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Laburpena

hauek dira: 0,54 x 0,33 x 0,42 m. 180Kg-ko
pisua harlandu bakoitzeko.

Fontechako Orgaztarren Torre-Jauregiko
harlanduek jarraitutako ibilbidea laburki
aipatzen da: hareharrien sorrera, harrobiko
erauzketa, garraioa, lanketa, jasotzea,
jartzea, alterazatzea eta kontserbatzea.

E fatxada

Jauregi-Dorrea
XVI. mende bukaerako dorre hau, 25 m
luze da, 17 x 13,5 m-ko oinarria du eta 2 m
lodierako horma.Kurbadura hirukoitzeko
modiloiaz errematatuta eta almenaduna.
Leiho lobulatuak eta puntu-erdikoak ditu
alboetan gezileihoak Dorrea inguratzen
duen jauregiak oinarrian 27 x 13,5 m-ko
azalera du.
I fatxada

Azpimarragarria
da
harlanduz
edo
paralelogramo
erregularrez
eraikitako
hormen homogeneotasuna. Kanpoko eta
barruko harlanduak batuz gero, dorrea
eraikitzeko 17.500 erabili ziren gutxi
gorabehera, jauregian berriz, 9.400, guztira
26.900 harlandu. Fontechan erabilitako
harlanduen batez besteko
neurriak
(zabalera, altuera eta hondoa) honako

Fontechako Hareharriak (Geologia)
Harlandu guztiak bertako hareharriak dira.
Miozenoan sortuak, duela 15 milioi urte
inguru,
Miranda-Trebiñu
Arroaren
barruan.
Ibai
ingurunean
buztinak,
lupetzak, hareak eta legarrak pilatu ziren,
lurperatu eta harri bihurtu ondoren, egun
ikus ditzakegun buztin, limolita, hareharri
eta konglomeratu geruzak bilakatu ziren.
Fontechako hareharrien osagaiak, hare
aleak dira, karbonatoak batez ere, nahiz eta
tarteka badiran buztin eta silizio aleak ere,
guztiak kalzio karbonatoz zementatuak.
Hareharriak ibai-ubideei lotuta agertzen
dira, beraien sorrera adierazten duten
barne-egitura sedimentarieokin. Ubideen
goiko gainazalean korronte-markak eta
baita
fosilizatutako
oinatzeak ikus
daitezke
(iknitak),
gertuko
Gesaltza
Añanan dauden bezelakoak.
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Garai bateko harrobiak

Hareharri miozenarren paleokanala

Erauzi beharreko harkaitza hareharria
denez, harrobiak goi-eremuetan kokatzen
dira. Kokapen honek, eraikuntzako harriak,
beti zergatik jaisten diren azaltzen du,
harrobien oinetan dauden tontorretako
gotorleku batzuk izan ezik.
LIDAR irudi batean, argi eta garbi ikusten
dira hareharria atera zen harrobien
hutsuneak, baita harrobitik dorrerainoko
bide bat diagonalki nola jaisten den ere.
LIDAR batean harrobien eta bidearen kokapena

Hasieran horizontalki jalkitako arroka
miozenarrek, ipar-mendebaldera 5º eta 10º
bitarteko baskulazioa dute. Ebro ibaitik
hasita Fontecharaino
ebaketa bertikala
egingo bagenu, agerian geldituko lirateke
okertutako geruzak eta nola aldapa
malkartsuenak
behe-mendiko landarez
estaliak, hareharriei dagozkien eta eremu
leunagoak, laborantzako lurrak, buztinak
eta limolitak diran. Harkaitz gogorrak
goiko erliebe astunak eusteko gai dira,
harkaitz bigunak ordea, higakorragoak,
beheko eremuetan dira nagusi.
Ortoargazkian Dorrearen kokapena

Erauzketa
Lurretik harkaitza ateratzeko, landareestalkia, lurzorua eta eta buztinak kendu
behar dira.Hareharrien maila aurkitu
ondoren, harginek "ilea" deitzen duten
haitzaren ahultasun azalerak bilatzen dira.
Fontechako Areatzetan, haitzaren barnelaminazioek eta diaklasek markatzen dute
ilea. Hauek geruzaren goiko eta beheko
geruzako azalerekiko perpendikularrak
diren
haustura-planoak
dira.
Hauskortasun-gainazal
horietan
burdinazko ziriak edo barrak sartzen dira,
"Karretalak" izeneko blokeak bereizteko.
Arroka masiboa bada eta "ilerik" ez badago,
karretalak arrokatik pikola
batekin
zizelkatuta ateratzen dira.

Ebaketa geologikoa
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Obran jartzea eta zizelkatzea

Erromatar hargin ziria?

Nahiz eta obran zehar garraiatzen den
karretala
nahiko
erregularra
izan,
beharrezkoa da lanketa bat egitea harlandu
bihurtzeko Fontechan, eraikin militarrean
zein zibilean, harlanduaren garrantzia
nabaria da.
Harlandua da azken hogei mendeetako
eraikuntza-elementurik
garrantzitsuena.
Erromatarren garaitik 1900. urtera arte,
hormigoi armatuaren erabilera hedatu zen
arte, eraikina harlanduan oinarrituta dago.
Lantzeko edo tailatzeko, hargintzarako
tresna
guztiak
erabiltzen
dira:
erasokorrenak, zatitzeko gaitasun handiena
dutenak eta bukaera emateko tresna
sotilenak.
.Hau
da:
eskafilatzailea,
puntaduna, zizela, gradina, zizelkatzailea
eta/edo zatikatzailea. Tresna lagungarri
gisa, aipatu mazoa, eta erreferentzia gisa,
eskuaira.Fontechan erabili ez bazen ere,
hargintzarekin lotzen den beste tresna bat
bujarda da, eta horregatik aipatzen da.

Barra, pikatxoia eta eskafiladorea

Pikatxoia, eskafilatzailea, puntaduna, bi zizel, bi
gradina eta zizelkatzailea.

Garraitzea
Karretala animaliek tiratuta jaitsi daiteke
obrara, gurpilen gainean edo lera moduko
bat den "narria", "lera" edo "rastra" baten
gainean.Bi kasuetan, garraiatu beharreko
pisua 450-550 kg ingurukoa izan daiteke.
Fontechako harlanduak 180 kg pisatzen
duenez, bidaia bakoitzak 3 orga inguru
eramango lituzke.Eta, 26.900 harlandu
inguru erabili zirenez, harrobitik dorrera
eta jauregira 9.000 bat gurdi eraman zirela
ondoriozta daiteke.
Bujarda
Narria
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Adapoen bidezko altxaketa

Harlandua, “atakadura” baten bidez lotzen
diren hozkadurekin hasten da. Ondoren,
hirugarren bat eta laugarren bat zizelkatzen
dira, bakoitza bere “atakadurarekin”.
Emaitzalau
“atakaduraz”
mugatutako
plano bat da, apikonatu, zizelkatu eta
gradinaz, landuz amaituko dena. Ateratzen
den planoa gainerako aldeak zizelkatzeko
erreferentzia geometrikoa izango da.
Emaitza paralelepipedo erregular bat da,
goiko alde bat edo ohe bat, beheko alde bat
edo gainalde bat duena, eta beste bat
ageriko aurpegia izango dena, , frontis
izenekoa bi ertzekoa bada.

Atzaparrak

Harlandua lantzeko faseak

Betaurrekoak leiho inguruan

Altxatzea
Harlanduak
altxatzeko
polipastoak
erabiltzen
dira,
poleen
abantailak
aprobetxatzen dituzten tramankuluak dira.
Harlandua
jasotze-sistemari
lotzeko,
hainbat sistema daude, hala nola sokadun
loturak, tetoiak edo atzaparrak. Azken
horiek pintzak dira, eta harlanduari bi
aurpegitatik heltzen diote, betaurrekoak
izeneko zulo banatan. Dorrearen goiko
leihoetako
harlanduetako
batzuetan
betaurreko batzuk ikus daitezke, erabilitako
altxatze-sistema adierazten duena.

Opus
Opus edo aparailua harlanduak jartzeko eta
horma eraikitzeko erabiltzen den modua
da. Fontechako harresiak hiru xaflakoak
dira Barruko xafla bat zati irregularrez
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Hargin markak

betea, erripioak izenekoak, kare eta
hareazko morteroz zementatuak Eta bi
xafla, bata kanpokoa eta bestea barrukoa,
harlanduzkoak Harlandua sokaz eta ertzez
egina dago. Sokan, harlanduak bere alderik
luzeena erakusten du, eta ertzean, berriz,
motzena. Gainera, zeharretara jarritako
harlanduek hormaren lodiera zeharka
dezakete

Harlanduzko
frontisetan
grabatutako
sinboloak
dira.
Harginaren,
hargin
taldearen,
obra
kobratzen
duen
kontratistaren edo sustatzailearen sinadura
izan daitezke. Oro har, oso "logotipo"
errazak dira, puntero, erregela eta noiz edo
noiz konpasarekin eginak. Fontechan
ugariak dira markak.

Hormaren sekzio horizontala leiho batean
Añuako eliza erromanikoan hargina

Harlanduak jartzeko funtsezko bi tresna
daude: beruna eta ur-maila. Beruna pisu
bat da, berunezkoa izan daitekeena, soka
batetik zintzilik dagoena eta beti bertikala
markatzen
duena.
Ur-mailak
ontzi
komunikatzaileen
printzipioa
aprobetxatzen
du
eta
horizontala
markatzen du. Beruna aprobetxatuz
horizontala
markatzen
duen
beste
tramankulu bat igeltsero maila da.

Vitoria-Gasteizko Katedral Zaharreko harginak
(Quintas Argazkilariak. Santa Maria
Katedraleko Fundazioko artxibategia)

Angelu zuzenak marrazteko, berun batetik
eta ur maila batetik abiatuta eraiki
daitezkeen eskuairak erabiltzen dira. Baina
angelu zuzen bat marrazteko metodo erraz
eta dotore bat soka batekin eta 3:4:5
proportzio pitagorikoarekin jardutea da.

Hargin markak

Igeltsero maila
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Alterazioa eta zaharberritzea
Fontechako Areatzak, oro har, porotsuak
dira, eta, ondorioz, erraz landu daitekeen
baina alteratzen den harkaitza da.
Porositatea komunikatua da, hau da,
poroen arteko komunikazioa dago eta ura
horien artean ibiltzen da, kare-zementua
disolbatuz eta hareharria hareaztuz.
Fenomeno hori nahiko nabarmena da
eraikineko
behealdean,
lurrarekin
kontaktuan, non kapilaritate-prozesuak
gertatzen diren, "azukre-koxkor” deritzon
efektua sortuz.

Martínez-Torres, L.M. (2017). 7.000 urte
harriz eraikitzen Araban. 7.000 años de
construcción con piedra en Álava. Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco.
58 pp. I.S.B.N.: 978-84-9082-737-6.

* * *

Alterazioa oso garrantzitsua izan daiteke,
eta
irtenbide
bakarra
hondatutako
harlanduaren ordez berria jartzea da.
Substratua, alterazioa eta ordezkatzea
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