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0. ESKERRAK 

Hasteko eskerrak eman nahi nituzke Eibarren igaro ditudan lau urte hauetan bidea 

egiten lagundu didatenei. 

 

Lehenik eta behin, eskerrik beroenak GIE-ko Eibarreko unibertsitateari, ikasleak 

zenbaki huts bat bezala ez tratatzeagatik, guregatik arduratzeagatik, beti laguntzeko 

egoteagatik, erakusten duten hurbiltasunagatik eta familia giroa eskaintzeagatik 

ikasleei.  

 

Bestetik egoitzan bizitako lau urte hauek ahaztezinak izatea egin duten, zuzendari, 

idazkari, koordinatzaile, lagun eta gelakide guztiei eskerrak. Baita Eibarreko herriari 

eta Eibarreko emakumezko futbol taldeari, lehenengo egunetik haietako bat bezala 

hartzeagatik. 

 

Eskerrak ere eman behar dizkiot urte hauetan ikasten eta lanak egiten bidelagun izan 

dudan Spotify aplikazioari, arratsalde eta goizak alaitzeagatik. Izan ere, Nietzschek 

esan zuen bezala “ la vida sin música seria un error”. 

 

Bukatzeko eskerrik beroenak gradu amaierako lan honetan lagundu nauten irakasle 

guztiei. Bereziki, proiektu honen zuzendariari, Mirari Antxustegi, bere bulegoko ateak 

beti zabalik izateagatik, izan ditudan duda guztiak argitzeko. 

 

Bestetik, zuzendaria ez izan arren, proiektu honetan asko lagundu naun Aitor Urresti 

irakasleari eskerrak eman nahi dizkiot, nahi baino gehiagotan izan ditudan zalantzak 

argitzeko prest egoteagatik. 

 

Bukatzeko Munitibar- Arbatzegi-Gerrikaitz Udaletxeari eskerrak eman nahi dizkiot, 

proiektu hau aurrera atera nahi dutelako, energia berriztagarrietan apustu zuzena 

eginez. Baita ere, proiektu honetan zehar ahalbidetutako informazioagatik. 

 

Horretaz gain, eskerrak Ibai Esteibarlandari, bera izan baita Udaletxea eta ni 

kontaktuan jarri gaituena, eta beti laguntzeko prest egoteagatik. 

 

Eta azkenik, eskerrik asko familiari, lau urte hauetaz gain bizitza osoan emandako 

animo eta babes guztiagatik. 

 

Mila esker danoi bihotzez 
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1. SARRERA 

Klima aldaketa, karbono dioxidoaren isurketa eta erregai fosilen agortzearen 

ondorioz, Europar Batasunean 2007 urtean 2009/28/CE zuzentaraua, “20, 20, 20” 

deritzona onesten da eta hiru helburu ditu. Batetik, negutegi efektua duten gasaren 

emisioaren %20a jaitsi (1990-ekoarekin konparatuz). Bestetik, energiaren 

kontsumoaren %20-a energia  berriztagarriek asetzea Europar Batasunean 2020 

urterako. Azkenik, efizientzia energetiko hobea 2020 urterako kontsumo 

energetikoaren %20-a aurrezteko. 

 

Espainiako kasuan, dependentzia energetiko handia dago eta jakina da berotegi-

efektua duten gasei dagokienez eta kontsumo elektrikoaren intentsitateari 

dagokionez, Europako media baino altuagoa duela. Hori dela eta Espainiako estatuan 

2013 urtean, FOM/1635/2013 mandatuaren bitartez, Eraikinen Kode Teknikoa (CTE) 

berritu zen DB-HE berria onartuz. Bertan, eraikinek eta haien instalazioek bete behar 

dituzten oinarrizko kalitate-eskakizunak erregulatzen dira. Ezarritako arau horiekin 

hurrengo helburuak lortu nahi dira: 

 

• Eraikin bakoitzeko %30 eta %40 bitarteko energia aurrezpena eta CO2 

isurketen  

• Energia berriztagarriak erabiltzea 

 

Hori dela eta, teknologia berriak beharrezkoak dira eta hauen artean distric heating-

a (bero-sarea edo auzo-berokuntza ere deritzo) nabarmentzen ari da azken urteotan. 

Sistema honek ur bero sanitarioa (UBS) eta berokuntza auzoetako eta 

merkataritzako beharrak toki zentralizatu baterik asetuko ditu. Normalean beroaren 

lortzea kogenerazio bidez egiten da, erregai fosilen konbustioaren bidez. Hala ere, 

energia nuklearraren edo baliabide berriztagarrien bidez ere lortu daiteke; hala nola, 

biomasa, geotermia, bero ponpak eta eguzki indarraren bidez. 

 

1.1 ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

Energia berriztagarriak, iturri natural eta agortezinetatik lortzen diren energiei esaten 

zaie. Hauek energia alternatiboak dira, hau da, egun indarrean dauden energia 

iturriekin lehiatu dezaketen energiak. Gaur egun dauden energia iturriak ez dira 

berriztagarriak, ez dira agortezinak eta kutsakorrak izan ohi dira. 

 

Izan ere, gaur egun oso erabiliak diren erregai fosilak eta energia nuklearrak, 

karbono aztarna handia izateaz gain, noizbait agortu egingo dira, espero dena baino 

arinago. Beraz, alternatiba interesgarriena, garbiena, iraunkorrena eta karbono 

aztarna baxuena duena energia berriztagarriak dira. 

 

Hala ere, energia alternatibo hauek berriztagarriak izan arren, noizbait bukatu 

daitezke, baina gizakiaren denbora eskalan agortezina izanik, agortezin bezala 

kontsideratzen da.  

 

Energia berriztagarriek daukaten beste abantaila, garapen-bidean dauden herrialdeei 

edo gizabanako orori eskaini ahal dieten aurrera pausoa da, dependentzia 

energetikotik pixka bat aldentzeko. Izan ere, energia berriztagarrien erregaia anitza 

da eta oreka energetikoa eskaintzen du. 

 

Hainbat energia berriztagarri daude: biomasa, eguzki indar termikoa, hidraulika, 

eolika, geotermia, itsas-energia eta beste hainbat. Aipatutako energia berriztagarri 

guztiek, gutxi kutsatzeaz eta garbiak izateaz gain badaukate berezitasun bat, denen 
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jatorrizko energia-iturria (geotermia salbu) eguzkia da. Jakina denez, eguzkia 

agortezina da giza eskalan, eguzkiak huts egiten duen momentuan gizadiaren 

bukaera izango da. Horregatik eguzkia dagoen heinean energia berriztagarriak 

agortezinak izango dira. 

 

Beraz, aipatu bezala, aldaketa klimatikoa eta berotze globala gelditu nahian, eta 

negutegi efektuko gasen murrizketa ematea nahi bada, berebizikoa da energia-iturri 

alternatiboak erabiltzea. 

 

1.1.1 Bero-sareak (District heating) 

Bero-sarea energia berriztagarriak ezartzeko sistema aproposa da, geroz eta 

herrialde gehiagok erabiltzen dute sistema hau. district heating izenez ezagutzen den 

sistema honek, beroa banatzen du ,bai ur bero sanitariorako edota berokuntzarako, 

sare lokal baten bidez; gasa, ura, elektrizitatea edo telekomunikazioekin egiten den 

bezala. 

 

Mota honetako sareak, ohiko eraikin zentralizatuetatik bereizten duena, eraikin 

multzo baterako diseina daitekeela da. Sare hauek nahi den tamainakoa izan 

daitezke: etxe gutxi batzuk, herri oso bat, industria zonaldeak edo auzoak. 

 

Energia termikoa produzitzen duen zentral edo puntu batetik beroa eraikinetan zehar 

banatzen da, gehienetan lur azpitik doazen hodi batzuen bidez. Hodi horiek termikoki 

ondo isolatuak egon behar dira, galerak ahalik eta gehien murrizteko. Hauek 

eraikinetan dauden azpi-zentraletara heltzen dira, beroa garraiatuz. Eraikin bakoitzak 

azpi-zentral bat dauka, bakoitza bere bero trukagailuarekin. Beroa eraikinean utzi 

ondoren, hotz dagoen ura produkzio zentral edo puntura itzultzen da, berriro berotu 

eta ziklo osoa errepikatu dezan.  

 

 
Irudia 1.Bero-Sare eskema, [1] 

 

Beraz, sistema honekin, eraikin bakoitzak galdara indibiduala izatetik, galdara 

zentralizatu bakarra izatera pasa daiteke. Honek aurrezte ekonomikoa eta 

energetikoa dakar, eta baita ere gasen isurien murrizketa. 

 

Mota honetako berokuntza sistemek daukaten abantaila bat, errendimendu altua 

dutela da. Izan ere, tamaina handiko beroa sortzeko sistemek , tamaina txikikoek 

baino errendimendu askoz handiagoak dituzte, erregaia hobeto aprobetxatzen 

baitute. Estimatzen da errendimendu hauek, eraikin zentralizatuekin aldaratuz %10 

handiagoak direla eta %40 handiagoak etxebizitzetako sistema indibidualekin 

aldaratuz. Honek, aurrezte ekonomiko garrantzitsua eragiten du eta baita negutegi 

efektuaren gasen emisioen aurreztea. 
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Baina bero-sareek daukaten abantailarik handiena, bero iturri bezala hainbat aukera 

dituztela da, energia berriztagarriak adibidez. Izan ere, bero-sareetan energia iturri 

bezala, energia geotermikoa, eguzki indar termikoa, biomasa edota elektrizitatea ere 

sortzeko kogenerazio sistemak erabili daitezke. 

 

Beste aukera bat, zenbait prozesu industrial termikoko energia hondakinak erabiltzea 

da, ura berotzeko eta horrela bero-sarea berokuntza sistemaz eta ur bero sanitarioz 

(UBS) hornitzeko. Kasu hauetan, beroa erabili daiteke klimatizaziorako hotza 

sortzeko, absortzio sistemak instalatuz, zeintzuek errendimendu oso ona daukaten.  
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2. PROIEKTUAREN HELBURUA 

Proiektu honek Munitibarreko Udaletxeak martxan jarri nahi duen district heating 

sistema aurrera eramatea du helburu. Sistema honekin ur bero sanitarioz eta 

berokuntzaz hornitu nahi dira udalerri honetako lau eraikin: Munitibarreko Udaletxea, 

eskola, frontoia eta frontoi alboan dagoen eraikina, azken honek herriko taberna, 4 

etxebizitza eta aterpetxe bat ditu.  

 

Horretarako biomasa eta baita eguzki indar termikoa erabiltzea aztertuko da. Energia 

berriztagarriek daukaten baliabide interesgarri bat hauen arteko mix sistemak 

baitira.  

Bi sistema hauek izanik neguko berokuntza eta ur bero sanitario behar altuak asetu 

daitezke, bi sistemak aldi berean erabiliz. Aldiz, udako behar energetikoak baxuagoak 

direnez, izan ere, eskola itxita dago, udaletxeak oporrak hartzen ditu eta 

garrantzitsuena ez dago berokuntzaren beharrik, hortaz, eguzki indar termikoko 

panelekin bakarrik eraikinetako behar energetiko ase daitekeen aztertuko da. 

 

Proiektu hau datorren urtean jarri nahi da martxan horretarako EVE eta Hazik eta 

baita Eusko Jaurlaritzak, horrelako proiektuentzat eskaintzen duten diru laguntzekin 

kontatu nahi da. 

 

Honi esker Munitibarrek dependentzia energetikotik aldenduko da pixka bat, gainera 

karbono aztarna eta gas isuriak murriztuko ditu eta etorkizuneko energia iturrietan 

apustu  zuzena eginez. 

 

2.1 AURREKARIAK 

 

Munitibar, Bizkaiko ekialdeko udalerri txiki bat da, Gernika eta Markina lotzen dituen 

errepidean dagoena. Bere izen ofiziala Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz da. Lea-artibai 

ibaia zeharkatzen duen udalerri honek 461 biztanle baino ez ditu bere 24,5 km2 –

etan. 

 

Udalerri hau energia berriztagarrien eredu da, izan ere, energia berriztagarrien 

museo bat du eta gainera 2015. urtetik biomasa instalazio bat du funtzionamenduan, 

bertako mediku etxea eta farmaziaren berokuntza eta UBS beharrak asetzeko. 

Instalazio honek egun bere beharrak asetzen dituen arren, biomasa galdara hau 

gaindimentsionatua dago. Izan ere, beharrak kalkulatu zituztenean, 20 kW-ko 

galdara bat behar zutela erabaki zuten, baina gero proiektua burutzerako orduan, 

kalkuluak aurrera eraman zuen enpresak 20 kW-eko galdara jarri beharrean 30 kW-

eko galdara jarri zuten. 

 

Orain beste pausu bat eman nahi dute dependentzia energetikotik aldentzeko, 

energia berriztagarrietan oinarrituz. Horretarako bero-sare sistema bat erabili nahi 

dute Udaletxea, eskola, frontoia eta herriko tabernako eraikineko ur bero sanitario 

eta berokuntza asetzeko, horretarako biomasa galdara bat eta eguzki indar termiko 

instalazio bat erabiltzea aztertuz. 

 

Gaur egun, udaletxeak eta eskolak erabiltzen duten berokuntza sistema gasolioa da. 

Bestetik frontoiak eta herriko tabernako eraikinak ez dute berokuntza sistemarik 

egun. 
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3. PROZEDURA 

Atal honetan proiektu honen helburua betetzeko eman beharreko pausu guztiak 

azalduko dira. 

 

3.1 INSTALAZIOAREN DESKRIBAPENA 

Proiektu honetan gasolioa ordezkatu egingo da biomasa instalazio batengatik eta 

eguzki termiko plakak frontoiaren teilatuan gehitzea aztertuko da. 

 

Biomasa galdara kokatzeko udaletxearen atzealdean galdara gela kokatuko da, 

dagokion siloarekin, bertatik biomasa galdara elikatuko da. Aukeratzen den galdarak 

pellets-ak zein ezpalak onartu behar ditu, behar energetikoaren arabera, hauen bero 

espezifikoaren arabera eta aurrezte ekonomikoaren arabera aukeratuko da erregaia. 

Gainera, erregaia ez mugatzea garrantzitsua da, izan ere, hasiera batean 

Munitibarreko udalak beste biomasa instalazioarekin bezala pellet-a erabiltzen hasi 

nahi badu, etorkizunean ezpala erabiltzeko aukera izan behar du. Ezpal hori haien 

baso propioekin gestionatuz gero aurrezte handia ekarriko bailuke. 

 

Pelletaren bero ahalmena 5 kWh/kg ingurukoa da, aldiz ezpalaren 3,5 kwh/kg. Baina 

faktore ekonomikoari erreparatuz, pelletaren prezioa 240 €/Tn-koa da, ezpalaren 150 

€/Tn-koren aurrean. Beraz aztertu beharko da erregai batak ala besteak erabiltzea 

ekarriko lituzkeen onurak. 

 

Galdararen potentzia eta instalazio termikoaren potentzia, instalazioaren behar 

izanen arabera aukeratu behar dira. 

 

Udaletxearenak diren lau eraikinak hornitzeko, sistema zentralizatu bat diseinatzea 

erabaki da, bero-sarea erabiliz eraikinak elikatuz. Eraikin horiek ondorengoak dira: 

Udaletxea bera, non udaletxearen ofizinak eta liburutegia dagoen; herriko eskola 30 

haur dituenak eta jantoki zerbitzua ere eskaintzen duen; herriko frontoia eta herriko 

gimnasioa, zeinek erabiltzaileentzako dutxak dituen, baina ez du berokuntza 

sistemarik behar, soilik aldageletan; bukatzeko laugarren eraikinak beheko solairuan 

taberna eta aterpetxea dauzka eta beste bi solairuetan 4 etxebizitza, bi pisu 

bakoitzean. 

 

3.2 BERO ETA ERREGAI BEHARRAREN KALKULUA 

Aurreko atalean aipatu bezala proiektu honen district heating sistemaren potentzia, 

instalazio honen eraikinen behar energetikoen arabera kalkulatu behar da. 

Horretarako lehenik eta behin eraikin bakoitzaren ur bero sanitario eta berokuntza 

eskaria kalkulatu behar da. 

 

3.2.1 Bero eta UBS eskaria 

UBS eta berokuntza beharrak kalkulatzeko Excel programa erabiliko da, azalpen 

luzeagoak eta kalkulu guztiak, proiektu honen kalkulu atalean daude (GRAL-

2.Kalkuluak, 1.1.). Kontuan hartu behar da lau eraikinek erabilera ezberdin bat 

dutenez ordutegi eta egutegi ezberdina izango dutela. Hona hemen eraikin 

bakoitzaren behar energetikoa, funtzionamendu orduak eta beharrezko potentzia: 
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1.Eraikina 2. Eraikina 3.Eraikina 

4. Eraikina 

Etxeak+Aterpe Taberna 

UBS eskaria (kwh) 1249,047 5359,796 3601,806 17805,409 3282,103 

Berokuntza (Kwh) 58978,868 55097,73 7058,833 75331 14747,9 

UBS Orduak 1920 1640 5475 8760 7300 

Berokuntza orduak 790 632 1652 1888 1888 

Potentzia UBS (kW) 0,651 3,268 0,658 2,033 0,44960 

Potentzia bero (kW) 74,657 87,180 4,273 39,9 7,811 

POTENTZIA TOT (kW) 75,307 90,448 4,931 41,932 8,261 
Taula 3.2.1-1 Eraikin bakoitzak beharko duen potentzia 

 

Esan bezala funtzionamendu orduak kontuan hartu behar izan dira, 4. eraikinak urte 

osoko funtzionamendua dauka, baina udaletxeak, eskolak eta frontoiak, ordutegi 

berezi bat dute eta jai egun ezberdinak ditu eraikin bakoitzak. Potentzia kalkulatzeko 

egin beharreko gauza bakarra energia (kWh) funtzionamendu orduengatik zatitzea 

da. 

 

Beraz, 3.2.1-1 taulari erreparatuz, sistemaren beharrezko potentzia totala atera 

daiteke, 221 kW izanik. 

 

3.2.2 Erregai beharra 

Behin behar energetikoa kalkulatua, hori asetzeko beharrezko erregai kantitatea 

kalkulatu behar da. Era honetan, urte osoan zehar biltegian eduki beharreko erregai 

kopurua zehaztuko da. 

 

3.1 puntuan azaldu bezala galdarak pelletak zein ezpalak onartuko ditu. Beraz, Excel 

programarekin urteko behar den biomasa kantitate totala, kalkulatuko da. Lehenengo 

pellet-a erabiliz eta gero ezpala. Horretarako bi erregaia hauen bero espezifikoa 

ezagutu behar da [2]. 

 

Pellet-aren bero espezifikoa 4,9 kWh/kg da eta ezpalarena 3,5 kWh/kg. Hauen 

dentsitatea 650 kg/m3 eta 280 kg/m3 –koa da hurrenez hurren. Beharrezkoa izango 

den, erregai kantitatea ezagutzeko, galdararen errendimendua kontuan hartu behar 

da. 

Pellets Eskaria (kWh) Eskaria (kg) Eskaria (m3) 

1. Eraikina 60227,91 13245,06 20,38 

2.Eraikina 60457,53 13295,55 20,45 

3. Eraikina 10660,64 2344,44 3,61 

4. Eraikina 111166,412 24447,22 37,61 

TOTALA 242512,49 53332,27 82,05 
 Taula 3.2.2-1 Beharrezko pellet masa eta bolumena 

 

Ezpala Eskaria (kWh) Eskaria (kg) Eskaria (m3) 

1. Eraikina 60227,91 18483,33 66,01 

2.Eraikina 60457,53 18553,79 66,26 

3. Eraikina 10660,64 3271,64 11,68 

4. Eraikina 111166,4122 34115,82 121,84 

TOTALA 242512,49 74424,58 265,80 
 Taula 3.2.2-2 Beharrezko ezpal masa eta bolumena 
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Aurreko bi taulak konparatuz ikusi daiteke proiektu hau aurrera eramateko ezpal 

bolumen handiagoa behar dela pelletarekin konparatuz, bolumen hirukoitza baino 

gehiago hain zuzen ere. Baina kontuan hartzeko faktore bat, faktore ekonomikoa da.  

 

Izan ere, pellet tonaren kostua ezpalarena baino garestiagoa da, hain zuzen ere 

240€/tona, ezpalaren 150€/tonarekin alderatuz. Beraz, beharrezko erregai 

bakoitzaren masa tonetara pasatuz dagokion prezioarekin biderkatuz, erregai kostua 

kalkulatu daiteke. Ondorengo emaitzak lortzen dira: 
 

  Masa (TN) Prezioa (€/TN) 
Kostu totala 

(€) 

Pellet  53,332 240 12.799,74 

Ezpala 74,425 150 11.163,69 
Taula 3.2.2-3 Beharrezko pellet eta ezpal kopuruaren urteko kostua 

 

Atal honetako hirugarren taula honetan ikusten den bezala ezpala erabiliz gero 

merkeago aterako litzateke, 1.636,05€ merkeago urteko. Gainera kontuan hartu 

behar da, Hego Euskal Herrian eta bereziki Munitibarreko inguruan baso forestal 

handiak daudela, eta hauek zentzuz erabiltzea erregaia lortzeko aukera interesgarri 

bat izan daitekela. 

 

3.3 INSTALAZIOA 

Bero-sare instalazio bat aurrera eramateak hainbat instalazio egin behar izatea 

eragiten du, hurrengo atalean proiektu hau aurrera eramateko egin beharreko pausu 

guztiak azalduko dira atalka. 

3.3.1 Zirkuitua 

Logikoa denez proiektu honen funtsezko instalazio bat bero-sarera konektatuko diren 

eraikinen arteko zirkuitua da. Azaldu bezala proiektu hau Munitibar herrirako lau 

eraikinen berokuntza eta ur bero sanitarioa hornitzeko diseinatua dago. Lau eraikin 

hauek bata bestetik oso hurbil egonik, District heating-a egitea errazten du. Hurrengo 

irudian ikusi daiteke nondik nora joango den instalazioa: 

 

 
Irudia 3.3.1-1 Proiektu honen instalazioaren zirkuitua, Google Maps [3] 
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3.3.2 Galdara 

Hurrengo atala galdararen aukeraketa egitea da, aurretik behar energetikoa eta 

horretarako beharrezko potentzia kalkulatu baitago. 

 

• Potentzia behar totala: 221 kW 

 

Kontuan hartu behar dira hodiek izango dituzten galerak, esangarriak izango direla, 

baina lau etxebizitzak horren gertu egonik ez dira oso handiak izango galera horiek. 

Galera hauek txosten honen bigarren atalean azalduko dira. Gainera galdararen 

errendimendua eta puntako orduak kontuan hartu behar direnez, 249 kW-eko 

galdara instalatuko da.   

 

Galdara honek ezpalak zein pellet-ak onartu behar ditu, izan ere, ez da erabaki ze 

erregai erabiliko den eta aukera biak ahalbidetu behar dira. Hori dela eta HERZ 

Firematic 249 galdara aukeratu da. Beharra baino handiagoa izan arren, aurkitu 

dezakegun hurrengo galdara txikiagoa 200 kW-koa da eta horrekin ez da beharrezko 

potentziara heltzen, eta  handiagoa jartzea erabaki da. Ondorengo hauek dira galdara 

horren ezaugarriak [4]: 

• Erregaiari dagokionez; ezpalak, pelletak eta oliba hezurrak onartzen ditu. 

249 kW-ko potentzia nominala dauka. Erregaiaren arabera potentzia tarte ezberdina 

da: ezpala erabiltzen bada 69,6-249 Kw eta pelleta erabiltze bada 76,8-256 kW 

• Parrila eta trukagailuaren garbiketa automatikoa dauka. 

• Erreza manejatzen, pantaila taktil bat dauka. 

• Eguzki panelak aplikatu konektatu ahal zaizkio 

• Errendimendua ezpalarentzat % 93,1 eta pelletarentzat %92,8 

• Galdararen ur kantitatea 436 l 

 
Irudia 3.3.2-1 HERZ markako Firematic 249 galdara [4] 

3.3.3 Tximinia 

Galdararen erretzen den bioerregaiaren keak kanporatu behar dira, horretarako 

tximinia bat erabiliko da. Ondoren, ke horiek kanporatuko dira tximiniaren bidez, 

purifikatu ostean, atmosferara. Instalazio honetan kontuan hartu behar da, RITE-n 

IT 1.3.4.1.3.2. “Diseño y dimensionado de chimeneas” atalean agertzen den UNE 

123001 araua [5]. 

 

Arau honen arabera, biomasa galdararen distantzia alboko eraikinen leiho eta 

hutsuneen artean 20 metro baino handiagoa izan behar duela. Proiektu honetan, 

biomasa galdararen eta Udaletxea, eskola, frontoia eta alboko eraikin horren 

distantzia 20 metro baino txikiagoa da. Beraz, honelako kasuetarako tximinia altxatu 

beharra dago, Udaletxearen teilaturaino.  
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Kasu honetan Dinak enpresaren tximinia bat aukeratu da, 250 mm-ko diametroduna. 

Pareta bikoitz du AISI 304/316L kalitatezkoa, arroka zuntzezko erdiko 

isolamenduarekin [6]. 

 
Irudia 3.3.3-1 Dinak markako tximinia, [6] 

 

 

Beraz esan bezala tximinia estruktura batekin altxatu behar da udaletxearen teilatua 

baino metro bat gorago araua betetzeko arazorik gabe, beraz gutxienez 7,4 metroko 

tximinia behar da. 

 

Tramo bakoitzak 0,96 metroko luzera duenez, 8 beharko dira, 7,68 metroko altuera 

lortuz. 

 

3.3.4 Siloa 

Siloak erregaia gordetzen du galdara elikatu behar den arte. Beraz kapazitate 

handikoa izan behar du. Ezpala erabiltzen bada, 265,8 m3 behar dira berokuntza 

beharrak asetzeko. Urtean behin baino gehiago kargatuko denez siloa, 50m3ko siloa 

jarriko da. 3.2.2 atalean lortutako erregai bakoitzaren beharreko bolumenarekin, 

dentsitatearekin eta erregaien bero ahalmenarekin, urtean beharrezkoak diren karga 

kopurua kalkulatu daiteke: 

 

  
Karga baten 

kWh Karga kop 

Pellet 147784 1,64 

Ezpala 45619 5,32 

Taula 3.3.4-1 Erregai bakoitzarekin karga batean lorturiko energia eta beharrezko karga 
kopuruak 

 

Beraz, aurreko taulari erreparatuz pelleta erabiltzen bada 50 metro kubikoko siloa 

izanik urtean bi karga egin beharko dira. Aldiz, ezpala erabiltzen bada 6 karga 

beharko dira urtean. Azken kasu honetan, karga horiek hilabete hauetan egin 

daitezke adibidez; urtarrilean, otsailean, apirilean, urrian, azaroan eta abenduan. 

 

Kontuan izan behar da udan ez dela berokuntza eskaririk egoten, beraz hilabete 

horietan ez dugu erregairik behar. Hala ere siloaren bolumena handitu edo txikitu 

daiteke, horrela urteko karga kopuruak aldatuz. 

 

3.3.5 Galdararen gela  

Aurreko atalean aipaturiko elementuak kontuan izanik, galdararen gela diseinatu 

behar da. Aurretik ikusi den bezala galdara eraikinetatik gertu egongo da landa 

batean. Bertan bero sorkuntzarako kontenedore termiko bat instalatuko da, 
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galdararen gela gisa. Kontenedore honek , 80-90ºC arteko ur beroa sortuko du, 

barnean izango duen HERZ Firematic 249 kW-ko galdararekin. Horretarako  adibidez, 

Herz markako EcoTermik kontenedore termikoa instalatuko da 15,5 m2-ko azalera 

duena. Hau burdinez eta txapa panelez estalita dago eta sabai bikoitza dauka eguzki 

erradiazioaz babesteko. Mantenu lanak egiteko barrura sartu behar bada, lateraleko 

atetatik egin daiteke, beraz barnealdea argiztatua eta aireztatzeko irekiera egokiak 

izan behar ditu.  

 

Kontenedore honen barruan, galdaraz aparte beste zenbait elementu daude: sin-fin 

torlojuak, inertzia depositua, espantsio ontzia, errauts hondarrak almazenatzen 

dituzten kajoiak eta konposatu ezberdinen arteko konexio hidraulikoak. 

 

Honen alboan, egurrezko 50 m3-ko silo bat instalatuko da, non biomasa gorde egingo 

den, galdara elikatzeko. Barnean sistema birakor eta gogor bat dago, 4,5 m 

diametrokoa egurrezko oinarri baten gainean. Honek sin-fin torloju baten bitartez 

biomasa galdara elikatzen du. 

 

Hurrengo irudian ekipoen distribuzioa ikusi daiteke, plano hau Solid Edge 

programarekin egin da: 

 

 
Irudia 3.3.5-1 Galdara gelaren ekipoen distribuzioa, Solid Edge 

1.Siloa 

1.1 Pala birakariak 

1.2 Egurra 

1.3 Elikatze haria 

 

2. Galdararen kontenedorea 

2.1 Kontenedoreko sarrera 

2.2 Inertzia depositua 

2.3 Espantzio hodia 

2.4 Galdara Herz Firematic 249 

2.5 Galdararen kearen irteera 

2.6 Errauts kontenedoreak 

2.7 Koadro elektrikoa 

 

3.3.6 Siloaren karga sistema  

Hasteko aipatu behar da, siloa kokatuta dagoela biomasa garraiatzen duen kamioia 

problemarik gabe iritsi ahal izateko. Kontuan hartu behar da, siloaren dimentsioa 

dela eta beharraren arabera, karga maximoa 10 tona ingurukoa izango dela. 
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Munitibarreko udalak herrian beste biomasa instalazio bat izanik, eta honen karga 

sistema ez denez ezaguna, silo honen karga sistema Udaletxearen esku ustea erabaki 

da. 

3.3.7 Galdararen elikatze-sistema  

Galdararen elikatze-sistemak erregaia silotik galdararaino eramateko balio du. Hori 

modu automatiko batean egitea erabaki da, horretarako torloju amaigabe multzo bat 

erabiliko da, zeinek erregaia galdararen sarreran ustea duen. Horretarako galdararen 

enpresa berak eskaintzen duen torloju amaigabe elikatze sistema jartzea erabaki da 

[7]. Termosun enpresak eskaintzen ditun elikatze-sistema gehienak pellet 

erregaientzat dira, baina proiektu honen erregaia ez denez erabaki, ezpalak zein 

pelletak onartzen dituen elikatze sistema behar da, aukeratutako galdararentzat 

egokia izanik. 

 
Irudia 3.3.7-1 Galdara elikatzeko sistema, Termosun [7] 

 

Horregatik firematic birakari modularra jartzea erabaki da, zeinek oinarri birakari bat 

daukan erregaia mugitzeko eta gero torloju amaigabeaz galdarara eramaten den 

erregaia. 

 
Irudia 3.3.7-2 Galdara elikatzeko sistema birakaria torloju amaigabea, Termosun [7] 

 

Ondorengo ezaugarriak ditu elikatze sistema honek, erregaiaren arabera: 

 

- Pelletentzat siloaren altuera maximoa, 4m 

- Ezpalarentzat siloaren altuera maximoa, 6m 

 

Hainbat luzetarakoak daude baina kasu honetarako 5 metroko luzerako elikatze 

sistema behar da. Gainera 3.3.5-1 irudian ikusten den bezala elikatze sistemen 

hegalek izan behar duten diametroa 4,5 metrokoa da, erregai guztia ondo mugitzeko. 

 

3.3.8 Hoditeria 

Hurrengo urratsa, hodiak aukeratzea izango da. Horretarako eraikin bakoitzera 

garraiatu beharreko emaria kalkulatu behar da eta hodiak aukeratzerako orduan 

kontuan hartu behar da district heating sistema bat dela. 

Emaria kalkulatu behar da, hodien sekzioa ezagutzeko, ondorengo formularekin 

kalkulatzen da: 
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Hau, kalkuluen atalean kalkulatuta dago, emari totala 9,737 m3/h izanik. Datu hau 

ponpa aukeratzeko garrantzitsua da 

 

Ondoren, sekzio bakoitzaren eta zirkuituko hainbat elementu hidraulikoren eraginez 

sortutako karga galerak kalkulatu dira. Kalkulu horiek proiektu honen bigarren 

atalean aurkitu daitezke (GRAL-2.Kalkuluak,1.5). 

 

Horretaz gain, lehenengo sekzioaren diametroa, galdaratik aterako den hodiaren 

diametroa, 60mm-takoa izango dela kalkulatu da. Baina jarriko diren hodietan 

diametro hori ez dagoenez 63 mm-takoa izango da. Ondorengo taulan ikusi daitezke 

sekzio bakoitzaren diametroak, abiadura eta luzera totala, joan eta itzulikoa: 

 

Sekzioa 
Emaria 

(l/s) 
Diametroa 

(mm) 
Abiadura 

(m/s) 
Luzera 

(m) 

C1 2,164 63 0,694 7 

C1.1-1 0,738 50 0,376 15 

C1.1-2 0,738 50 0,376 2,5 

C1.2-1 0,886 50 0,451 5 

C1.2-2 0,886 50 0,451 6 

C2 0,540 63 0,173 33 

C2.1-1 0,048 25 0,098 5 

C2.1-2 0,048 25 0,098 3 

C2.2-1 0,492 40 0,391 7 

C2.2-2 0,492 40 0,391 6 
Taula 3.3.8-1  Zirkuituko sekzioa bakoitzaren emaria, diametroa luzera eta abiadura 

 

Instalazio honetan erabiliko diren hodiak RAUTHERMEX [8] motako hodiak dira, 

antzeko hainbat proiektuetan Rehau markako hodi hauek erabili dira. Plastikozko 

hodi hauek oso aproposak dira lur azpian jartzeko, beraz bero-sare sistemetarako 

gomendagarriak dira. Izan ere, hodi hauek biribilki flexibleetan datoz, ihesaldi 

arriskuak murriztuz. 

 

Hoditeria lur azpira sartuko dira toki aproposenetik eta instalazioak beharrezko 

balbula guztiak izango ditu. 
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Irudia  3.3.8-1 Rehau markao RAUTHERMEX hodiak, [8] 

 

Elementu hidraulikoak, garrantzitsuak dira ,izan ere , hodiak norabidez aldatu behar 

dira eraikinetara bideratzeko eta hau pasoko elementuekin egiten dira. Hori 

ahalbidetzen duten elementuak, ukondo edo L itxirako pasoak, T itxurako pasoak eta 

gurutze pasoak dira. Hasiera batean eskema hurrengoa izango zela estimatu zen, 

gorriz elementu hidraulikoak ageri dira, eskema Microsoft Visiorekin egin da [9]: 
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Irudia 3.3.8-2 Hasiera bateko district heating eskema, [9] 

 

Hodien bloke bakoitzak duen diametro ezberdintasuna dela eta, eta Rehau enpresak 

katalogoetan eskaintzen dituen elementu hidraulikoak direla eta, eskema aldatu 

behar izan da. 

 

Izan ere, ez dago gurutze pasorik merkatuan horrelako sistemetan eta hori beharrean 

aurkako noranzkoko bi T jarriko dira bata bestearen jarraian 63-50-63 diametroa 

dutenak. Ondorengo irudian ikusi daiteke aldaketa: 
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Irudia 3.3.8-3 Zirkuitu hidraulikoko gurutze pasoa, T itxurako bi elementuz ordezkatua, [9] 

 

Era berean, frontoia eta alboko eraikina banatzen dituen T itxurako paso horrek, 25-

63-40 izan beharko luke eta ez du horrelakorik eskaintzen enpresak. Beraz egoerara 

honetara, moldatzeko 75-63-63 motakoa erabili beharko litzateke eta gero diametroa 

txikitzeko mangitoak. Baina mangito asko behar direnez, izan ere, 63 mm-tik 25 mm-

ra murrizteko 4 mangito beharko lirateke eta 73-tik 40-ra murrizteko beste hiru, 

horrek prezioa asko igotzen du, osotara 674,27€. 

 

Horregatik beste aukera bat aztertu da, T itxurako paso bat jartzea baina erdiko hodia 

frontoiaren irteera izanik eta beste irteeratik ukondo bat jartzea alboko eraikinera 

bideratzeko. Kasu honetan,  63-32-50 T itxurako pasoa beharko da eta 32m-tik 

25mm-ra pasatzeko mangito bat eta bestetik 50 mm-tik-40 mm-ra pasatzeko beste 

mangito bat, baita ere 40 mm-ko diametroa duen ukondoa. honen kostu totala 

160,38€ izanik. Beraz bigarren aukera hau aukeratu da 500€ baino gehiago aurrezten 

direlako. 

 

Hurrengo irudian azaldutako bi aukerak agertzen dira eskematikoki hobeto ulertzeko: 

 

 
 

Irudia 3.3.8-4 Zirkuitu hidraulikoaren konexioak egiteko aztertutako aukerak, 3 eta 4. 
Eraikinetan, [9] 

 

Hori horrela izanda honela geratuko litzateke eskema: 
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Irudia 3.3.8-5 Aukeratutako district heating eskema, [9] 
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3.3.9 Ponparen aukeraketa 

Galdarak ematen duen beroa etxeetara garraiatzeko zirkuitu hidrauliko bat erabili da, 

zirkuitu hidrauliko horrek laguntza bat beharko du zirkuituan bertan dauden 

osagarriek sorturiko karga galerak gainditzeko. 

 

Karga galera horiek gainditzeko ponpa hidraulikoa behar da, instalazio honen kasuan 

karga galera horiek oso txikiak izanik ez da ponpa handirik beharko. Ponpa hidrauliko 

batek energia mekanikoa sortuko du zirkuituan, uraren energiari eragin eta bultzada 

bat emateko hoditerian zehar behar den emaria egokia izan dadin bermatzen du. Hau 

da, uraren energia, presioa, abiadura edo altuera igotzen du gailu honek. Horregatik 

ezinbestekoa da orain arte lortu diren zirkuituaren ezaugarriekin bat datorren ponpa 

bat aukeratzea. 

 

Ponparen aukeraketa txosten honen bigarren atalean egin da (GRAL-2.Kalkuluak, 

1.7). Ponpatu beharreko emariaren (9,74 m3/h) eta karga galeren arabera (1,7 m) 

aukeratu da, Sedical markako 30/8B ponpa hezea aukeratu da, ondorengo ezaugarri 

hauek ditu [10]: 

 

- Potentzia maximoa: 107 W 

- Pisua: 3,8 kg 

 
Irudia  3.3.9-1 Berokuntzarako Sedical marako 30/8B ponpa hezea, [10] 

 

3.3.10 Inertzia depositua 

Batez ere biomasaz hornituriko galdarez osatutako bero sareetan, berebiziko 

garrantzia du instalazioak inertzia depositu bat izatea. Inertzia depositu batek, bat 

bateko geldialdi eta abioak saihesten ditu. Horrela, galdara modu egokian egongo da 

funtzionatzen errendimendua jaitsi gabe. Izan ere, gomendagarriagoa da galdara bat 

funtzionamendu moduan baldin badago eta zirkuituak jada gehiago behar ez duenean 

inertzia depositua berotzea, galdararen funtzionamendua etetea baino.  

 

Bero-sorgailu bat gelditzean, hoztu egingo da, eta berriro martxan jarri nahi denean 

galera gehiago izango ditu, funtzionamendu etengabean lanean egotean baino. 

Inertzia deposituak galdaren geldialdi baterako dimentsionatzen dira, eskari minimoa 

gertatzen denean. Beraz, galdarak inertzia depositua berotuko du zirkuitutik bero 

eskaririk ez dagoen momentuetan. Inertzia deposituak zirkuitua energia termikoz 

hornituko du puntako orduetan, hau da, eskaria handia denean. 

 

Horrela, energia hornitzeaz gain, galdararen lan-karga txikituko du, funtzionamendu 

egoki bat bermatuz. Era berean, oso garrantzitsua da inertzia depositua termikoki 

oso ondo isolatua egotea, galera energetikorik (eta ondorioz, ekonomikorik) ez 

edukitzeko . 

 

Inertzia deposituari dagokionez IDAE-k (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía) azpimarratzen du biomasa eta eguzki instalazioetan gomendagarria dela. 

jartzea eta bere bolumena 20-30 L instalazioaren kW-ko jartzea gomendatzen du 
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[11], hala ere, aukeren abanikoa 10-40 L/kW-ra zabaltzen du. Proiektu honek 220 

kW izanik eta depositu handiegia ez jartzeko eta IDAE-ren gomedioak jarraituz 4.000 

L-koa jartzea aukeratu da, Suicalsa enpresarena [12]. 

 

 
Irudia 3.3.10-1 Suicalsa enpresaren inertzia depositua, [12] 

 

3.3.11 Hedapen ontziaren aukeraketa 

Hodien barruan dabilen jariakina, kasu honetan urak, tenperatura aldaketekin 

dentsitate aldaketa handiak jasaten ditu. Uraren tenperatura altua denean bolumena 

asko handitzen da, eta honek arazoak sor ditzake zirkuituan. Aldaketa horiei aurre 

egiteko instalatzen dira hedapen ontziak. 

Hedapen ontziak, RITE-k hartzen ditu bere barnean, UNE 100-155-88 [13] 

normatibaren barnean ezartzen du nola kalkulatu behar diren hedapen ontziak, 

eraikinentzako instalazio termikoetan. 

 

Kalkulu horiek txosten honen kalkuluetan daude garatuak (GRAL-2.Kalkuluak, 1.8). 

Horiek eginak beharrezko hedapen ontziaren kapazitatea 351,905 litrokoa dela atera 

da.Merkatuan zaila da zehatz bolumen hori aurkitzea, gehienetan ehunaka 

doazelako, horregatik kalkulatutakoa baino handiagoa jartzea erabaki da. Ibaiondo 

S.A. sozietatearen 400 litroko hedapen ontzia jartzea erabaki da [14]. 
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Irudia 3.3.11-1 Ibaiondo S.A. enpresaren 400 litroko hedapen ontzia, [14] 

 

Hedapen ontzi honek 400 litroko edukiera du, tenperatura maximoa 100ºC-koa da 

eta presio maximoa 6 bar-ekoa. Altuera 1480 mm-koa eta diametroa 600 mm-koa. 

 

3.3.12 Kontrol eta erregulazio sistema 

Horrelako proiektuetan, eraikin bat baino gehiago barne hartzen dituenean, 

garrantzitsua da kontrol eta erregulazio sistema bat izatea, Izan ere, emariak 

aldakorrak izanik sistema oso ondo egokitu behar da behar horietara. Horretarako 

eraikin bakoitzean kontrol sistemak egotea gomendatzen da 

 

Kontuan izateko beste faktore bat tenperatura da, produkzio eta distribuzio beroa 

kanpoaldeko tenperatura kondizioetara adaptatuko da, energia galerak ajustatzeko 

helburuarekin, produkzio eta distribuzio errendimendua optimizatuz. Horretarako 

murgiltze bidezko tenperatura erreguladorez osatutako kontrol sistema bat 

proposatzen da. Hauek zirkuitu sekundarioko bero-trukatzaile bakoitzean jarriko dira, 

horrela erabiltzailearen nahien arabera tenperatu ajustatu daiteke. 

 

3.4 ZIRKUITU SEKUNDARIOA 

Hurrengo atalean eraikin bakoitzaren barnealdeko zirkuitu zehaztuko da, beharrezko 

bero trukagailuak eta zirkulazio ponpak zehaztuz. 

 

3.4.1 Bero-trukagailua zirkuitu sekundarioan 

Bero- trukagailu bat, tenperatura ezberdineko bi fluidoen artean beroa transferitzeko 

elementu bat da. Berokuntza sistemetan garrantzitsuak izanik, honelako proiektu 

batean derrigorrezkoak dira. Horrela energia eta amaierako unitateen arteko 

banaketa hidrauliko bat ematen da, zeinek zirkuitu primarioan zein sekundarioan 

ihesaldi bat gertatzen baldin bada, beste zirkuituan eraginik ez izatea eragiten duen, 

beroaren banaketa zirkuitua ustea ekidinez. 

 

Sistema honekin berokuntza eta ur bero sanitario beharrak asetu nahi direnez eta 

aipatutako biak bi zirkuitu independente direnez, behar bakoitzerako bana behar da, 

bi trukagailu jarriz. 

 

Eraikin bakoitzean bero-trukagailu bi jartzea aztertuko da, eraikin barruko zirkuitura 

energia transferitzeko. Bero transferentzia elementu  hauek eraikin bakoitzaren 

eskariaren arabera aukeratzen dira, zehatzago ikusi daiteke GRAL-2.kalkuluak, 1.9 

atalean. 
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Gainera kontuan hartu behar da, zirkuitu sekundario horretan berokuntzarako bero-

trukagailuaren ondoren ponpak jarri behar direla, zirkuitu horretan ura ponpatzeko., 

UBS-arentzat ez dira ponpak derrigorrezkoak ura presio handiz ateratzen baita.  

Ondorengo taulan, eraikin bakoitzaren behar energetikoa eta, bero-trukagailua eta 

ponpa kopuruak agertzen dira. 

 

Bero-trukagailu mota aukeratzerako orduan, eraikin bakoitzak behar duen potentzia 

hartu behar da eta horren arabera, Suicalsa eskaintzen duen trukagailuetatik 

egokiena aukeratu da [15].Hurrengo taulan, eraikin bakoitzerako aukeratutako bero 

trukagailuak agertzen dira: 

 

  1. Eraikina 2. Eraikina 3. Eraikina 
4. Eraikina 

Etxeak Ezk(2) Etxeak Esk(2) Taberna Aterpetxea 

Berokuntza 
kW 74,66 87,18 4,27 7,81 8,09 7,81 8,09 

UBS kW 0,65 3,27 0,66 0,26 0,26 0,45 0,98 

Bero-
trukagailu 

Berokuntza 
IP220013NX10 IP220015NX10 IP220005NX10 IP220007NX10 IP220007NX10 IP220007NX10 

Bero-
trukagailu 

UBS IP220005NX10 IP220005NX10 IP220005NX10 IP220005NX10 
 Taula 3.3.12-2 Eraikin bakoitzaren energia eskaria, emaria eta bero-trukagailu mota 

 

Aukeratutako bero-trukagailuak bai berokuntzarako zein UBS-rako modelo 

berdinekoak dira, aldatzen duten gauza bakarra plaka kopurua da, horrela bero 

transferentziarako azalera aldatuz. 

 

Laugarren eraikinaren UBS hornitzeko bero trukagailu bakarra erabiltzea erabaki da 

eta etxeak eraikinaren lehenengo eta bigarren solairuan egonik, eskumako eta 

ezkerreko bi etxe dira bakoitza bere berokuntzako bero trukagailuarekin. 

 

 

 
Irudia 3.4.1.-2 Suicalsa enpresaren bero-trukagailuak, [15] 

 

3.4.2 Zirkulazio ponpak zirkuitu sekundarioan 

Eraikin bakoitzean ura zirkulatzeko, zirkuitu sekundarioan ponpak behar dira, gainera 

eraikinak pisu bat baino gehiago baldin badauka, solairu bakoitzera ura igotzeko 

ponpak behar dira.  
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Hurrengo irudietan eraikin bakoitzaren zirkuitu sekundarioaren eskema bat agertuko 

da, beharrezkoak diren zirkulazio ponpa eta bero-trukagailuekin. Hau Microsoft Visio 

programarekin egin da [9]. 

 

 
Irudia 3.4.2.-1 Udaletxearen zirkuitu sekundarioaren eskema, [9] 

 

 
Irudia 3.4.2.-2 Eskolaren zirkuitu sekundarioaren eskema,[9] 
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Irudia 3.4.2.-3 Frontoiaren zirkuitu sekundarioaren eskema, [9] 

 

 
 Irudia 3.4.2.-4 4. eraikinaren zirkuitu sekundarioaren eskema, [9] 

 

Zirkulazio ponpa hauek 3.3.9 ataleko ponparen marka berekoa erostea erabaki da 

baina Smart teknologiakoak, emariak txikiagoak baitira. Ponpa aukeratzeko emaria 
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eta karga galerak aztertu behar dira, beraz lehenengo karga galerak kalkulatu behar 

dira, kalkuluen atalean agertzen dira kalkulu horiek (GRAL-2.Kalkuluak, 1.10). 

 

Behin hori kalkulatuta, ponpa bakoitzaren emariaren eta jasan beharreko karga 

galeren arabera, kurba karakteristikoari erreparatuz dagokion ponpa aukeratu da, 

Sedical markakoa: 

 

 Emariak l/s Emariak m3/h Karga galerak Ponpa 

1.solairua 0,246 0,886 2,133 25/3-B 

2. solairua 0,246 0,886 2,381 25/3-B 

3.solairua 0,246 0,886 2,604 25/3-B 

1. solairua 0,222 0,798 0,917 25/1-B 

2.solairua 0,222 0,798 1,092 25/1-B 

Jantokia 0,222 0,798 1,197 25/1-B 

Siesta gela 0,222 0,798 0,642 25/1-B 

Frontoia 0,024 0,087 0,028 25/1-B 

Gimnasioa 0,024 0,087 0,342 25/1-B 

Taberna 0,082 0,295 0,914 25/1-B 

Aterpetxea 0,082 0,295 0,831 25/1-B 

Etxeetara doana 0,082 0,295 0,679 25/1-B 

Etxea 1 esku 0,082 0,295 0,817 25/1-B 

Etxea 1 ezk 0,082 0,295 0,831 25/1-B 

Etxea 2 esku 0,082 0,295 0,817 25/1-B 

Etxea 2 ezk 0,082 0,295 0,831 25/1-B 
Taula 3.4.2.-1 Ponpa sekundarioaren emariak, karga galerak eta aukeratutako Sedical ponpa 

[10] 
 

 
Irudia 3.4.2.-4 5 Sedical markako errotore hezeko ponpa [10] 

 

Garrantzitsua da atzerako fluxuak eta arazo larriak sor dezaken ariete kolpea 

ekiditeko, erretentzio balbulak jartzea bonba bakoitzaren ondoren. 

 

3.4.3 Kontadoreak 

Eraikin bakoitzean energia kontagailuak ipiniko dira, horrela kontsumoa neurtuko da 

eta gastuak errazago banatuko dira eraikin bakoitzean. Laugarren eraikinean 

etxebizitza bakoitzak bere kontadore propioa izango du, beraz 4 eraikin izanda eta 

batean 4 etxebizitza egonik, 8 kontadore behar dira. 
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Kontadore sinpleak aukeratu dira, eta guztiak berdinak. CONTIHIDRA S.L. 

enpresaren katalogotik aukeratu dira, izan ere, hauek UBS eta berokuntzarako dira 

aproposak [16]. 

 
Irudia 3.4.3-1 Eraikin bakoitzerak kontadoreak UBS/Berokuntza, [16] 
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4. BESTE AUKERA BATZUEN ANALISIA 

Aurreko atalean proiektuaren berokuntza eta UBS eskaria biomasa galdara bakar 

batez hornitzea aztertu da. Baina kontuan hartu behar da, ur bero eskaria 

berokuntzarekin konparatuz alde nabaria dagoela, beraz uda garaian, eraikinen 

energia eskaria baxuagoa izango da eta hori hornitzeko potentzia altuko galdara bat 

egongo da lanean, eskari txiki bat asetzeko. Gainera, UBS eskaria urtean zehar 

nahiko konstante irauten du eta berokuntza urtean zehar oso aldakorra da udan 

nulua izanik. 

Hurrengo grafikoan ikusi daiteke urteko hilabetetan dagoen berokuntza eta UBS 

behar energetikoa: 

 

 
Irudia 4.-1 Urteko UBS eta berokuntza beharra hilabeteko, Excel 

 

Horrek zentzu askorik ez duenez, beste bi aukera aztertzea erabaki da: batetik, 

eskari energetikoa biomasaz hornitzea baina bi galdararekin, bata 100 kW-koa eta 

bestea 130 kW-koa; bestetik, eguzki indar termikoa erabiltzea udako ur bero 

sanitario eskaria hornitzeko eta beste biomasa galdara berokuntza beharra asetzeko. 

 

4.1 BI BIOMASA GALDARA  

Aipatu bezala, uda eta neguaren artean energia eskaria nabarmenki aldatzen da, izan 

ere, udan ez dago beroketa beharrik. Horri hobeto moldatzeko, bi galdara jartzea 

erabaki da. Horrela eskaria baxua denean 100 kW-ko galdara aktibatzen da eta 

horrekin hornitu, eskariak gora egin ahala eta energia gehiago behar denean 130 

kW-ko galdara jarriko da martxan, horrela eskarira hobeto egokituz. 

 

Aukera hau aurrera eramatea erabakitzen bada, ez du eraginik tximinian, siloan, 

hoditerian, ponparen aukeraketan, inertzia deposituan, ezta hedapen ontzian. 

Aldaketa bakarrak, bi galdararen aukeraketan eta hauek zirkuitu primariora 

konektatzeko kolektoreen beharrean dago. 

 

4.1.1 Galdaren aukeraketa 

Txosten honen hasieran esan bezala aukeratzen den galdara pelletak zein ezpalak 

onartu behar ditu, izan ere, ez da erabaki zein den erabiliko den erregaia. Herriak 
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biomasazko beste sistema bat du eta galdara hornitzeko pelleta erabiltzen dute. 

Baina kontuan hartuz pelleta garestiagoa dela eta Munitibarrek baso propioak dituela, 

aurrerago hori kudeatu dezakete eta ezpala erabiltzera pasatu. Horregatik orain 

aukeratutako biomasa galdarak pelletk zein ezpalak onartu behar dituzte, aurrerago 

aldaketarik egin behar ez izateko. 

 

Kasu honetan ere, Termosun enpresak eskaintzen dituen galdarak aukeratzea 

erabaki da, izan ere hauek aipatutako bi erregaiak onartzen ditu, errendimendu oso 

handian. Hori dela eta HERZ Firematic 100 eta HERZ Firematic 130 galdarak 

instalatzea erabaki da [4]. 

 

Horrela bi galdarekin 230 kW-ko potentzia izango du sistemak, eta beharrezko 

potentzia 221 kW izanik nahikoa izango da, aztertutako lehen kasuan bezala, baina 

oraingo honetan bi galdararekin, eskarira hobeto egokituz. 

Ondorengo hauek dira galdara bi hauen ezaugarriak: 

 

• HERZ Firematic 100 

o Potentzia tartea 23,2-99 kW 

o Errendimendua %94 

o Pisua 1032 kg 

o Galdararen ur kantitatea 179 l 

o Laneko presio maximoa 3 bar 

o Laneko tenperatura maximoa 95 ºC 

o Potentzia nominalean gasen kaudala 0,057 kg/s eta potentzia 

partzialean 0,015 kg/s 

 

• HERZ Firematic 130 

o Potentzia tartea 35,9-130 kW 

o Errendimendua %94 

o Pisua 1370 kg 

o Galdararen ur kantitatea 254 l 

o Laneko presio maximoa 5 bar 

o Laneko tenperatura maximoa 95ºC 

 

 
Irudia 4.1.1.-1 HERZ Firematic 20-301 kW ezpal eta pellet galdara, [4] 
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Bi galdara hauen bolumena batzen badira 433 litro izango lituzke sistemak, 249 kW-

ko galdararekin ordea 436 litro, beraz bolumen berdina kontsideratu da, ez da 

inertzia depositua berriro kalkulatuko berdina aukeratuko da kasu honetarako. 

 

4.1.2 Galdara gela eta zirkuitu primariorekin konexioa 

Bi galdarak, kontenedore termiko berean egongo dira sartuta, bertan inertzia 

depositua, hedapen ontzia eta koadro elektrikoa egongo dira. Bi sarrera izango ditu 

mantentze lanak egin ahal izateko. 

 

Kontuan hartu beharreko beste gauza bat siloaren elikatze sistema da, bi galdara 

izanik bi torloju amaigabe behar dira. Galdara txikienarentzat, hau da, 100 kW-ko 

galdara, hiru metroko torloju amaigabea behar da, aldiz, 130 kW-ko galdararentzat 

6 metroko torlojua amaigabea. 

Irudia 4.1.2-1 Galdara gelaren ekipoen distribuzioa, Solid Edge  
 

Bi galdarak konektatuak egongo dira eta beharraren arabera zirkuitura galdara bat 

edo biak zirkulatuko dute ura zirkuitu primariotik.  

 

Era berean, galdararen elikatze sistema bat edo bestea jarriko da martxan dagokion 

galdara elikatzeko, beharraren arabera. 

 

4.2 EGUZKI INDAR TERMIKOAZ ETA BI BIOMASA GALDARA 

Azken aukera honetan frontoiaren teilatuan eguzki plakak kokatzea aztertuko da, 

horrela udako energia eskaria asetzeko, izan ere, soilik ur beroa behar da. Era 

horretan udako hiru hilabeteetan, biomasa galdarak deskonektatuak egongo dira eta 

berokuntza beharra behar denean aktibatuko dira. Lehenengo potentzia baxueneko 

galdara aktibatuko da, eskaria txikia izanik. Energia gehiago behar baldin bada 

bigarren galdara konektatuko da, behar energetikoa asetzeko. 

 

Eguzki instalazio bat jarri nahi denean, hainbat gauza aztertu behar dira, horiek 

hurrengo ataletan aztertu dira. 
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4.2.1 Eguzki instalazioaren kokapena eta ingurunearen 

analisia 

Lehen aipatu bezala eguzki kolektoreak frontoiaren teilatuan jartzea erabaki dira, 

izan ere, eraikinik altuena da eta azalera handia dauka kolektore asko jartzeko. 

 

Hasteko eraikin horren latitude eta longitudea ezagutzea beharrezkoa da: 

 

- Latitudea: 43.26539885468438 

- Longitudea: -2.5930987780834536 

 

Hori jakinda eta Google Maps-en [3] laguntzaz  eraikinak duen orientazioa eta 

teilatuaren inklinazioa zehaztu behar dira. 

 

Hurrengo irudian frontoiaren orientazioa ikusi daiteke, kontuan hartuz irudia 

iparraldera orientatua dagoela. 

 

 
Irudia  4.1.2-1 Frontoiaren orientazioa, Google Maps [3] 

 

Orientazio angelua edo azimutha , kalkulatzeko triangeluen teoria aplikatu da: 

 
 

IDAEK eskaintzen duen erabiltzaileen gidan, aurkitu daiteke orientazioari buruz 

kontuan hartu beharrekoa. Kasu horretan, ipar-hegoaldea hartzen da ardatz moduan 
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eta azimuta negatiboa kontsideratzen da ekialderantz orientatuta badago eta 

positibotzat mendebalderantz badago. 

 

Hurrengo irudian, frontoiaren orientazioa hobeto ikusi daiteke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Irudia  4.1.2-2 Frontoiaren orientazioa puntu kardinalekin, Paint programarekin egin da  

 

Beraz, ikusten da frontoia ekialdera orientatua dagoela eta ipar hegoalde ardatza 

oinarri izanik, aurrerago programan sartu beharreko azimuth angelua (α), -46,44º 

da. 

 

Inklinazioari dagokionez, hau kalkulatzeko ere, Google Maps erabili da, horrela 

eraikinaren teilatuaren inklinazioa ikusi eta kalkulatu ahal izateko lehen bezala. 

 

 
Irudia  4.1.2-3 Frontoiaren teilatuaren inklinazioa, Google Maps [3] 

α 

α 

β 



DISTRICT HEATING MUNITIBAR HERRIKO 
LAU ERAIKINEN BEROKUNTZA ETA UBS   MEMORIA 

 

GIE Eibar  17-MAR 31 

 

Kasu honetan ere, triangeluen teorema aplikatu da inklinazioa ezagutzeko: 

 
Hortaz, teilatuaren inklinazioa 25º-koa da, baina IDAE-k Baldintza Teknikoen Agirian 

jasotzen du, eguzki instalazioetan gomendatzen dela panelen inklinazioa 

latidudearekin bat etortzea edo 10º gehiago [17]. Kasu honetan 45º-ko inklinazioa 

jartzea erabaki da, erreza delako hori lortzea. Beraz, plakak jartzeko euskarriak 

beharko ditugu, 45º-ko inklinazioa lortzeko.  

 

Behin datu horiek finkatuta PVGIS programa erabili da [18], toki horretako urteko 

erradiazioa simulatzeko eta itzalen grafikoa lortzeko, orientazioa eta inklinazioa 

ezarriz. 

 

Ondorengo taulan programak emandako erradiazioak hilabeteko eta horri dagokion 

elektrizitate sorkuntza agertzen dira:  

 

Hilabetea Eegun Ehilabete Iegun Ihilabete 

Urtarrila 1,54 47,6 1,92 59,7 

Otsaila 2,09 58,6 2,65 74,3 

Martxoa 2,94 91,3 3,85 119 

Apirila 3,17 95,1 4,16 125 

Maiatza 3,39 105 4,49 139 

Ekaina 3,56 107 4,79 144 

Uztaila 3,66 113 4,96 154 

Abuztua 3,38 105 4,6 143 

Iraila 3,27 98,1 4,38 131 

Urria 2,49 77,2 3,29 102 

Azaroa 1,57 47,2 2 60,1 

Abendua 1,48 45,9 1,87 58,1 

Urteko 
media 2,74 83,4 3,62 110 

URTEKOA 991 1309,2 
Taula  4.1.2-1 Frontoiaren teilatuak jasoko lukeen urteko erradiazioa, PVGIS [18] 

 

Non,  

Eegun = Eguneko bataz besteko elektrizitate sorkuntza (kWh) 

Ehilabete = Hilabeteko bataz besteko elektrizitate sorkuntza (kWh) 

Iegun = Eguneko bataz besteko irradiazioa gainazalean (kWh/m2) 

Ihilabete = Hilabeteko bataz besteko irradiazioa gainazalean (kWh/m2) 

 

Beraz taulari erreparatuz, esan daiteke eraginkortasun nahiko altua duela % 75,7 

hain zuzen ere. Izan ere, 1309,2 kWh/m2 irradiazioa heltzen da gainazal horretara 

eta 991 kWh/m2 izango litzateke urteko bataz besteko energia sorkuntza, horregatik 

% 75,7-eko eraginkortasuna.  
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Kontuan hartu beharreko da, datu horiek orientagarriak direla, proiektu honen 

helburua ez baita elektrizitatea sortzea eguzki instalazioarekin baizik eta UBS. Hala 

ere, eraginkortasuna nahiko handia izanik, esan genezake interesgarria dela 

proiektua aurrera eramatea. 

 

Orrialde horrek itzalen grafiko bat ere eskaintzen du, eguzki-kartak urtean zehar 

eguzkiaren mugimendua eta horizonteak sortutako itzalak konbinatzen dira. Horrela, 

adibidez hurbileko mendiek sortutako itzalak aztertu daitezke. Hurrengo irudian ikusi 

daitezke urtean zehar sortutako itzalak: 

 

 
Irudia  4.1.2-4 Frontoiaren teilatuak izango lukeen urteko itzala, PVGIS [18] 

 

Beraz, irudiari erreparatuz esan daiteke, itzalek ez dutela galera handirik suposatuko, 

izan ere, nekez gainditzen dute 10 º-ko altuera urte osoan zehar.  

 

4.2.2 Itzalen galerak 

Itzalen galeren kalkulua egiteko, aurretik PVGIS programarekin lortutako itzalen 

grafikoa eta gainetik IDAE-ren bere Baldintza Teknikoen Agirian dagoen eguzkiaren 

ibilbidearen diagrama jarri da [17]. Modu horretan itzalek, estaltzen dituzten 

zonaldeak ikusi daitezke eta horrela itzalen galerak kalkulatu, IDAE-ren agirian 

proposatutako prozedura bera jarraituz.  
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Irudia  4.2.2-1 PVGIS-ekin [18] lortutako itzalak eta IDAE-ko eguzki ibilbide diagrama [17] 

bateratua 

 

Zona bat edo lauki bat erabat tapatuta baldin badago 1 koefizientea erabiltzen da eta 

partzialki estalita badaude 0,25 , 0,5 eta 0,75 koefizienteak, segun eta zenbat azalera 

hartzen duten itzalek.  

Itzalak kalkulatzeko, orientazio eta inklinazioaren arabera hainbat taula ezberdin 

ematen ditu Baldintza Teknikoaren Agiriak [17], kasu honi dagokion taula, Taula V-

10 da. 

 

Beraz, 4.1.3-1 irudian estalita dauden zonei erreparatuz, itzalen galerak kalkuluen 

atalean kalkulatu dira (GRAL-2.Kalkuluak, 1.11). Galerak %1,135 izanik. 

 

4.2.3 Bi kaptadore ilaren arteko distantzia minimoa 

Eguzki sistema handietan kaptadoreen kokapena faktore oso garrantzitsu bat da, 

sistemak egoki funtzionatu dezan kopuru berdineko ilaretan konektatu behar dira 

kolektoreak. Horretan eragin handia dauka kolektoreen arteko distantzia minimoak, 

hauek oztopatu ez daitezen eta itzalik ez sortzeko bata besteei. 

 

IDAE-ren Baldintza Teknikoen Agirian finkatzen da [17], latitudearen arabera eta 

oztopo altueraren arabera kolektore ilaren artean utzi beharreko distantzia minimoa. 

Hau da distantzia minimoa kalkulatzeko IDAE-k ematen duen formula: 

 
𝑑 = ℎ/tan(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑎) 

 
Irudia  4.2.3-1 Bi kolektoreen arteko distantzia minimoa, [17]  
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Kontuan hartuz, instalaziorako aukeratutako kolektorearen altuera 2,03 metro direla, 

h=1,5 m estimatzea erabaki da. 

 

Beraz, kolektore ilaren artean utzi beharreko distantzia minimoa, hau da: 

 

𝑑 =
ℎ

tan(61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑎)
=

1,5

tan(61° − 43,26°)
= 4,69𝑚 

 

Teilatuaren dimentsioak aztertuz, sartu daitezkeen kolektore kopuru maximoa 

estimatu daiteke, horrek mugatzen baitu instalazioaren dimentsioa. Luzera eta 

zabalera kalkulatzeko Google Earth programa erabili da [19]. 

 

 
Irudia  4.2.3-2 Teilatuaren dimentsioak, Google Earth [19] 

 

Beraz zabalera 8 metrokoa izanik eta kolektoreen ilaren arteko distantzia minimoa 

4,69 metro, zabalerak ilara kopurua bira mugatzen du. Aldiz, luzera handia denez, 

52 m, eta kolektoreen luzera 1,28 metro, ilara bakoitzean jarri daitezkeen kolektore 

kopuru maximoa 40 da. Beraz, teilatu horretan kokatu daitezkeen kolektore kopuru 

maximoa 80 da. 

 

4.2.4 Eguzki instalazioaren zehaztapenak: CHEQ4 
programarekin 

Eguzki instalazioaren zehaztapenak, CHEQ4 programaren bidez egingo dira [20]. 

Programa hau IDAE-ek eta ASIT-ek (Asosación Solar de la Industria Térmica) 

eskaintzen duten aplikazioa da, zeinetan Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (CTE) 

barnean dagoen DB-HE4 atalari dago zuzendua. DB-HE4 eraikinen ur bero 

sanitarioaren eguzki kontribuzio minimoari egiten dio erreferentzia [21], eta 

programa honen bitartez kontribuzio minimoa betetzen dela egiaztatu daiteke, baita 

zertifikatua lortu, kontribuzioaren zenbatekoa eta beharrezko sistema 

laguntzailearen energia ematen ditu besteak beste. 

 

Lehenik eta behin programa zabaltzean, proiektuaren herria bilatu beharra dago, era 

horretan herri horretako tenperaturak ematen ditu: 
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Irudia  4.2.4-1  Munitibar kokatzea CHEQ4 programan [20] 

 

Ikusten den bezala, Munitibar lehenengo gune klimatikoan dago, beraz CTE-ren 

arabera ur bero sanitariorako eguzki kontribuzio minimoa %30-ekoa izango da [21]. 

Hala ere, proiektu honetan ez dugu horrekin arazorik izango, helburua hiru 

hilabetetan %100 kontribuzioa izango baita. 

 

 
Irudia  4.2.4-2 UBS-ko eguzki kontribuzio minimoa gune klimatikoarekiko, [21] 

 

Programan egin beharreko hurrengo urratsa, konfigurazioa zehaztea da, bero-sare 

sistema bat izanik biomasa galdararekin eta eguzki instalazioarekin, guztiz 

zentralizaturiko sistema izango da. 

 

 
Irudia 4.2.4-3 Sistemaren konfigurazioa, guztiz zentralizatua, CHEQ4 [21] 
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Izan ere, UBS-rako eguzki sistema honek eguzki biltegi zentralizatu bat izango du 

eta hori galdara gelarekin konektatuko da, bertatik kontsumo guneetara banatuz. 

 

Egin beharreko hurrengo urratsa, eguneko ur litro beharrak zehaztea izango da, hori 

GRAL-2.Kalkuluak, 1.1.1 atalean kalkulatuta dago, eguneko demanda 2.311 L da. 

Kontuan hartu behar da, eraikin guztiak ez daudela urteko egun guztietan zabalik, 

adibidez eskola udan itxita egoten da eta udaletxea hilabete batez ere. Horretarako, 

okupazioa zehaztu behar da udan, urteko beste hilabeteetan okupazioa %100 hartu 

da. 

 

  Okupazioa 

  Ekaina Uztaila Abuztua 

1.Eraikina 
Udaletxea 100% 0,014 100% 0,014 100% 0,01 

Liburutegia 100% 0,026 100% 0,026 0 0,00 

2.Eraikia Eskola 50% 0,099 0 0,000 0 0,00 

3.Eraikina Frontoia/Gym 100% 0,318 80% 0,254 80% 0,25 

4. Eraikina 

Aterpetxea 100% 0,182 100% 0,182 100% 0,18 

Etxebizitzak 100% 0,194 100% 0,194 100% 0,19 

Taberna 100% 0,069 100% 0,069 100% 0,07 

   0,901  0,739  0,71 
Taula  4.2.4-1 Udako hiru hilabeteen okupazioa frakzioa 

 

Proiektu honentzat Promasol enpresaren eguzki kolektoreak jartzea erabaki da, 

Promosun 2.6 Blue modeloa hain zuzen ere [22]. Izan ere, errendimendu ona eta 

azalera handia daukaten kolektoreak dira. Ondorengoak dira ezaugarririk 

garrantzitsuenak: 

 

-  Azalera, 2,37 m2 

- Garantia, 10 urte 

- Dimentsioak m, 2,03 x 1,28 x 0,08 

- Isolamendua, mineral zuntza 40 mm 

- Kapazitatea 1,28 L 

 

 
Irudia  4.2.4-4 Promasol enpresaren, Promosun 2.6 Blue kolektorea, [22] 

 

Hodiek izan behar duten isolamenduaren lodiera IDAE-k zehazten dituen lodiera 

minimoko taulatik hartzen dira. 
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Irudia 4.2.4-5 Diametro eta tenperaturaren arabera, isolatzailearen lodiera, IDAE [17] 

 

Beraz, horri erreparatuz eta jakinda, kolektoreen arteko konexioaren hodien 

diametroa 35 mm baino txikiagoa izango dela eta kolektore guztiak lotzen dituen 

hodiaren diametroa, jarritako eguzki plaken araberakoa izanda 35 eta 60 mm-

artekoa izango del; isolamenduaren lodiera 25 mm eta 30 mm izango dira hurrenez 

hurren. 

 

4.2.5 Eguzki instalazioaren konexioak 

Behin CHEQ 4 programan diametroarekiko isolamenduaren lodiera ezagututa, eguzki 

kolektore kopurua zehaztu behar da, hauen arteko konexioak eta bero-sare 

sistemarekin bateratu beharra dago instalazioa. 

 

Hainbat froga egin ondoren, kasu honetarako hobeto egokitzen den kolektore 

kopurua 54 da eta instalazioak izango duen emaria 9.215 l/h . Denak paraleloan 

konektatu egingo dira: 9 kolektore elkarrekin paralelo beste 9 kolektoreekin 

konektatuko dira paraleloan (bi ilara paraleloan izanik), eta honelako 3 talde izango 

dira elkarrekin paraleloan konektatuak. Ondorengoa izango litzateke eskema: 

 

Irudia 4.2.5-1 Eguzki instalazioaren eskema, Microsoft Visiorekin eginda [9] 
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Ikusten den bezala bi hodi ezberdin daude bata, kolektoreak lotzeko (gorriz 

margotua) eta bestea kolektore multzoak paraleloan lotzeko (beltzez margotua). 

Hauek diametro ezberdina izango dute. Gorriaren diametroa 20 mm-koa izango da 

eta beltza 40 mm-koa. Horrela eguzki instalazioan dugun emariaren arabera (9.215 

l/h) eta aukeratutako diametro horien arabera, abiadura eguzki instalazioentzat 

gomendatutako 1,5 eta 2 m/s artekoa izatea saiatuz, beti ere merkatuan dauden 

hodien diametroei erreparatuz. 

 

Kontuan hartu beharrekoa da behar izango diren elementu hidraulikoak; ukondoak 

eta T itxurako pasoak bereziki, 3.3.8 atalean aztertu den bezala. Eskemari 

erreparatuz 20 mm-ko diametroko hodientzako, 12 ukondo behar direla ikusi daiteke. 

Aldiz, diametroa 40 mm duen hodiarentzat, 13 ukondo behar dira baina, baita T 

itxurako 10 paso. Non horietatik 6 diametro desberdinekoak izango diren, 

horizontalean 20 mm-ko diametroko bi irteera izanik eta bertikalean 40 mm-ko 

irteera bakarra, merkatuan horrelakorik aurkituz gero jarri bestela erredukzio 

mangitoak erabili beharko dira. Beste T itxurako 4 pasoak diametro berdinekoak 

izango dira, 40 mm-koak hain zuzen ere. 

 

Eguzki instalazio batean garrantzitsuak da balbulak jartzea, arazorik gabe 

funtzionatzeko edota arazo baten aurrean irtenbiderik egokiena bilatzeko. Hori dela 

eta instalazio honetan adar bakoitzean segurtasunezko balbula bat eta hustutze 

balbula bat jarriko dira, presioa arintzeko eta hodiak hustutzeko hurrenez hurren. 

Gainera adar bakoitzean bi mozte balbula jarriko dira bata hasieran eta bestea 

bukaeran emaria moztu edo erregulatzeko. 

 

Behin eskema eginda, zirkuitu primarioaren luzera zehaztu behar da programan. Bi 

ilaren arteko hodiaren luzera, lehen kalkulatutako distantzia minimoaren araberakoa 

da, beraz kolektore ilarak lotzen dituen hodiaren luzera 5 metrokoa da. Hilara 

bakoitza aurretik eta atzetik dagoenez konektatua eta hiru multzo daudenez, 20 mm-

ko diametroa duen hodiaren luzera 30 m da. Beste alde batetik, multzoak batzen 

dituen hodiaren luzera estimatu da; teilatuaren luzera (52 m), teilatuaren zabalera 

(8 m) eta altuerarekin (15 m) dago erlazionatua. Kontuan hartuz joanekoa eta 

itzulerakoa dela, 40 mm-ko diametroa duen hodiaren luzera totala 150 metrokoa da. 

 

 
Irudia 4.2.5-2 Eguzki instalazioaren eskemaren hodien luzera, diametroa eta isolamendua, 

CHEQ4 [20] 
 

Programak luzera baliokidea kalkulatzen du eta hau 171 metrokoa da. Hori behin 

kalkulatuta eguzki instalazioaren konexioak egiteko kobrezko hodiak behar dira, 

irudian ikusten diren diametrokoak, izan ere, baldintza hauetarako merkatuan 

dauden diametroetatik horiek dira egokienak. Hodi hauek kobre barrak izango dira, 

bobinetan datozen hodiak diametro txikiagoak dituztelako. Hodi hauek 5 metroko 

luzerako barretan saltzen dira eta prezioa metro kopuru eta dimentsioaren 

araberakoa da [23]. Diametroa 20 mm duen hodia  22x1 mm izendatzen da eta 40 
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mm duena 42x1 mm izendatzen da katalogoetan, lehenengo zenbakia kanpo 

diametro izanik eta bigarrena zenbakia lodiera izanik, biak mm-tan. 

 

Lehen aipatu bezala kolektore hauek 45 º-ko inklinazion kokatu behar dira eta 

horretarako estruktura euskarriak behar dira. Promasol enpresa berak eskaintzen 

dituen euskarriak aukeratu dira [22], baina kasu honetan 9 kolektore eusteko 

euskarririk ez dutenez 4 eta 5 kolektore euskarriak konbinatuz lortuko dira 

beharrezkoa den 9 kolektoreko estruktura. Estruktura hauek errazak dira 

manipulatzen nahi den inklinazioa lortu arte, 45º gehienez.  

 

4.2.6 Bero biltegia eta distribuzioaren zehaztapenak 

Zehaztu beharreko beste parametro bat, bero biltegia da. Honek CTE-en HE4: 2.2.5.2 

atalean zehazten den baldintza bat bete behar du [21]. 

Eguzki biltegia dimentsionatu behar da eskariarekiko akorde, UBS aplikaziorako 

honako baldintza hau bete behar da: 

 
50 < 𝑉/𝐴 < 180 

 

Non, A kaptadoreen azalera totala den (2,37 m2 x 54) eta V eguzki biltegiaren 

bolumena litrotan. 

 

Hori dela eta, 10.000 litroko eguzki biltegia jartzea erabaki da, bolumen-azalera 

erlazioa, 78,14 duena. Zaila da merkatuan, kapaziate hain handiko bero biltegia 

aurkitzea, Thermal Manufacturas enpresaren “JUMBO” 10000 modeloa aurkitu da, 

10.600 L-ko kapazitatearekin, hau jartzea erabaki da. Biltegi hauek CTE HE4-ren 

arabera homologatuak daude gainera. 

 

 
Irudia 4.2.6-1 Bero-biltegia 10.000 L, Thermal Manufacturas [24] 

 
Ondorengoak dira dituen ezaugarririk garrantzitsuenak: 

- Kapazitatea, 10.600 L 

- Zabalera D, 2300 mm 

- Altuera totala HT, 3070 mm 

-   
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Hurrengo urratsa, distribuzioa eta distribuzio azpiestazionatua zehaztea izan da. 

Distribuzioa bero biltegitik galdara gelaraino dagoen distantzia da eta azpiestazioa 

galdara gelatik kontsumo puntuetara dagoen luzera. Azken hau lau tramotan banatu 

da, lau eraikin direlako. 

 

Bero-biltegi gela frontoian bertan egongo denez, distribuzio distantzia, galdara eta 3. 

Eraikinaren distantzia izango da eta hauen tarteak hurrengo irudikoak dira: 

 

 
Irudia 4.2.6-2 Proiektu honen instalazioaren zirkuitua, Google Maps [3] 

 

Beraz, distribuzio distantzia C2.1-2, C2.1-1, C2 eta C1 blokeak hartzen ditu, aldiz, 

azpiestazioak, irudian agertzen diren bide guztiak. Atal bakoitzaren distantzia 

hurrengo taulan ageri dira: 

 

 C1 C1.1-1 C1.1-2 C1.2-1 C1.2-2 C2 C2.1-1 C2.1-2 C2.2-1 C2.2-2 

Luzera m 7 15 2,5 5 6 33 5 3 7 6 
Taula 4.2.6-1 Bloke bakoitzaren luzera 

 

Beraz, distribuzio distantzia 48 metrokoa da, azpiestazioko luzera kalkulatzeko lau 

tramotan banatuko dugu: 

 Atalak Luzera 

1. Eraikina C1, C1.1-1, C1.1-2 24,5 

2. Eraikina C1, C1.2-1, C1.2-2 18 

3. Eraikina C1, C2, C2.1-1, C2.1-2 48 

4. Eraikina C1, C2, C2.2-1, C2.2-2 53 
Taula 4.2.6-2 Azpiestazio atal bakoitzaren luzera 

 

Datu horiek, CHEQ4 programan sartuta luzera baliokidea kalkulatzen du, 136 m eta 

40 mm-ko diametroa hain zuzen ere. 
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Horrekin, bukatutzat ematen da CHEQ4 programaren erabilera, azterketa asko egin 

ondoren aipatutako konfigurazioarekin lortzen dira emaitzarik onenak. Honako 

emaitza hauek lortzen dira. 

 
Irudia 4.2.6-3  Eguzki instalazioarekin lortutako emaitzak, CHEQ4 [20] 

 

Ikusten den bezala, sistema honekin, udako hiru hilabeteetako UBS beharrak asetzen 

dira, biomasa galdararen kontsumoa ia nulua izanik. Hortaz aparte, eguzki 

instalazioak urteko beste sasoietan, biomasa kontsumoa gutxitzen laguntzen du. 

 

Behin, helburua beteta eta ziurtatuta eguzki instalazioak Eraikuntzaren Kode 

Teknikoan HE4 atalean [21] ezartzen diren baldintzak betetzen dituela, zertifikatua 

eskatu daiteke. 

 

4.2.7 Bero-trukagailua eta ponparen aukeraketa 

Eguzki instalazioarekin bukatzeko bero-trukagailua eta ponpa zehaztu behar dira 

bakarrik. 

 

Bero-trukagailuaren emaria, CHEQ4-k [20] zehazten duen emari primarioarekin bat 

etorri behar du, emari hori 9.215 l/h. Beraz emari hori baino gehiagoko bero-

trukagailu bat beharko genuke, kasu honetan ere Suicalsa enpresaren bero-

trukagailua aukeratu da. Horretarako kontuan izan behar da UBS eguzki instalazio 

batekin lortuko dela eta 9.215 l/h-ko emaria minimoa izan behar duela bero -

trukagailuak, hori dela eta IP3601M19PX08 motakoa aukeratu da, 19 plaka dituena, 

bere azalera totala 2,375 m2 izanik [15]. 
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Irudia 4.2.7-1 Suicalsa enpresaren IP3601 bero-trukagailua, [15] 

 

Bukatzeko, ura eguzki instalazio gelatik teilatura ponpatzeko, ponpa behar da. 

Horretarako hodien luzera kontuan hartu behar dugu 4.2.5-1 irudian agertzen den 

bezala. Hori kontuan izanda, aurrekoetan bezala, karga galerak kalkulatuko dira 

ponpa aukeratzeko.  

 

Baina 20 mm-ko erradioa duen hoditik joango den emaria zehazteko, kontuan hartu 

beharrekoa da, hiru multzo daudela eta  bakoitzean bi kaptadore ilara, beraz bertatik 

joango den emaria, emari totala zati 6 izango da. Karga galera hauek aurreko 

kasuetan egin den bezala kalkulatuko dira, baina berezitasun batekin hodi hauek ez 

dira polietilenokoak aurreko kasuetan bezala, hauek kobrezkoak dira, beraz, 

zimurtasun erlatiboa ezberdina izango dute, 0,0015mm hain zuzen ere. 

 

Kalkuluen atalean kalkulatu dira karga galera sekundario eta primarioak (GRAL-

2.Kalkuluak, 1.12), karga galera totalak 23,2 metrokoak izanik. Kasu honetan ere 

Sedical enpresaren UBS ponpa aukeratuko da, kontuan harturik eguzki instalazio 

baterako dela, 65Cº baino gehiagotan lan egin dezakeen ponpa aukeratu da.  

 

Modeloa aukeratzeko, aurrekoetan bezala, emariarekin 9.215 l/h eta karga galerekin 

23,2 egingo da: 

 

 
Irudia 4.2.7-2 Sedical enpresaren ponparen aukeraketa emaria eta karga galeren arabera [9] 
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Beraz, eguzki instalazioarentzat hobeto egokitzen den ponpa SIP 50/150.3–1,5/B 

ponpa da. 

 

 
Irudia 4.2.7-3  Sedical enpresaren SIP 50/150.3–1,5/B ponpa [9] 

 

Beste alde batetik, beste bi ponpa behar dira; bata bero-trukagailutik ura bero 

biltegira eramateko, eta bestea eguzki biltegitik galdara gelara ura eramateko ponpa. 

Hauek Sedical enpresakoak izango dira ere aurretik aukeratutako estilo berekoa, 

baina kasu honetan ponpa bakoitzaren emaria eta karga galerak kontuan hartu behar 

dira. 

 

Ur bero biltegira eramateko ponpak ez ditu karga galerarik jasan beharko distantzia 

oso txikia baita izango beraz, emariarekiko aukeratuko da ponpa hori, emaria 9.215 

l/h izanik. 

 

Aldiz, biltegitik ura galdara gelara eramateko, karga galerak izango ditu distantzia 96 

metrokoa delako, gainera egoerarik okerrenetan funtzionatu behar duenez ponpak, 

eguzki instalazioan lortutako emari totala hartu da ponpa honen kalkulurako. 

 

Zirkuitu horren hodien diametroa 40 mm-koa izango dela zehaztu da eta distritc 

heating sistema izanik, lur azpitik joango denez RAUTHERMEX [8] hodiak erabiliko 

dira, polietilenokoak, zimurdura 0,002 mm. Ponpa kalkulatzeko karga galerak 

kalkulatu behar dira, aurreko kasuetan egin den moduan, eta aipatu bezala emaria 

eguzki instalazioaren emari totala izango da: 

 

 

Emaria  
l/h 

Luzera Diametroa 
Abiadura 

m/s 
Reynolds 

60  
Biskosi f 

Karga 
galerak 

Ponpa bero biltegitik, 
galdara gelara 

9215 96 40 2,04 171895,14 0,00005 0,0165 8,38 

Taula 4.2.7-2 Beroa biltegitik galdara gelara eramateko ponpak jasan beharreko karga galerak 

 

Hortaz ponpa honek jasan beharreko karga galerak 8,38 metrokoak dira. Hori 

kontuan izanik aipatutako bi ponpen aukeraketa egin da Sedical enpresaren 

katalogotik, ponpa hauek UBS-rako egokiak dira. Ondorengo datuak kontuan hartu 

behar ditugu:  

 

- Bero-trukagailua eta bero biltegia lotzen dituen ponpak, Q=9,125 m3/h eta karga 

galerak nuluak (kolore beltzez) 

- Bero biltegia eta galdara gela lotzen dituen ponpak, Q=9,125 m3/h eta galerak 

8,38.(kolore moreaz) 
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Irudia 4.2.7-6 Ura bero biltegira eramateko eta galdara gelara eramateko ponpen aukeraketa, 

Sedical [9] 
 

Beraz ura bero-trukagailutik bero biltegira eramateko aukeratu den ponpa SAM 

30/145–0,20/Bb ponpa da eta bero biltegitik galdara gelara eramateko ponpa SIM 

65/185–0,75 B [9]. 

Ponpa hauek aurreko ponparen modelo berdina da baina ezaugarri ezberdinekin, hala 

ere, eguzki instalaziorako ponpa eta galara gelara eramateko ponpak berdinak dira. 

 

Ponpa hauen ostean erretentzio balbulak jarri behar dira segurtasuna bermatzeko, 

hauen diametroa 40 mm-koa izango da hodiak diametro horiek dituztelako. 

 

4.2.8 Eguzki instalazioaren ondorioak 

Instalazio honekin batera 4.1. atalean aztertutako bi biomasa galdarak jarriko dira, 

aurretik aztertutako kasu bera, izan ere, eguzki instalazioetan sistema laguntzailea 

eskaera osoa betetzeko prest egon behar da, beraz instalazio honetan galdarek 221 

kW-ko potentzia izan behar dute.  

 

Beraz, inbertsioa, hirugarren aukera honetan handiagoa izango da, baina urteko 

erregai beharra txikiagoa. 

 

Izan ere, urteko beroketa beharrak eta ur bero sanitario beharrak batuz, 242.512,49 

kWh behar dira. Horri, 4.2.5-4 irudian CHEQ4 programarekin lortutako eguzki 

kontribuzioaren 43.979 kWh-ak kenduz, biomasa galdarak urtean eman beharreko 

energia lortzen da. Energia hori 198.533,49 kWh da. Beraz erregaian aurrezte 

garrantzitsu bat izango da urtero.  

 

Aztertutako bi erregaien bero ahalmena, dentsitatea eta galdararen errendimendua 

kontuan hartuz, honako erregai beharra eta kostua ekarriko luke sistema honek: 

 

 Eskaria (kg) Eskaria (m3) Masa tona Prezioa €/Tn Kostua € 

Pelleta 43103,23 66,31 43,10 240 10344,78 

Ezpala 60344,53 215,52 60,34 150 9051,68 
 Taula 4.2.8-1 Beharrezko erregai kopurua eta horren kostua 
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Biomasa bakarrik erabilita beharrezkoa den erregai kantitatea eta kostea 3.2.2. 

atalean aztertu da, horrekin konparatuz, eguzki instalazioak urtero ekarriko lukeen 

erregai aurrezkia ondorengoa da: 

𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝐴𝑢𝑟𝑟𝑒𝑧𝑡𝑒𝑎 = 12.981,60 − 10.344,80 = 2.636,8€/𝑢𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝐸𝑧𝑝𝑎𝑙𝐴𝑢𝑟𝑟𝑒𝑧𝑡𝑒𝑎 = 11.248,3 − 9.051,7 = 2.196,6€/𝑢𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜 

Beraz esan bezala, eguzki instalazioarekin inbertsio handiagoa behar den arren, 

urteko aurrezkia garrantzitsua da. 
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5. ANALISI EKONOMIKOA ETA INGURUGIRO 
ANALISIA 

Atal honetan aztertutako hiru sistemek ekarri dezaketen aurrezte ekonomikoa eta 

Co2 isurien aurreztea aztertuko da, baita ere Payback eta amortizazioa. 

5.1 AURREZTE EKONOMIKOA 

Txosten honen hasieran esan bezala gaur egun aztertutako eraikinek gasolioa 

erabiltzen dute eta dituzten galdarak nahiko zaharrak izanik, errendimendua %80 

dela estimatu da. Aztertu bezala lau eraikinek daukaten bero behar totala 242.512,49 

kWh -koa da. 

 

Hortaz, hori jakinda ,urtero beharrezko gasolio energia kalkulatu daiteke: 

 

𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 =
242.512,49

0,8
= 303.140,61𝑘𝑊ℎ 

Aurreztea kalkulatzeko gasoil kWh-ren prezioa ezagutu behar da, honen prezioa 

maiz aldatzen da baina 0,1€/kWh-ren inguruan ibiltzen da [26]. Beraz aurreztea 

kalkulatzeko gasolioaren urteko kostua eta biomasa erregaiaren urteko kostua 

konparatu behar dira.  Hiru aukera analizatu direnez hirurek ekarriko luketen 

aurrezkiak kalkulatu dira: 

5.1.1 Aurrezte ekonomikoa, biomasa galdara bakarra erabiliz 

Aukera honetan , aukeratutako galdara 249 kW-koa izan da, honen errendimendua 

erabilitako erregaiaren arabera aldatu egiten da. Izan ere, pelletaren kasuan %92,8-

ko errendimendua dauka eta ezpalaren kasuan %93,1.Hortaz 3.3.2 atalean egin den 

bezala urteko erregai bakoitzaren kostua kalkulatu behar da bero ahalmena eta 

prezioa kontuan hartuz. Biomasa galdarak, behar energetiko guztia asebete behar 

du. 

 

- Pelletaren bero espezifikoa 4,9 kWh/kg eta kostua 240€/tona 

- Ezpalaren bero espezifikoa 3,5 kWh/kg eta kostua 150€/tona 

 
𝑆𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 𝑐𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 − 12.799,74 = 303.140,61 · 0,1 − 12.799,74 = 17.514,32€ 

𝑆𝑒𝑧𝑝𝑎𝑙𝑎 = 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 𝑐𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 − 11163,69 = 303.140,61 · 0,1 − 11163,69 = 19.150,37€ 

Beraz ikusten den bezala, proposatzen den sistema honekin lortuko litzatekeen 

urteko aurrezte ekonomikoa garrantzitsua da kontuan hartuz gaur egun daukaten 

bero sistema. Ezpalaren kasuan aurreztea handiagoa da ere. 

 

5.1.2 Aurrezte ekonomikoa bi biomasa galdara erabiliz 

Aztertutako bigarren aukera honetan, bi biomasa galdara jartzea erabaki da 100 Kw-

ko galdara eta 130 Kw-ko beste galdara bat. Errendimendurik txarrena ezpalaren 

kasuan %92,4 izanik eta pelletaren kasuan %92. Kasu honetan ere biomasa sistema 

honek behar energetiko guztia asebete behar du, 242.512,49 kWh. 

Beraz hori jakinda eta aurreko atalean aipatutako bero espezifiko eta kostuekin 

aurrezteak ondorengoak izango lirateke. 
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𝑆𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 𝑐𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 − 𝐶𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 · 𝑐𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 0,1 −
242.512,49kWh

0,92 · 4,9
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔

·
240

€
𝑡𝑜𝑛𝑎

1000𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛𝑎

= 17.403,01€ 
 

𝑆𝑒𝑧𝑝𝑎𝑙 = 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 𝑐𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 − 𝐶𝑒𝑧𝑝𝑎𝑙 · 𝑐𝑒𝑧𝑝𝑎 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 0,1 −
242.512,49kWh

0,924 · 3,5
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔

·
150

€
𝑡𝑜𝑛𝑎

1000𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛𝑎

= 19.065,8€ 

Kasu honetan ere, aurreztea garrantzitsua da, aurreko aukerarekin konparatuz, 

pixkat gutxiago aurrezten da urtean, 100€ inguruko aldea dago. Baina gogoratzekoa 

da sistema honekin instalazioak hobeto funtzionatuko duela izan ere kontsumo 

gutxiko sasoietan galdara txikiarekin funtzionatu daiteke, horrela behar energetikora 

hobeto moldatuz. 

 

5.1.3 Aurrezte ekonomikoa eguzki instalazioarekin eta bi 
biomasa galdararekin 

Aztertutako azken aukera honek eguzki instalazioa izanik udako hilabeteetan 

galdarak deskonektatzeko aukera ematen du eta gainera urtean zehar eguzki 

kontribuzioak laguntzen du erregai kontsumoa murrizten.  Beraz 4.2.8 atalean ikusi 

bezala sistema honek aurreko biekin konparatuz aurrezte ekonomiko handiagoa 

eskainiko du, izan ere, biomasaz ase beharreko energia 198.533,49 kWh-koa da. 

 

Aukeratutako galdarak aurreko ataleko berdinak izanik, errendimenduak ere 

berdinak dira, honako hau da sistema honek eskainiko lukeen aurrezte ekonomikoa. 

𝑆𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 𝑐𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 − 𝐶𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 · 𝑐𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 0,1 −
198.533,49kWh

0,92 · 4,9
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔

·
240

€
𝑡𝑜𝑛𝑎

1000𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛𝑎

= 19.744,4€ 

 

𝑆𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 𝑐𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 − 𝐶𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 · 𝑐𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 0,1 −
198.533,49kWh

0,924 · 3,5
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔

·
150

€
𝑡𝑜𝑛𝑎

1000𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛𝑎

= 21.105,64€ 

 

Aipatu bezala aukera honekin lortzen da aurrezte ekonomikorik handiena urtero, 

baina inbertsio handiagoa eskatzen du. 

 

5.2 ITZULERAKO EPEA EDO PAYBACK 

Itzulerako epea edo Payback-a, proiektu baten hasierako inbertsioa zenbat urtetan 

berreskuratzen den jakiteko erabiltzen den formula bat da honela adierazten dena: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 
𝐼

𝑆
 

Non S aurretik ikusi bezala urteko aurrezte ekonomikoa den eta I hasierako 

inbertsioa. 

 

Proiektu bakoitzaren inbertsioa ezberdina izango da, hori lan honen aurrekontuaren 

atalean zehazten da gehiago. Itzulerako epea kalkulatzeko inbertsio bezala hartuko 

dira erosi beharreko elementu, tresna eta material guztia, baina ez da kontuan 

hartuko azpikontraten kostua. 
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5.2.1 Biomasa galdara bakarreko instalazioaren itzulerako 

epea 

Sistema honek biomasa gelagatik inbertitu beharreko dirua, 61.684,15 € da. Bain 

horri ere gehitu behar zaio distric heating-aren zirkuitu hidraulikoaren kostea eta 

eraikin bakoitzaren zirkuitu sekundarioko kostea, 15.207,00€ eta 16.194,72€ 

hurrenez hurren.  

 

Beraz sistema honen inbertsio totala 93.085,87€-koa da eta itzulerako epeak 

aukeratzen den erregaiaren arabera hurrengoak: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 =
𝐼

𝑆
=

93.085,87€

17.514,32€/𝑢𝑟𝑡𝑒
= 5,32𝑢𝑟𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑧𝑝𝑎𝑙 =
𝐼

𝑆
=

93.085,87€

19.150,37/𝑢𝑟𝑡𝑒
= 4,86𝑢𝑟𝑡𝑒 

5.2.2 Bi biomasa galdarako instalazioaren itzulerako epea 

Instalazio honetan bi biomasa galdara izanik biomasa gelagatik inbertitu beharreko 

dirua handiagoa da, 67.572,15 € hain zuzen ere. Baina zirkuitu hidraulikoaren kostea 

eta eraikin bakoitzaren zirkuitu sekundarioko kostea, aurreko kasuko berdina da, 

15.207,00€ eta 16.194,72€ hurrenez hurren.  

 

Beraz instalazio honen inbertsio totala 98.973,87€-koa da eta itzulerako epeak 

aukeratzen den erregaiaren arabera hurrengoak: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 =
𝐼

𝑆
=

98.973,87€

17.403,01€/𝑢𝑟𝑡𝑒
= 5,69𝑢𝑟𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑧𝑝𝑎𝑙 =
𝐼

𝑆
=

98.973,87€

19.065,8€/𝑢𝑟𝑡𝑒
= 5,19𝑢𝑟𝑡𝑒 

5.2.3 Eguzki instalazioaren eta bi biomasa galdararen 
instalazioaren itzulerako epea 

 Aztertu den azken instalazio honen inbertsioa aurrekoak biak baino askoz handiagoa 

izango da. Izan ere, bi biomasa galdarako gelari, zirkuitu hidraulikoa eta zirkuitu 

sekundarioa gehitzeaz aparte eguzki instalazioaren kostua ere gehitu behar zaio. 

Beraz aurreko atalaren inbertsioari, 70.900,77 € gehitu behar zaizkio eguzki 

instalazioari dagokiona.  

 

Beraz instalazio honen inbertsio totala 169.814,64 €-koa da eta itzulerako epeak 

aukeratzen den erregaiaren arabera hurrengoak dira: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡 =
𝐼

𝑆
=

169.814,64€

19.744,4€/𝑢𝑟𝑡𝑒
= 8,6𝑢𝑟𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑒𝑧𝑝𝑎𝑙 =
𝐼

𝑆
=

169.462,64€

21.105,64€/𝑢𝑟𝑡𝑒
= 8,05𝑢𝑟𝑡𝑒 

 

Beraz, eguzki instalazioaren inbertsioa berreskuratzeko urte gehiago behar dira, 

baina instalaziorik eraginkorrena eta interesgarriena izango litzateke. Hala ere, behar 

energetikoa soilik biomasaz hornitu nahi bada, bi biomasa galdara duen instalazioa 

gomendatuko genuke, nahiz eta 4 hilabete gehiago behar inbertsioa amortizatzeko. 

Izan ere, behar energetikoaren arabera sistema hobeto egokitzen da galdara bat, 

bestea edo biak martxan jarriz. 

 

5.3 INGURUGIRO AZTERKETA 

Aztertu beharreko beste parametro bat instalazio hauek izango duten ingurumen 

inpaktua da. Izan ere, karbono dioxidoak ingurumenean zuzenean eragina duen 

faktorea da, negutegi efektuan eta atmosferako kutsaduran besteak beste.  
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Horregatik instalazio hauekin ekidin daitezkeen CO2 isuriak kalkulatze erabaki da, 

ondorengo formula erabiliz: 
𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑖𝑑𝑖𝑛 = 𝐶𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙 · 𝐹𝑔𝑎𝑠𝑜𝑖𝑙,𝑐𝑜2 − 𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 · 𝐹𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎,𝑐𝑜2 

 

Non, Fco2 CO2- ko isuri baliokide espezifikoa den eta bere unitatea g CO2/kWh . 

Gasolioaren eta biomasaren isuri baliokide hori, 311g CO2/kWh eta 18 gCo2 /kWh 

dira hurrenez hurren [27]. 

Aurreko ataletan bezala jarraian aztertutako hiru instalazioek ekiditen dituzten CO2 

isuriak aztertuko dira: 

 

5.3.1 Biomasa bakarreko instalazioaren ingurugiro azterketa 

Instalazio honek behar energetiko guztia ase behar du galdara bakar batez eta lehen 

aipatu bezala galdara horren errendimendua %92,8 da pelletarentzat eta %93,1 

ezpalarentzat. 

 

Beraz erregairen arabera instalazio honekin isurtzea ekiditen den CO2 kantitatea 

ondorengoa da: 

𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑖𝑑𝑖𝑛 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 311
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
−
242.512,49kWh

0,928
· 18

𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 89,57𝑡𝑜𝑛𝑎𝐶𝑂2 

𝐸𝑧𝑝𝑎𝑙𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑖𝑑𝑖𝑛 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 311
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
−
242.512,49kWh

0,931
· 18

𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 89,59𝑡𝑜𝑛𝑎𝐶𝑂2 

 

Oso esanguratsua da energia berriztagarrien instalazio batekin ekidin daitezkeen CO2 

isuriak, bi erregaiekin 90 tonetatik hurbil. 

 

5.3.2 Bi biomasa galdara instalazioaren ingurugiro azterketa 

Bigarren instalazio honetan ere behar guztia biomasarekin hornitu behar denez 

ekiditako iduri kantitateak antzekoak izango dira, galdararen errendimendu 

txarrenak, pelletarentzat %92 eta ezpalarentzat %92,4 dira 

 

Beraz, erregairen arabera instalazio honekin isurtzea ekiditen den CO2 kantitatea 

ondorengoa da: 

𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑖𝑑𝑖𝑛 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 311
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
−
242.512,49kWh

0,92
· 18

𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 89,53𝑡𝑜𝑛𝑎𝐶𝑂2 

𝐸𝑧𝑝𝑎𝑙𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑖𝑑𝑖𝑛 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 311
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
−
242.512,49kWh

0,924
· 18

𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 89,55𝑡𝑜𝑛𝑎𝐶𝑂2 

Kasu honetan ere ekidin egiten diren isurien kantitatea oso garrantzitsua da. 

 

5.3.3 Eguzki instalazioaren eta bi biomasa galdara 
instalazioaren ingurugiro azterketa 

Analizatutako azken aukera honetan biomasaz hornitu beharreko energia kantitatea 

baxuagoa da aurreko biekin konparatuz, beraz isuriak ere baxuagoak izango dira, 

isuri gehiago ekidinez. 

 

𝑃𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑖𝑑𝑖𝑛 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 311
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
−
198.533,49kWh

0,92
· 18

𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 90,39𝑡𝑜𝑛𝑎𝐶𝑂2 

𝐸𝑧𝑝𝑎𝑙𝐶𝑂2,𝑒𝑘𝑖𝑑𝑖𝑛 = 303.140,61𝑘𝑊ℎ · 311
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
−
198.533,49kWh

0,924
· 18

𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
= 90,41𝑡𝑜𝑛𝑎𝐶𝑂2 

Aipatu bezala eguzki sistema eta biomasa instalazioaren konbinaketak karbono 

dioxido gehiago isurtzea ekiditeen du. 
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6. ONDORIOAK 

Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz herriak energia berriztagarriengatik apustu 

garrantzitsu bat egin nahi du horretarako bere herrian bero-sare sistema bat 

inplantatuz. Proiektu honetan hiru aukera aztertu dira, funtsezko energia-iturri 

biomasa izanik. 

 

Honelako sistema batek bero-sarera konektatutako eraikinak ur bero sanitarioz eta 

berokuntzaz hornitzen ditu zentral bakarrarekin. Hau da, eraikin bakoitzak bere 

galdara izan beharrean, eraikin guztiak asetzen dituen galdara gela bat dago, horrela 

sistema zentralizatu bat izanik. 

 

Aztertutako hiru sistemetatik bat aukeratzea Udaletxeari dagokio, garrantzitsuena 

honelako sistema garbi bat martxan jartzea da. Izan ere, 5.3.3 puntuan aztertu 

bezala onelako proiektu batek ingurugiroan eragin handia dauka, urtean atmosferara 

90 tona CO2 isurtzea ekidin daitekelako. 

 

Gainera, 5. atalean ikusi bezala proiektu hauek bideragarriak dira, nahiz eta inbertsio 

hauek handiak izan urte 5-8 urtera amortizatzen dira, aurrezte ekonomiko 

garrantzitsuak ekarriko baititu urtero. Aukeratutako sistemaren eta erregaiaren 

arabera, urtean aurreztutako dirua 17.403,01€-tik 21.105,64€ -ra aldatzen da, kasu 

guztietan aurrezte garrantzitsua izanik. 

 

Hala ere, bi galdarako sistema jartzea gomendatzen da, energia-iturri bakarra bezala 

zein eguzki instalazioarekin batera. Izan ere, eraikinen eskaerara urteko hilabete 

guztietan hobeto moldatzeko bi galdarako sistema da egokia, aurretik esan bezala, 

eskari txikiekin potentzia baxuagoko galdara jarriko da martxan eta eskariak gora 

egin ahala potentzia handiagoko galdara piztuko da. Eguzki instalazioarekin udako 

hiru hilabetetako eskaria ase daitekeenez, hilabete horietan biomasa instalazioa 

deskonektatu daiteke, urtean beharrezko ezpal kopurua txikiagotuz. 

 

Munitibar herri txikia izanik eta eraikinak elkarrengandik nahiko hurbil egonda, 

aurrerago bero-sarera beste eraikin batzuk ere batu daitezke nahi izanez gero. 

 

Erregaiari dagokionez, Munitibarrek egun duen biomasa instalaziorako pellet-a erabili 

arren, interesgarria izango litzateke aurrerago ezpala erabiltzera pasatzea. Udal herri 

honek inguruan hainbat baso propio ditu, horien ustiaketa modu zentzuzko baten 

eginez, erregaiaren kostua nabarmenki jaitsi daiteke. Izan ere, udalak bereak diren 

baso horiek kudeatuz lehorketa, ezpalketa eta garraioa baino ez lukete ordaindu 

behar izango, zuhaitzak Udaletxearenak direlako. 

 

Horregatik proiektu honek ezpalak nahiz pellet-ak onartzen ditu, nahiz eta udaletxeak 

ez duen adierazi zein erregaia erabili nahi duten, hasieran behintzat pelleta erabiltzea 

izango litzateke ohikoena, erregai ezaguna dutelako. Hala ere, proiektu honekin 

edozein momentutan ezpalera pasa daitezke, horrela Euskal Herrian dagoen baso 

forestalen aprobetxamendua eginez eta aldi berean erregaiaren kostu modu 

nabarmenean txikiagotuz. 
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