagarna Aranburu

HORMIGOIARI
BALORATZEN
ZAIZKION
EZAUGARRIAK

EGITUREI MONOLITISMOA EMATEKO

MATERIAL HIGIENIKOA, MERKEA ETA IRAGAZGAITZA

ALTZAIRUA BABESTEKO

ERRESISTENTZIA FORMAK EMANA. FORMA JARRAIAK

LE CORBUSIER-EN 5 PUNTUAK

EDOZEIN MOTATAKO EGITURETAN

LEHENEGO KONGLOMERATZAILEAK ETA ZEMENTU NATURALAK
PORTLAND ZEMENTUA
ERAIKUNTZA
TEKNIKEN OINARRIA

ZEMENTU ARMATUA
PATENTEAK
MATERIALARI BURUZKO TRATATUAK
INSTRUKZIOAK ETA ARAUDIAK

GARAIA/URTEA
K.A. 300
Erromatarrek
Puzzolana
izeneko errauts
bolkanikoa
erabiliko dute.

K.O. 200
Erromatarrek
Panteoia
eraikiko dute

K.O. 400ETIK
AURRERA
Hormigoiaren
erabilera
desagertu
egingo da
Inperio
erromatarra
erortzean

1750
1796
1800
John Smeaton ingeniari James Parkerrek Louis Joseph
britainiarrak hainbat
zementu
Vicat. Lortutako
proba egingo ditu
erromatarra
aglomeratzailea
konglomeratzaileekin patentatutko du zementu
1756an zementu
(zementu
hitzarekin
hidraulikoa lortu arte
hidrauliko
identifikatzen da
naturala)
eta ez kare
hitzarekin.
Lehenengo
zmenetu artifiziala
1817an

1824

1836

1844

1849

Ingelesek
Donostia
inguruko harrobi
naturalak
eskuratuko
dituzte

1850

1854

1855

1864

1867

1870

Estatu Batuetara
lehen aldiz
zementua
esportatuko da.

EEBBtan Portlan
zementua
industrialki
ekoiztuko da

1875

1877

1884

1892

1893

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

Zementu
naturala
ekoizten hasiko
dira Rezola
fabrikan

1913
Rezola fabrikan
zementu
naturala
ekoizteari uztiko
diote

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1922

1923

1926

1928

1929

1930

1931 1932-1933

1935

1936

1937

1939

1941

1944

1945

1950

1957

1958

1962

1968

1970

ZEMENTUA

PISE

François
Conterauxek
lurrezko
eraikinak
egonkortzeko
erabiliko du pisé
mortairua
Lebrunen eliza.
Hormigoia
gogortu
bitartean sortuko
diren bultzadak
jasateko lotura
barra batzuk
sartzea
proposatuko du,
nahastura
gogortzean
kentzeko

MASA HORMIGOIA
Joseph Aspdinek Portland
zementua
patentatuko du

Inglaterran
Portlan
zementua
industrialki
ekoiztuko da

Frantzian Portlan
zementua
industrialki
ekoiztuko da

Alemanian
Portlan
zementua
industrialki
ekoiztuko da

Italian Portlan
zementua
industrialki
ekoiztuko da

Espainian
Tudela Veguíneko fabrikan
Portlan
zementua
industrialki
ekoiztuko da

Gipuzkoan
Portlan
zementua
industrialki
ekoiztuko da

Catalunian,,
Compañía General
de Asfaltos y
Portland, S.A.
fabrikan Portland
zementua
industrialki
ekoiztuko da

Nafarroan
Sociedad de
Cementos
Portland de
Pamplona
Olazagutia
fabrikan Portland
zementua
industrialki
ekoiztuko da

PORTLAND
ZEMENTUA
Monierrek
zementu
armatuzko lehen
lorontzia egingo
du

Lambotek
erakusketa
unibertsalean
zementu
armatuzko
barkua
erakutsiko du

Monier-ek
zementu
armatuzko lehen
patentea lortuko
du

Lutxanako zubia
berreraikiko da
Ingalaterratik
ekarritako
Portland
zementuz
egindako
Coignet
mortairua
erabiliz

ZEMENTU ARMATUA
William B.
Coigneten
Wilkinsonek,
forjatuen
hormigoi
patentea
armatuzko
forjatudun
etxetxoa eraikiko
du. Armatua
egiteko
altzairuzko barra
batzuk eta
alanbre sokak
erabiliko ditu.
Hormigoi
armatuzko lehen
eraikina

William E.
Wardek hormigoi
armatuzko lehen
landa etxea
eraikiko du
hormigoi
armatua erabiliz
New Yorken.
Arkitektoa
Robert Mook.

Monierren
Patentea
erregistratuko
da Espainian

Hennebiqueren
lehen patentea.
Bartzelonara ere
urte berean
iritsiko da.

Francesc Maciak Jose Eugenio
Monierren
Ribera bideetako
patentea
ingeniariak
eskuratuko du
Hennebiqueren
estatu mailan lan kontzesioa
egiteko.
lortuko du
estaturako.

Robert Maillartek Stauffacher
zubia eraikiko du
Zurich-en.

August Perret-ek Vacchelliren
25 Rue Franklin tratatua
apartmentu
eraikina altxako
du Parisen. "The
Trabeated
System of
Reinforced
Concrete."
sistema erabiliko
du.

Ingalls eraikina
(Cincinnati)
lehen hormigoi
armatuzko etxe
horratza izango
da. Armatzeko
sistema
Ransomena
izango da.

Frank Lloyd
Wright-ek Unity
Temple eriako
du Oak Park-en,
Illinois.

Hormigoiari
buruzko lehen
agindu
ministeriala
Frantzian

Hormigoiari
buruzko lehen
agindu
ministeriala
Inglaterran

Max Berg-en
hormigoi
armatuzko
nerbiodun
kupula

Freyssinet-en
Hormigoiari
egitura nerbatua buruzko lehen
Avord-en
agindu
ministeriala
EEBBn

Mies van der
Rohe-k hormigoi
armatuzko etxe
horratzak
proposatuko
ditu.

August Perretek Zafraren
Notre Dam du
eraikuntza
Raincy eraikiko tratatua
du

Le Corbusierrek Salginatobel
Villa Savoya
zubia (Robert
eraikiko du
Maillar) Suitzan
dago
eraikitaKajoi
hutsen bidez
egina.

Algeciras-eko
eta Pola de
Sieroko
merkatuak.
Hormigoi
armatuzko
laminak

Recoletos
frontoia.
Hormigoi
armatuzko
lamina

Frank Lloyd
Wright
lehenengotariok
a izango da
hormigoi
armatuaren
propietateak
aprobetxatuz
hegada handiak
egiten
Fallingwater
etxean.

Hormigoiari
buruzko lehen
agindu
ministeriala
Espainian

Hormigoi
armatuzko
agindu
ministeriala
Españan.
Moldatua eta
osatua
(altzairuaren
erabilera,
forjatuak, etb.)

Felix Candela
Xochimilcoko
jaqtetxea
eraikiko du.
Ganga
hiperboliko
parabolikoak.

Bertrand
Goldberg'en
torre bikiak
Marina City-n
hasiera emango
die homrigoi
armatuzko etxe
horratz
modernoei

Hormigoi
armatuari
buruzko
instrukzio berria
Españan

Fibra erabiltzen
hasiko da
hormigoia
armatzeko

HORMIGOI ARMATUA
William Boutland
Wilkinsonen
patentea

Earnest L.
Ransom ek
altzairuzko barra
korrugatuak
patentatuko ditu
hormigoiaren eta
barren arteko
adherentzia
hobetzeko

Ricardo Martínez
Uncitik bere
sistema propioa
patentatuko du

August Perretek
Theatre Champs
Elysee eraikiko
du Parisen

Feryssineten
Orlyko
hangarrak.
Hormigoi
armatuzko
laminak.

Pier Luigi Nervik Florence
Stadium-a eraiko
du.

Freyssineten
lehen teoria
hormigoi
aurretentsatuari
buruz

Espainian lehen
habe
pretensatua
eraikiko da.
Pacadar jaunak
egingo du

HORMIGOI
AURRETENTSATUA

GIPUZKOAKO OBRAK

Papelera del
Araxesentzat
ubidea

Banco
Fanderiako zubia Boinas Elosegi
Guipuzcoanoren Errenteria
Tolosan
egoitza Donostian
Artxibo
probintziala
Tolosan

Maria Kristina
zubia Donostia

Almidones Remy
Hernanin

Justizia Jauregia Bellas Artes
Donostian
antzokia
Donostian

Principe
antzokia
Donostian

Salon Miramar
Donostian

Zarauzko
afaltokia

Donostiako
zabalguneko
eraikinen
begiralekuak

Kursaal zubia
Donostian

Urolako tren
estazioak

Laborde
Hermanos

Bidezainentzat
etxebizitza eta
biltegia Urretxun

Pasaiako portua . Laborde
Laborde
Bulegoetako
hermanos lehen Hermanos:
eraikina
anpliazioa
jangelen
pabilioia

Pasaiako portua.
Sorospen
zerbitzuak

Espainiako lehen
zubi pretensatua
egiteko habeka
eraikiko ditu
Pacadar-ek eta
zubia Anoetan
eraikiko da
Añorgako
frontoia eta
bolatokiaren
estalkia

Laborde
hermanos
bigarren
anpliazioa

Laborde
hermanos
gasolindegia

Ladislao
Zavalarentzat
etxebizitza
Tolosan
ADIERAZPIDE
ARKITEKTONIKO
HISTORIZISTA

ADIERAZPIDE
ARKITEKTONIKO
ERREGIONALISTA

ADIERAZPIDE
ARKITEKTONIKO
ARRAZIONALISTA

ADIERAZPIDE
ARKITEKTONIKO
PLASTIKOA

HISTORIZISTA-FUNTZIONALA

ERREGIONALISTA

ARRAZIONALISTA

PLASTIKOA

GAUR EGUNGO ARKITEKTURA
GAUR EGUNGO
ADIERAPIDE
ARKITEKTONIKOA

