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3. BIZI-ZIKLOA 

 

Obra zibilen eta eraikinen eraikuntzan erabiltzen diren baliabideak, gutxi 

gorabehera, munduan kontsumitzen diren baliabideen erdia da. 

Bestalde, gehien garatutako herrialdeetan sortzen diren hondakinak, 

gutxi gorabehera, mundu osoan zabortegietara joaten diren hondakinen 

erdia da. 

Beraz, bi datu hauek jakin ondoren, ondoriozta daiteke etorkizunean 

eraikuntza-industrian hondakina energia bezain garrantzitsua izango 

dela. 

Ingurumen-zamak eraikuntzan, berriz,  eraikuntza materialen bizi-

zikloaren ondorioa da: lehengaien ustiaketa eta prozesatzea, 

produktuaren fabrikazioa, garraioa, obraraztea, mantendua eta 

hondakinen antolaketa. 

Energiaren ikuspuntutik Eraikuntza-Ziklo Orokorraren oinarrizko 

kontzeptua jokaera eraginkorrena lortzea da. 

Azkenik, eraikinen jokabide energetikoa ahalik eta eraginkorrena izan 

dadin, haren azken helburua, energia-kontsumorik baxuena eta  

aprobetxamendu mailarik altuena lortzea izango litzateke. 
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3.1. Zer da bizi-zikloa? 

 

Bizi-zikloaren Analisia produktu, prozesu edota jarduera batek haren bizitza 

osoan ingurumenean sortzen duen eragina balioztatzeko metodologia da. 

Prozesu objektibo batean oinarritzen da, eta produktu edota jarduera batek 

berekin daramatzan ingurumen-zamak ebaluatzen ditu. Era berean, gaien 

eta energiaren erabilera, eta hortik sortutako hondakinak identifikatu eta 

zenbatu egiten ditu. 

 

Metodologia horrek sistemaren ezagupen zehatza eskaintzen du, eta 

bertatik datu integratu eta fidagarriak atera  daitezke Ingurumenaren 

inguruko Txostenak egiteko. Horrez gainera, ingurumenaren ezaugarriak, 

kostu energetikoak eta materialen eta produktuen energiak ezagutzeko eta 

aztertzeko aukera ere ematen du. 

 

Beraz, eraikuntzaren kostu energetiko guztiaren benetako kalkulua egiteko 

prozesu guztia hartu behar da kontuan (eraikuntzaren joan-etorri edo ziklo 

oso-osoa), hau da, energiaren beraren edo lehengaien sorlekutik bertatik  

hasi,  eta material horiek berriro hasierako egoeraraino itzuli arte egin 

beharreko buelta. Horretarako, batetik, ziklo oso hori benetan eman 

daitekeela baloratu behar da, eta, bestetik, emanez gero,  horrek 

suposatuko lituzkeen denbora eta kostu energetiko eta ekonomikoak.  

Ondorengo irudietan bi eskema agertzen dira. Lehenengoan, “Materialen 

Ziklo Irekian”, baliabideak eta lehengaiak agertzen dira hasieran, eta 

bukaeran hondakinak bakarrik.  
 

 

 

 

MATERIALAK 

ETA 

BALIABIDEAK 

ERAIKI ERAITSI ZABORTEGIA 
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Bigarrenean, berriz, “Materialen Ziklo Itxian”, baliabideak eta lehengaiak 

agertzen dira, eta hondakinik apenas. Hemen gehiena berrerabili edo 

birziklatu egingo da, berriz ere baliabide eta lehengaietara itzuliz. Eskema 

horri “Eraikuntzako Ziklo Osoa” deitzen zaio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ERAIKI 

DESERAIKI 
MATERIALAK  

ETA    

BALIABIDEAkK 

BERRERABILI 

ETA 

BIRZIKLATU 

  
Bigarren zikloak honako faseak kontu(t)an hartzen ditu: 

 

 1go fasea: Objektu edo ondasun bezala eraikinak sortzeak sortzen 

dituen kostu energetikoak: 

 

o Lehengaiak erauztea. 

o Lehengaiak garraiatzea eraldatze-tokira. 

o Eraldatze-prozesua. 

o Eraldatutako materialen garraioa erabiltze-lekura. 

o Materialak obran bertan jartzea. Horiek ondasun 

bihurtzeko prozesua. 
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 2. fasea: Materialak eraikuntza egin aurretiko jatorrizko egoerara 

itzultzeko prozesuan sortutako kostu energetikoak. (Behin 

eraikinaren baliozko iraupena amaitu edo berrerabiltzeko edota 

egokitzeko aukerarik ez dagoenean).   

 

o Eraispen-prozesua. 

o Eraldatze-tokirainoko garraioa. 

o Eraldatze-prozesua: berrerabiltzea, birziklatzea edo 

deuseztatzea. 

o Helmugaratze-garraioa. 

 

Eraginkortasun energetikoari begira, eraikuntza-materialen zikloak  “bbk” 

sigla hauen urrezko araua  hartu behar du kontuan: berrerabili, birziklatu, 

konpondu. 
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3.2. Zer da  deseraikitzea (Desconstrucción)? 

 

Gaur egungo eraiste-sistemak ez dira batere egokiak eraikuntzan sortzen 

diren hondakinak murrizteko orduan. 

 

Energia-ikuspuntutik jarrera eraginkorra izan nahi badugu, haren Bizi-Zikloan 

Deseraikuntza izango da oinarri-oinarrizko kontzeptua. Horrela, eraiste- 

prozesuetan sortzen diren hondakinak murriztu, eta, ingurumenari begira, 

eraikuntzako teknika eta sistema jasangarriagoak iradokitzen ditu.  

 

Deseraikuntza eraikinaren eraiste-lanen multzoa da, eta horrek materialen 

berreskuratze eta aprobetxamendu handia ahalbidetzen du, berriro ere 

eraikuntzan erabili ahal izateko.  

 

Horren helburua da eraikuntza-arloko jarduera guztiak ingumenean sortzen 

duen kaltea murriztea, eta, batez ere,  zabortegietara alfer alferrik joaten 

diren hondakin bizigabeak gutxitzea. 

 

 Deseraikuntzaren abantailak: 

o Hondakinen balio-prozesuen bideragarritasuna hobetzen 

du (birziklatzea eta berrerabiltzea). 

o Produktu berrien ekoizpenak ingurumenean sortzen duen 

eragina murrizten du. 

 

 Deseraikuntzako printzipioek hau diote: 

o Eraikinaren deseraikitze-lana pausuz pausu eta materialak 

ongi aukeratuta egingo da, eta eraikitze-lanaren 

alderantzizko bidea edo logika izango du.  

o Hondakinak gaika banatzea eta biltzea erraztuko du, horien 

birziklatzea eta ondorengo balorazioa ahalbidetzeko.  
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 Deseraikuntzako prozesuaren aldiak hauek dira: 

 

1.  Ingurumenarentzat eta osasunarentzat arriskutsuak izan 

daitezkeen materialak eraistea. 

2.  Eraikinaren egituraren parte edota beste elementu baten 

euskarri ez diren elementu arkitektoniko 

berreskuragarriak eraistea. 

3.  Birziklagarriak diren materialen eta elementuak eraistea, 

eraikinean euskarri- funtziorik ez dutenean. 

4.  Eraikinaren egituraren parte edota beste elementu baten 

euskarri diren elementuak eraistea, aldez aurretik dena 

zutoinez eutsi ondoren. 

5.  Eraikinaren egituraren eraiste osoa. Horretarako, 

materialak lekuan bertan hautatzeko eta horien 

ondorengo balorazioa errazago egin ahal izateko, 

teknika eta metodo egokiak erabiliko dira.  

 

 Eraiste-hondakinak aprobetxatzeko aukerak: 

o Arkitektura-elementuak osorik edo zatika berrerabiltzea, 

egokitze edota eraldatze txikienarekin.  

o Eraikuntzan gutxien erabiltzen diren hondakinak 

birziklatzea; hau da, harrizkoak ez direnak: egurra, 

metala, plastikoa, ea... 

o Harri-jatorrizko hondakinak birziklatzea. Gaur egun 

eraikuntzan erabilienak honakoak dira: hormigoia, 

zeramika, harria, ea... 

 

Bukatzeko esan horren guztiaren Printzipio Orokorra honako hau dela: 

ingurumenarentzat eraikuntzarik egokiena berriz deseraikitzeko pentsatua 

izan den eraikina da.  
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3.3. Eraikuntza-material jasangarriak hautatzeko irizpide orokorrak  

 

Energia-esparruan, eta haren bizi-ziklo guztia kontuan harturik, eraikuntza-

material jasangarriak hautatzerako orduan, irizpide orokor hauek kontuan 

hartu beharko dira: 

 

o Eraikitze orduan bertako edota hurbileneko materialak 

aukeratzea, urrutiagotik garraiatzeak kostu energetiko 

handiagoa suposatzen baitu.  

 

o Aukeratutako material bakoitzaren balioztatzea, ekoizte-

prozesu jasangarrienak  izan dituztenak lehenesteko. Era 

berean, eraldatze-prozesuko eta garraioko kostu 

energetikoak ahalik eta txikienak izango dira. 

 

o Eraikuntza-era edo moduen aukeratzea eta zehaztea, batez 

ere,   materialek haien betebeharra  amaitutakoan berauek 

birziklatu ahal izateko. Ildo berean, “eraikuntza lehorra” 

deritzon bideak eraikuntzan erabilitako material guztiak 

modu hobean berrerabiltzea ahalbidetzen du. 

 

o Izaera termiko egokia duten materialak eta horien lodierak 

aukeratzea. Hori eraikuntzak zutik dirauen bitartean egingo 

da, hau da, uda eta negu guztietan, tokian tokiko klimaren 

arabera, eta gehiegizko neurriak ekidinez.   

 

o Eraikuntza-prozesuan material eta gai berriak sartzeko aukera 

balioestea. Eta, horiek, material birziklatuak (altzairua, zura 

edota agregatuak) badira hobe.  
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o Materialen toxikotasuna eta gas toxiko isurien balizko aukera  

ebaluatzea. Arrisku horiek eraikitze-unean zein eraikinaren 

bizi-ziklo baliagarri osoan, edota sute baten osteko 

toxikotasunetik etor daitezke. 

 

BIZITZA ZIKLOAREN AZTERKETA 

Material mota (1 ton) 
Kontsumitutako energia 

(MJ/ton) 

Kontsumitutako 

karbonoa 

(CO2 kg/ton) 

Kareharria 240 12 

Harria / Legarra 300 16 

Zementu trinkoa 850 140 

Hormigoia 990 134 

Hormigoi armatua 1.810 222 

Zur biguneko elementu 

handiak 

1.971 101 

Zur biguneko elementu txikiak 2.226 132 

%64-73 zepadun portland 

zementua 

2.350 279 

%25-35 errauts-hegalaridun 

portland zementua 

3.450 585 

Bertako granitoa 5.900 317 

Adreilua 8.200 850 

Teila 9.000 430 

Burdina, barra eta haga 19.700 1.720 

Polipropilenoa 115.100 3.900 

 

Taula. Eraikuntza-materialen bizi-zikoaren azterketa. 

Iturria. Industrian, garraioan, eraikuntzan eta hirigintzan    

eraginkortasun energetikoa eta jasangarritasunaren ikerketa-masterra. 

EHU 2012. 

 


