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LurraBuztina labeak eraikitzeko

Lur buztintsua 10.000 urte baino gehiagoz eraikuntza material bezala erabili da, 
bai zimendatzeetan bai itxituretan, mota guztietako etxebizitza eta gotorlekuetan. 
Ezin konta buztin mota desberdinak erabiliz egin ohi diren eta egun egiten diren 
tresna kopurua. Eta noski, buztin labeak eraikitzeko erabili izan da ere.

Eraikuntza-material moduan erabilitako lur buztintsuak izen ezberdinak jaso 
ditu.

● Lokatz, lohira eta elkor desberdinetako nahazketa buztina deitzen da.

● Lur buztintsua blokeetan konprimitzen denean adobe edo lokatz-bloke hitzak 
erabiltzen dira.

● Enkofratu bat erabiliz trinkotzen denean tapial deritzo.

Material hau eraikuntza-elementu bezala erabiltzen denean, bai adobe moduan, 
tapial edota erreboko moduan emanda, eragozpen batzuk aurki ditzakegu, baina 
abantaila asko ere

Desabantailak

Lokatza ez da material estandarizatua. 

Bere konposizioa ateratzen den tokiaren arabera aldatuko da. Buztin, lohi, hondar 
eta agregatu kantitate desberdinak eduki ditzake. Beraz bere nahastea eta aplikazioa 
alda daitezke.

Lokatza lehortzerakoan uzkurtzen da.

Buztinaren ahalmen aglomeratzailea aktibatzeko urarekin oratu behar da. Lehort-
ze-prozesuan ura lurruntzen denean pitzadurak agertzen dira. Fenomeno hau 
uzkurtze lineala deitzen da eta ur eta buztin kantitatea murriztuz txikiagotu daiteke, 
horrela hondar eta agregatu proportzioak handituz. Zuntzak ere gehitu daitezke, 
lastoa, koko-zuntza edo abere-ilea bezala.

Lokatza ez da iragazgaitza.

Lokatza euria eta izozteen kontra babestu behar da, bereziki ezea dagoenean. Ura-
ren eragin zuzenak lokatza garbitu dezake buztinak askatuz. 

abantailak

Lokatzak beroa oso ondo gordetzen du.

Bere dentsitate handiagatik lokatza beroa gorde eta inguruneari astiro itzultzeko 
gai da. Ezaugarri hau inertzia termikoa deitzen da. 

Lokatzak energia aurrezten du eta ingurune poluzioa gutxitzen du.

Aurrezki energetikoa ez da lokatzak duen ezaugarri bat berez, baina kontuan izan 
dezakegu  material eraikitzaile bezala, erauzketa, garraio eta adreilu egosiak egiteko 
behar den energiaren % 1 behar duela soilik.

Lurra
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Lokatza berrerabilgarria da.

Lokatz gordina nahi denetan erabil daiteke. Birrindu eta berriro ere urarekin na-
hastu behar dugu bakarrik. Ez da inoiz zabor ez obra-hondakin izango, gure lu-
rraren parte izan den egitura mineral bera izaten jarraituko du.

Lokatza publiko guztientzat egokia da.

Lokatza erabiltzea edozein pertsona egin dezakeen zerbait da, ez du gaitze es-
pezializatu baten beharrik, hori bai, aritu batekin egitea komenigarria da, edota 
esperimentatu desiratutako emaitza lortu arte.

lurreko osagaiak nola ezagutu

Daukagun lurra erabilera zehatz baterako egokia den jakiten lagun diezaguketen 
proba praktiko batzuk daude. Proba hauek ez dira zehatzak, garbiak edo zienti-
fikoak, baina lokatza nahiko ondo ezagutzen laguntzen digute.

usaina

Lizun usaina duten lurrak baztertu behar ditugu. Usain hau kea edo deskonpo-
sitzen hari den materia organikoen berezigarria da. Buztina usaingabea da leho-
rrean.

kolorea

Buztinen koloreak tonalitate desberdinak ematen dizkioten elementu batzuren 
eta konposatzen duten burdin oxido, magnesio eta kare kantitateen arabera aldatu 
daitezke. 

Buztin beltz, zuri edo hondartsuak eraikuntzan erabiltzeko txarrenak dira. Tona-
litate gorrixka edo horiak dauzkatenak egokienak ordea.

Plastikotasuna

Daukagun lokatzaren itsaskortasuna ezagutzeko modu bat: Hezetutako pastare-
kin bola bat egin eta  eskuazpien kontra zanpatu. Eskua biratzean, bola askatzen 

ez bada buztina duela da. Eskua ireki eta ixten baduzu eta bola hor jarraitzen badu 
asko duela esan nahi du.

seDimentazioa

Lurrak duen materia portzentai desberdinak ezagutzeko (gutxi gorabehera), sedi-
mentazioko proba erraz bat egin dezakegu. 

Bote batean lurra isuri. Botearen 2/3ekin ba-
lio du, gainerakoa urez bete ezazu eta energiaz 
eragin iezaiozu. Ontziaren hondoan legarra 
eta hondarra geratuko da. Gero hondar fin eta 
lohietako geruza bereizi ahal izango dugu eta 
azkenik buztina ezarriko da. 

Proba honek nahiz eta bisualki zerbait argitu, 
osagaien proportzioak era bat zehatzak ez di-
rela frogatu da. 

bolaren Proba

Bola bat arinki hezetutako masarekin egin, gero lurzorura 1,5 metroko altuera 
batetik erortzen utziko dugu. 

Bola lautzen eta oso gutxi edo ezer ez pitzatzen ez bada ahalmen aglutinatzaile 
handia daukala esan nahi izango du eta beraz buztin portzentai altua. Segur aski 
hondarra edo beste agregatu batekin buztin maila beheratu behar izango dugu. 
Bola gutxi gorabehera garbiki apurtzen bada, nahastea bere erabilerarako egokia 
da bere osagaien orekagatik. Bola zati ugaritan apurtzen edota desegiten bada, 
hondar gehiegi daukala esan nahi izango du.

kohesioa

Lokatz lagin bat hartu eta apur bat hezetzen da gutxienez 20 cm luze eta 3 mm lo-
dierako zinta bat  moldatu ahal izateko. Ondo oratuta eta zapalduta egon behar du. 
Eskuaren gainean hedatu eta irristatzen uzten dugu ahal den beste zintzilikatzen utziz. 
Zinta zentimetro gutxitara apurtzen bada haretsuegia dela esan nahi izango du, 
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15 edo 20 zentimetrotara apurtu gabe heltzen lortzen badu, lagina oso buztintsua 
izango da. 

Proba honek ere ez du laginaren ahalmen aglutinatzailea zehazki neurtzen, emait-
zak oraketa, zintaren lodiera eta zabaleraren arabera alda daitezkeelako.

Gure lurraren buztin eta idor mailak identifikatzen lagundu ahal izango diguten 
beste proba batzuk daude. Egokiena osagai hauen portzentaiak zehatzago ikert-
zeko proba desberdinak egitea da.  

Gure nahastea hobeto ezagutu nahi badugu esperimentu konplexuagoak egin 
ditzakegu: hedapena eta uzkurtzea, plastikotasuna, egonkortasuna, higaduraren 
aurkako erresistentzia, kapilaritatea, lehortze periodoa, kohesibitatea, konpre-
sioaren aurkako erresistentziak, trakzioa eta flexioa, eta abar.

gure nahastea nola Prestatu

1. Desiratutako nahastea lortzeko beharrezko diren osagaiak gehitu.

Nahaste hau zertarako erabiliko dugun arabera aldatuko da. Gure kasuan labe 
baterako adobeak egiteko lurrak buztin 1/3 edo erdia badu egokia izango da.

2. Urarekin nahastu.

Lokatza lortzeko gure lurra urarekin nahastu behar dugu. Nahastea ur pixka bate-
kin utziko dugu egun batez, lurrak ura astiro xurgatu dezan. Lokatzaren kohesioa 
handitzen dela frogatu da. Gero, beharrezkoa bada, ur gehiago edo buztin hauts 
lehor gehiago gehituko zaio desiratutako malgutasuna lortu arte. Lur bat darabil-
zun lehen aldia bada, beharrezko kantitateak zehazteko hobe da proba desberdi-
nak egitea.

3. Nahastearen oraketa.

Oreari eragiteko tresna ideala aitzurra da, geratzen diren zokorrak apurtzen eta 
lehen oraketa ematen lagunduko gaitu. Gero masa homogeneizatu behar izango 
dugu gure oinak edo eskuak erabiliz zein nahasgailu edo irabiagailuak bezalako 
elementu mekanikoen bitartez.

Lokatz-labe bat eraikitzeko lehen pausoa lokatza lortzea da. % 35 eta % 50 arteko 
buztin proportzioa daukana lokatz egoki bat izan daiteke. Zer lokatz mota dugun 
aztertzeko, Lurreko osagaiak nola ezagutu atalean azaldu ditugun probak eta esperi-
mentuak egin ditzakegu. 

Eraikuntza prozesua
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Eraikuntza prozesua

Behin aurkitu dugun lokatza labea eraikitzeko egokia dela dakigunean lanari ekingo 
diogu.

Labeko paretetako eraikuntza erraztuko diguten adobeak (lokatz-adreiluak) egin 
behar ditugu.    Adobeen lantzearen aurreko egunean, lokatza lurzoruan utziko 
dugu urarekin trinkotasun egokia lor dezan. Horretarako lokatza pilatu eta krater 
bat egingo dugu sortu dugun mendian. Zuloa urez bete eta gau guztia utziko dugu 
lokatzak behar duen ura xurgatu dezan. 

Hurrengo egunean jada lokatza adobeak lantzeko prest dugu. 

    Adobeak egiteko (hauei forma emateko) beharrezkoa den beste elementu 
bat adobe-moldeak dira. Bere erabilera errazagatik, materialik egokiena, zura da.  
20 x 10 x 6 zentimetrotako markoak eraikitzen ditugu. Adobe-molde indibidua-
lak, bikoitzak, hirukoitzak edo tamaina desberdinetakoak eraiki ditzakegu. Arra-
daki bat eraikitzea beharrezkoa da ere: Adobe-moldearen barruko dimentsioe-

tako helduleku bat duen zur 
ohol bat izango da. Arradaki 
honek adobe-moldeetako sobe-
rako materiala erretiratzeko bai 
moldeetatik erretiratu nahi di-
tugunean adreiluak bultzatzeko 
balio digu.
 
Eta jada adobeak eraikitzen hasi 
gaitezke.     Horretarako lokat-
zarekin bolak egingo ditugu, 
behin eta berriz eskuekin jo egi-
nez, materiala trinkotzeko ideia-
rekin eta aire-burbuilak barruan 
gera daitezela eragotziz. Jarraian 
adobe-moldea beteko dugu hut-
sunerik gera ez daitezela zain-
duz, honentzat hatzekin pre-
sionatzen joango gara izkinetan 
bereziki. Behin betea dagoela, 
soberako materiala arradakiaz 
erretiratzen da. Adobe-moldea 
erretiratzeko, arradakia estalki 
moduan adreiluen gainean jarri, 
kontuz beherantz presioa egin-
go dugu, eta momentu berean, 
adobe-moldetik tira egingo dugu 
gorantz. Horrela gure lehen 
adobea landu dugu. 
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      Pauso hauek jarrai-
tuz 100 adobe gehiago 
egingo ditugu, 80 x100 
cm-ko oinarri duen labe 
bat eraikitzeko. Adobe-
moldea eta arradakia 
darabiltzagun bakoit-
zean urarekin garbituko 
dugu lokatza erantsi ez 
dadin eta lana zaildu ez 
diezagun . Horretarako 

ur kubo eta igurtzeko belaki bat ondoan izatea erabilgarria da. Adobeak lurzoruan 
utziko ditugu lehor daitezen, bi hiru egunero irauli egingo ditugo alde guztiak eguras-
tu daitezen. Lehorketa desberdina izango da giro-tenperatura, hezetasuna eta abar-en 
arabera.

     Ideala kanpoan egitea da ego-
ki lehor daitezen. Euria egingo 
balu plastiko batekin estaliko 
genituzke edo estalitako leku ba-
tera eraman, hirugarren egunean 
kontu handiz mugitu ahal izango 
bai ditugu.

    Labea eraikitzen hasi baino 
lehen oinarrian duen platafor-
ma, egin behar dugu. Material 
askotakoa izan daiteke (adreilua, 
harria... ) lurzoruaren hezeta-
suna igotzen uzten ez duenik 
kontuan izanez. Ideia on bat 
egitura hutsa egitea da egurra 
gordetzeko, horrela beti lehor 
mantenduko da eta hor bertan 

eukiko dugu erabiltzeko. Altuera ideala labearen erabilera erosoa baimentzen di-
guna da. Kontuan izan behar dugu egiten dugun altuerari labearen zoruak dituen 
10 zentimetro gehitu behar zaizkiola. 

Labearen oinarriaren plataformak gutxienez 80 x 100 cm izan behar ditu, ahoa 
nahiko handia egiteko eta labeak edukiera nahikoa izateko. Labea busti ez dadin 

estalita egon behar du, leku ego-
kia ez badugu, teilatu bat eraiki 
beharko dugu.

Horrela labea eraikitzen hasten 
gara.

    Kareore bezala adobeak egi-
teko erabiltzen dugun lokatz bera 
darabilgu. Horregatik, egokia da 
beti masa trinkotasun egokiare-
kin prestatua izatea lokatza urare-
kin nahastuz.
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   Lehen pausoa labea-
ren lurzorua izango dena 
jartzea da. Horretarako 
dimentsio egokiekin egin-
go dugun labearen forma 
marraztuko dugu plata-
formaren gainean. Kon-
tutan izan behar dugu 
labearen oinarriaren lo-
diera eta paretena arik eta 
antzekoena izan behar 
duela berorik ez galtzeko. 
Marraztutako irudi hau guztiz estali behar da lokatz baldosekin, hauek platafor-
marekin lokatz oinarri baten bitartez elkartuko ditugu. Forma egokia emateko 
beharrezkoa bada, baldosak erradial batekin mozten ditugu edo ditugun zatiak 

darabiltzagu.

     Orain lehen adobe-ilara 
altxatzen dugu markatu-
tako perimetroa jarraituz.
     Horretarako lokatz 
pixka bat botatzen dugu 
paletarekin adreilua gai-
nean jarriz, mugitzen dugu 

eta kontuz presionatzen dugu itsats dadin. Era bat erantsita geratzeko adobe leho-
rra uretan murgilduko dugu segundo-pare batez. Adobe guztiak gutxi gorabehera 
altuera berera geratu behar dira. 

   Irudia kurboa egiten 
ari garenez gero, noiz-
bait errazago marrazteko 
adobeetako izkinaren bat 
moztu dezakegu. Lokatza 
soilik denez gero paleta 
baten ahoarekin edo ant-
zeko tresna batekin erraz 
ebakiko ditugu.

       Adobeen tarteko zuloak 
lokatzez betetzen dira.

    
  Bigarren adobe ilara lehe-
na bezala jarriko dugu baina 
hauek beti kontrajaitsiz, hau da, 
adreiluen arteko junturak bat 
ez etortzea. Horretarako bat-
zu moztu ditzakegu eta horrela 
leku berean topa daitezela era-
gotzi. 
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   Era berean hirugarrena 
jarriko da eta laugarrenatik 
aurrera, gutxi gorabehera, 
pixkanaka labearen kupula 
ixten joango gara, adreiluak 
beti kontrajaitsiz.

   Une honetatik aurrera 
kontuz lan egin behar dugu, 
euskarri bezala edo labearen 
paretak eusteko balio duen 
elementuren bat erabiliko 
dugu beharrezkoa baldin 
bada. Agian hau ez da beha-
rrezkoa izango presarik gabe 
lan egiten badugu,  adobeak 
ondo elkartzen baditugu gor-
putz sendo bat sortuz, alegia 
pieza bakarra.

    Honela igotzen jarraitzen 
dugu eta kupula ixtera goaz. 
Horretarako, gero eta adobe 
pieza txikiagoak moztu be-
harko ditugu. Unea iristen 
denean sarrerako arkua itxiko 
dugu.

Jada esan dugunez gero, une 
delikatu hauetarako erabil dit-
zakegun eusteko piezak lana 
amaitzerakoan kenduko di-
tugu.   Hauek finkatzeko fa-
lkak erabiltzea egokia da, gero 

kentzeko momentuan lana errazte-
ko. Horrela, falka ateratzekoan ele-
mentua aske geratuko da.

  Behin arkua itxita daukagula, 
adobe pieza txikiak erabiliz kupu-
la ixtea falta zaigu soilik. Prozesu 
honetan guztian zehar oso pareta 
zabalak edo beste estuegi batzu ez 
geratzea zainduko dugu, labearen 
forma esferikoa kanpotik zein ba-
rrutik mantenduz.    Eta horrela la-
bea ixten duen azken pieza jartzera 
goaz.    

  
   Organikoago gera dadin, 
eraikuntzarako erabili dugun lokat-
zarekin labeko plataforma guztia 
zarpiatu dezakegu.
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   Labeko paretak kontuz ka-
rrakatzen dira desiratutako 
akabera emateko. Apainga-
rriren bat egin dezakegu, 
marrazkiak edo erliebeak be-
zala.

   Labea bere estalkiarekin 
ixtea falta zaigu soilik. Me-
tal xafla bat mozten dugu 
ahoaren dimentsioekin zenti-
metro batzu gehituz.

     Sarrera arkuaren gainean 
atea noraino iristen den 
markatzen dugu.

    Espatula txiki batekin 
angelu zuzenean soberan 
dagoena mozten dugu.

   Horrela atea ezin hobeto 
sartzen den markoa egin 
dugu. Atean material ego-
ki bateko kirten bat jartzea 

interesgarria da, hau erre gabe 
heltzeko.

Ohikoa da pitzadura batzu sort-
zea hezetasuna galtzean lokat-
za uzkurtzen delako. Pitzadura 
hauek barbotinarekin estali dai-
tezke edo paretak hezetuz eta pa-
letatxo bat pasatuz. Orain soilik 
falta zaigu labea erabat lehor eta 
estreinatzeko prest egoteko be-
harrezkoa den denbora itxarotea.
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