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0 ESKERRAK 

Hasteko, eskerrak eman nahiko nituzke gradu amaierako lan hau egin ahal izateko 
laguntza eman didaten guztiei. 
 
Lehenik eta behin, proiektu honen tutoreari, Mirari Antxustegi, nahi baino gehiagotan 
izan ditudan zalantzak pazientziaz erantzun izanagatik, eta lana antolatzeko orduan 
emandako argibideengatik. 
 
Aramaioko Udalari, emandako informazio eta laguntza guztiagatik. Plazer bat izan da 
proiektua txikitatik ezagutzen dudan herrian egin izana. 
 
Udalbiltzako Ibai Esteibarlandari, berak lotu baitzuen proiektua. Nire lanarekiko erakutsi 
duen interesagatik eta proiektu hau lotu izanagatik. 
 
Bost urte hauetan Eibarko IITUE-n ezagutu ditudan ikaskide eta irakasleei, egun 
dakidanaren zati handi bat zuengatik ikasi baitut. 
 
Familia guztiari, urte hauetan zehar eman didaten animo eta babesagatik. Eskerrik asko 
bihotzez. 
 
Por último, y sobre todo, muchísimas gracias a Antonio y a Sara, por toda la ayuda 
prestada y todo lo que he aprendido con vosotros.  
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1 SARRERA 

 

1.1 Egungo egoera 

Denbora pasa ahala, gizakiak errekurtso energetikoekiko duen dependentzia handitzen 
joan da. Munduko herrialde askotan, pentsaezina da argi, garraio, berokuntza, 
errefrigerazio edota ur bero sanitariorik gabe bizitzea. Dependentzia honek, halaber, 
munduan aurkitzen diren baliabide energetikoen erabileraren gehiegikeria bat ekarri du, 
batez ere erregai fosilena, hau da, ikatza, petrolioa edota gas naturala. Aipaturiko azken 
hauek, jakina denez, berriztagarriak ez diren errekurtsoak dira, abiadura bizian agortzen 
ari direnak. Ia konturatu gabe, gizateria krisi energetiko mundial batean sartu da azken 
hamarkadetan. [1] 

 
Espainiar Estatuak, adibidez, baliabide energetiko oso gutxi ditu bertan. Batez ere 
hidrokarburorik ez egoteak eta dagoen ikatzaren kalitate txarrak mugatu dute garapen 
ekonomiko-energetikoa zonalde honetan. Baliabideen urritasunak Espainiar Estatua 
kondenatu du defizit egoera batera eta kanpo-dependentzia izugarri batera. Europar 
Batasuneko beste herrialdeekin konparatuz, dependentzia energetikoaren tasa 
handienetako bat dauka Espainiar Estatuak, izan ere, kontsumitzen duen energiaren 
%70,5a inportatu behar baitu, bataz bestekotik nahiko urruntzen den balioa, europar 
bataz bestekoa %53,2 dela kontuan hartuz. [2] 
 

 
Grafikoa 1-1. Europar Batasuneko zenbait herrialderen dependentzia energetikoak, Eurostat. 
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Gazta moduko grafikoa (Grafikoa 1-1) analizatu ezkero, ikus daiteke petrolioaren 
kontsumoa totalarekiko oso handia dela, %43koa hain zuzen ere, gas naturalak 
jarraitzen duelarik %21,4aren kontsumoarekin. Energia nuklearrak eta ikatzak 
emandakoa %10-aren inguruan aurkitzen dira. Azkenik, ikus daiteke energia 
berriztagarriek lehen mailako energiaren %14,1a soilik betetzen dutela. [3] 
 

 
 

Grafikoa 1-2. 2013ko lehen mailako Espainiako energia-kontsumoaren grafikoa, Minetur . 
 
 

Espainia Europar Batasunean sarturik dagoenez, Batasunak diseinaturiko energia-plan 
eta estrategiak bete behar ditu maila lokal, nazional eta europarrean.  
 
Bete beharreko lege horien artean aski ezaguna den 20/20/20 (2009/28/CE) legea 
aurkitzen da [4]. Lege horren jomuga hurrengoa da: 2020. urterako Europar Batasunean 
negutegi efektuko gasak %20 murriztea (1990eko datuekin alderatuz), energia 
berriztagarrien erabilera kontsumo totalarekiko %20koa izatea eta eraginkortasun 
energetikoaren bidez %20ko aurreztea lortzea. 2007an atera zen protokolo hau Kioton, 
eta 2009. urtean sartu zen legislazioan. 
 
Urte batzuk beranduago, hala ere, 2014an, Europar Batasuneko buruek beste marko bat 
adostu zuten, 2030. urtera begira [5]. Marko honen jomuga aurrekoaren bera da baina 
kasu honetan (1990eko datuekin alderatuz) negutegi efektuko gasen murrizketa %40a 
izango litzateke, energia berriztagarrien kontsumoa %27koa eta energiaren aurreztea 
%27koa. 
 
Espainiako egoera energetikoa analizatuz, erronka handia dauka estatuak aurrez 
aipaturiko helburuak bete nahi baditu. Azken urteetan aplikatu diren legediek, gainera, 
energia berriztagarrien loratzea eten dute, batez ere 2014ko ekainean argitaratutako 
413/2014 errege dekretuak [6], energia berriztagarri, kogenerazio eta hondakinen bidez 
lorturiko energia elektrikoa erregulatzen duena; eta IET/1045/2014 araua [7], energia 
berriztagarri, kogenerazio eta hondakinen bidez funtzionatzen duten instalazioen 
ordainsariak mugatzen dituena. 
 
Laburtuz, gaur egun espainiar estatuko egoera energetikoak ez dio mesede handirik 
egiten energia berriztagarriei bultzada bat eman nahi dieten proiektuei.  
 
Orri hauetan aurkitzen den proiektua Euskal Autonomia Erkidegoan egingo denez, hala 
ere, kontuan izan behar da bertan aplikatuko den estrategia. EAEn Euskadiko Estrategia 
Energetikoa 3E2020 dago [8], hurrengo jomugak dituena: 
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1. 2020. urtean 2008an eman ziren lehen mailako energia kontsumoak ez 
gainditzea, eraginkortasun energetikoa aplikatuz sektore guztietan (urtean 
1.050.000 ptb, hau da, petrolio tona baliokide, aurreztu beharko lirateke). 
 

2. 2010. urtearekin alderatuz, 2020an petrolioaren kontsumoa %9 murriztea. 
Ibilgailu elektrikoak eta beste energia berriztagarri batzuen erabilerarekin 
funtzionaturiko garraioak sustatuz lortu beharko litzateke hau. 

 
3. Energia berriztagarrien aprobetxamendua %87an hobetzea, 2020. urtean energia 

berriztagarrien lehen mailako %14ko kontsumoa lortu ahal izateko. 
 

4. Energia elektrikoaren sorkuntzan energia berriztagarriak eta kogenerazioa 
sustatzea, 2010ean zuten %18ko erabileratik 2020an %38ko erabilerara 
pasatzeko. 

 
5. Ikerketa sustatzea garapen teknologiko eta industrialean, eta energiaren 

sektorean lan egiten duten enpresen fakturazioa %25ean handitzea. 
 

6. Aldaketa klimatikoa arintzean lan egitea 2,5Mt murriztuz, politika energetikoan 
oinarritutako legedia aplikatuz. 

 
7. Instituzio-politika konprometitua izatea eta laguntza eta inbertsio publikoetan 

inbertsio garrantzitsuak egitea, maila lokaleko proiektu txikiei laguntza emanez. 

 

Nahiz eta espainiar estatutik egoera nahiko ilun ikusten den, EAE-ko estrategia honen 
bidez orri hauetan aurkitzen den bezalako proiektuei bultzada eman ahalko zaie. 
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1.2 Aurrekariak 

1.2.1 Aldaketa klimatikoa 

Klimari dagokionez, ikerketa ugari egin dira historia osoan zehar, eta, nahiz eta 
klimatologia alor zaila den, faktore asko hartu behar direlako kontuan, azkar garatzen ari 
da [9]. Lurra planetako klima inoiz ez da estatikoa izan. Energia-balantzearen asaldurak 
direla eta, etengabeko aldaketan egon da berau milurteko askotan zehar. Aldaketa horien 
adibide dira Lurrak jasan dituen periodo glaziarrak [10]. 
 
Lurrak jasaten dituen klima-bariazio globalei deritze aldaketa klimatiko. Aldaketa hauen 
jatorria naturala izan daiteke, baina gizakiaren aktibitateak ere ondorioak ekar ditzake 
kliman. Ondorio hauek parametro klimatiko ezberdinetan antzematen dira gero, 
tenperaturan, prezipitazioetan, hodeietan eta abar.  
 
Negutegi efektua da, baina, aldaketa klimatikoan gehien eragiten duen faktoreetako bat. 
 
 

1.2.2 Negutegi efektua 

Aurreko atalean aipatu bezala, aldaketa klimatikoaren bariazioek jatorri naturala edo 
giza-jatorria izan dezakete.  Negutegi efektua berez prozesu natural bat da. Honen bidez, 
eguzkitik datorren beroaren zati bat gordetzen da Lurraren atmosfera osatzen duten 
geruza baten pilatzen diren gasei esker. Gas hauen artean karbono dioxidoa, oxido 
nitrosoa eta metanoa aurkitzen dira. Fenomeno hau gabe ezinezkoa izango litzateke bizia 
egotea Lurrean, planeta hotz egia izango litzatekeelako. Natura bera arduratu izan da 
betidanik, hortaz, gas hauen emisioak behar bezala orekatzeaz. 
 
Hala ere, munduan industrializazioaren garaia ematen hasi zenean, atmosferak dituen 
gas hauen emisioak ikaragarri handitu ziren. XIX. mendeko emisioekin alderatuz, gas 
hauen kontzentrazioak %30eko igoera izan du [9]. 

 

 
Irudia 1-1. Negutegi Efektua, Google. 
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1.2.3 Berotze globala 

Berotze globala negutegi efektuaren gasen kontzentrazioa igotzearen ondorioz azken 
urteetan eman den fenomenoa da. Fenomeno honek lurrazaleko, aireko eta ozeanoetako 
batez besteko tenperaturaren igoera dakar. 
 
Lurrazaletik hurbil bataz besteko airearen tenperatura 0,74 ± 0,18 ⁰C igo da azken 
mendean, hau da, industrializazioa hasi zenetik. Lehen aipatu bezala, XX. mendearen 
erdialdetik aurrera sekulako igoera eman da urtez urte neurtutako tenperaturan, eta hau 
gizakiak isuritako berotegi-gasengatik izan da, IPCC-ren (Klima aldaketari Buruzko 
Gobernu Arteko Taldea) arabera. 
 
Horretaz gain, IPCC-k aurreikusten du 1990tik 2100ko tartean 1,1etk 6,4⁰Cra igo ahalko 
dela tenperatura. Izan ere, nahiz eta gaur egun arteko berotegi efektuko gasen isurketak 
eten, berotze globalak aurrera jarraituko du zenbait urteetan zehar. [11] 

 

 
Grafikoa 1-3. Munduko tenperatura aldaketaren bataz bestekoa urteetan zehar berotze globalaren 

ondorioz, Google . 
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1.3 Energia berriztagarriak 

Energia berriztagarriak iturri natural eta agortezinetatik sortzen diren energiak dira. 
Alternatiboak dira, hau da, gaur egun erabiltzen diren eta kutsakorragoak diren energia-
iturriak ordezkatu ahalko dituzte (hein batean bada ere). Egun asko erabiltzen diren 
erregai fosilak edo energia nuklearra noizbait amaituko dira, eta gizarteak jakin beharko 
du horiek utzitako hutsuneari aurre egiten baliabide ezberdin batzuk bilatuz. 
 
Hala ere, energia alternatiboak, berriztagarriak izan arren, bukagarriak dira, naturan 
aurki daitekeen beste edozein baliabidek bezala esplotazio muga maximo bat 
daukatelako. Ondorioz, ohiko energia-iturrietatik energia berriztagarrietara emango den 
aldaketa mailaz maila eta poliki egingo den arren, urte batzuen buruan ezingo da inolaz 
ere mantendu gaur egun dagoen eredu energetikoak dakarren  kontsumo izugarria.  
 
Garapen iraunkorra bermatu beharko da hurrengo hamarkadetan, beraz, hurrengo ideiak 
oinarri dituena: 
 

• Energia berriztagarrien erabilera nahitaezkoa izango da, XXI. mendea aurrera joan 
ahala erregai fosilen iturriak agortuko direlako. 
 

• Iturri garbien erabilera sustatu beharko da, ohiko errekuntza-prozesuak eta fisio-
nuklearra (zeinak hondakin oso kutsakorrak sortzen dituen) alde batera utziz. 

 
• Eredu energetiko zentralizatuaren azpiegitura deuseztatu beharko da, banaketa 

sakabanatuago bat eginez, eta tokian tokiko kudeaketa bermatuz. 
 

• Eskaera energetikoa gutxitu beharko da, eraginkortasun energetikoaren 
garapenean eta praktikan indarrak jarriz. 

 

• Benetan beharrezkoa ez den energiaren kontsumoa gutxitu beharko da, hau da, 
ez du balioko soilik modu eraginkor batean kontsumitzea, baizik eta energia ahalik 
eta gehien aurreztea, gizartean kontzientzia eta kultura energetiko apropos bat 
garatuz. 

 
Aldaketa klimatikoa eta berotze globala gelditu nahian, eta negutegi efektuko gasen 
murrizketa ematea nahi bada, berebizikoa da energia-iturri alternatiboak jomuga bezala 
hartzea. 
 
Aurreko atalean aipaturiko espainiar estatuko legediak energia berriztagarriei laguntza 
handirik ematen ez badie ere, EAE-ko estrategiak mesede egiten die hemengo maila 
lokaleko proiektuei. [12] 
 
Euskal Herrian kokatu ezkero, ikus daiteke zonalde ezberdinen arabera aukera 
ezberdinak daudela, hala nola: itsas energia kostaldean, eguzki energia termiko zein 
fotovoltaikoa hegoaldean, haize-energia zonalde menditsuetan, eta, proiektu honen 
oinarri izango dena, biomasa, erabiltzea baso ugari dauden zonaldeetan. 
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1.3.1 Eguzki-energia 

Eguzki-energia eguzkitik Lurrera erradiazio elektromagnetiko itxuran iristen den energia 
mota da. Eguzkia energia iturri agortezina eta berriztagarria da, eta energia termikoa 
(berokuntza eta ur bero sanitarioa lortzeko) edo elektrizitatea sortzeko erabiltzen da. 
 
Eguzki-energiatik energia termikoa lortzeko kolore ilun bateko panelak (beltzak ia beti) 
erabiltzen dira, hauetan metatzen baita hoberen eguzkiaren beroa. Paneletan metaturiko 
beroa erabiltzen da gero azpitik pasatzen diren eta ura daramaten hodi batzuk 
berotzeko. Era honetan errendimendu nahiko handiak lortzen dira, jasotako energiaren 
%70 inguru aprobetxatzen delarik.  
 
Eguzki-energia fotovoltaikotik elektrizitatea lor daiteke. Fenomeno honi efektu 
fotoelektrikoa deritzo. Xafla erdieroaleetan gertatzen da efektu hau; eguzki izpiek jotzean 
elektroiak mugitzen dituzte, korronte elektrikoa sortuz. Kontuan hartu behar da, hala 
ere, etenkako energia-iturria dela hau; plaka fotovoltaikoek gauean edo egun hodeitsu 
batean ez dute elektrizitaterik emango, hortaz, bateriak erabili ohi dira lorturiko energia 
metatzen joateko. [13] 

 

 
Irudia 1-2. Eguzki energia fotovoltaikoaren funtzionamendu-adibidea. Google. 

 

1.3.2 Energia eolikoa 

Energia eolikoa haizea erabiliz lortzen den energia da. Energia elektrikoa lortzen da 
hemendik.  
 
Haize-energiaren erabilera nahiko sinplea da. Eguzkiak Lurra berotzen du, baina 
lurrazalak duen forma irregularraren eraginez, tenperatura ezberdineko aire-masak 
sortzen dira, dentsitate eta presio ezberdinekoak. Aire masen arteko ezberdintasun 
horiek alde baterako eta besterako korronte horizontalak sortzen dituzte, hau da, haizea. 
Haize horrek abiadura jakin bat dauka, eta, ondorioz, energia zinetiko kantitate bat. 
Energia hori kaptatzeko paladun aerosorgailuak erabiltzen dira, ardatz horizontala edo 
bertikala eduki dezaketenak. Haizearen abiadurak, beraz, higiarazten ditu 
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aerosorgailuaren errotaren palak, barruan duen errotorea biraka jarriz eta energia 
elektrikoa sortuz. [14] 

 

1.3.3 Energia hidraulikoa 

Energia hidraulikoak uraren mugimenduarekin energia eskuratzean datza. Energia 
elektrikoa lortu ohi da energia-iturri honekin. Honetarako, ibaiek daramaten uraren 
energia erabiltzen da. 
 
Sorgailu hidrauliko batzuek ur-jauzi naturalak erabiltzen dituzte. Beste batzuek, aldiz, 
sorgailua baino ehunka metro gorago, ibaiaren zati bat desbideratu eta ahalik eta 
garaiera gutxiena galduta sorgailuaren parera eramaten dute. Edozein kasutan, altuera-
ezberdintasunak ematen duen energia potentziala erabiltzen da turbina mugiarazteko. 
 
Zenbat eta altuera-ezberdintasun handiagoa lortu uraren ibilbidean, orduan eta 
handiagoa izango da jauzi horretan sortuko den energia potentziala, eta, ondorioz, 
handiagoa ere behera heltzean urak izango duen energia zinetikoa. 
 
Urak, goitik  behera erortzean, beheko aldean dagoen turbinaren palei eragin eta birarazi 
egiten ditu. Turbina hori sorgailu elektriko baten ardatzari lotuta dagoenean, 
elektrizitatea lortuko da.  
 
Energia mota honek gaur egun potentzial nahiko handia dauka. [15] 
 

 
Irudia 1-3. Grabitateko central hidrauliko baten eskema. Google. 

 

1.3.4 Itsas energia 

Itsas energia itsasoko olatu eta itsasaldietatik lortzen den energiari deritzo. Urak 
Lurraren %70 inguru estaltzen du, etengabeko mugimenduan dago. Ondorioz, potentzial 
handiko energia iturria da hau. 
 
Itsasoko uren mugimendu konstante honek energia zinetikoa du, eta metodo ezberdinak 
erabiliz mareen, olatuen edo itsasoak duen energia termikoaren aldaketa aprobetxatu 
daiteke bertatik elektrizitatea eskuratzeko. 
 
Hala ere, gaur egun oso garatua ez dagoen teknologia bat da, eta ondorioz, ez da oso 
erabilia. [16] 

 

1.3.5 Energia geotermikoa 

Energia geotermikoa deritzona lur barneko tenperaturaz baliatzen da energia termikoa 
lortzeko. Bi motako energia geotermikoa dago: tenperatura altukoa eta tenperatura 
baxukoa. 
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Tenperatura altuko energia geotermikoan lurraren barneko magmak sorturiko beroa 
erabiltzen da, lurzoru bolkaniko, ur termal edota geiserretan azaleratzen dena zuzenean 
erabiliz. 
 
Tenperatura baxuko energia geotermikoan lurzoruak duen tenperatura erabiltzen da. Ez, 
ordea, era zuzenean, baizik eta zoruak eskaintzen duen bero-trukerako ahalmena 
aprobetxatuz, lurzoruak oso tenperatura konstantea baituelako. Hortaz, nahiz eta 
tenperatura baxuan egon, lurzoruak beroa xurgatu eta eman dezake. Azken horri 
elkartruke geotermikoa deritzo. [17] 

 

 
Irudia 1-4. Tenperatura baxuko instalazio geotermiko baten adibidea. Google. 

 

1.3.6 Biomasa 

Azkenik, energia berriztagarri ezagunenean artean biomasa egongo litzateke. Biomasa 
energia barruan duen jatorri organikodun edozein material bezala definitu daiteke. 
Biomasak gordetzen duen energia horrek eguzkian du jatorria. Landareek eguzkiaren 
energia behar dute fotosintesia egiteko, eta, era berean, animaliak landareez elikatzen 
dira. Esan daiteke, beraz, biomasa produktu eta hondakinek daukaten frakzio 
biodegradagarria dela. Hauen jatorria laborantza- edo baso-jardueretatik eta udal-
hondakin eta hondakin industrialetatik dator. [18] 
 
 
Aukeratutako proiektua Arabako Aramaio udalerrian gauzatuko denez, eta zonalde 
nahiko basotsua denez, egokiena kasu honetan biomasa erabiltzea izango litzateke. 
Hortaz, biomasaren azalpenak luzeago emango dira hurrengo ataletan. 
 
 

1.3.7 Bero-sareak 

Bero-sareak edo distict heating deiturikoek, beroa banatzen dute bai ur bero 
sanitariorako edota berokuntzarako sare lokal baten bidez, gasa, ura, elektrizitatea edo 
telekomunikazioekin egiten den bezala. 
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Mota honetako sare bat ohiko eraikinetako zentralizatuetatik bereizten duena da eraikin 
multzo baterako diseina daitekeela, eta nahi den tamainakoa izan daitekeela (etxe gutxi 
batzuk, herri oso bat…).  
Energia termikoa produzitzen duen zentral edo puntu batetik beroa eraikinetan zehar 
banatzen da, lur azpitik doazen eta termikoki ondo isolaturik dauden hodi batzuen bidez. 
Hodi horiek eraikinetan dauden azpizentraletara heltzen dira. Eraikin bakoitzak 
azpizentral bat dauka, bakoitza bere bero-trukagailuarekin. Beroa eraikinean utzi 
ondoren, hotz geraturen ura produkzio zentral edo puntura birzirkularazten da, berriro 
berotu eta ziklo osoa egin dezan. [19] 

 
Irudia 1-5. Bero sarearen adibidea: azpiko zirkuitu hidraulikoa eta eraikin bateko azpiestazioa. 

Google. 

 
Energia berriztagarriak integratzeko banaketa eredu aproposa da district heating-arena. 
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1.4 Biomasaren aplikazio energetikoak 

1.4.1 Biomasaren erabilerak 

Jatorriaren arabera, biomasa mota ezberdinak aurki daitezke: 
• Nekazaritza-biomasa: uzten hondakinak eta nekazaritza-laborantza espezifikoak. 
• Baso-biomasa: basoak garbitzetik eta inausketetatik sorturiko hondarrak eta 

baso-laborantza energetikoak. 
• Abere-biomasa: abereen zaintzatik lortutako hondakinak. 
• Biomasa industriala: oliba-olio edo kontserba-fabriketatik, egur-industriatik edota 

paper-industriatik eratorritako hondar organikoak. 
• Hiri-biomasa: hiri-hondakin solidoen frakzio organikoa. 
• Ur-biomasa: ur-landareetatik eta algetatik eratorritako biomasa. 

 

 
Irudia 1-6. Biomasaren jatorri ezberdinak, Idae. 

 
 

Kasu honetan, baso-biomasa landuko da proiektuan zehar. 
 
Betidanik izan da erabilia historian zehar (adibidez, egurra aspalditik erabili izan da sua 
egin eta etxeak eta janaria berotzeko). Hala ere, 70. hamarkadan biomasa erregai fosilek 
ordezkatu zuten, hauek askoz errazagoak baitziren garraiatzen, erabiltzen eta 
biltegiratzen. Gainera, erregai fosilez hornituriko galdarak errazago erabiltzen ziren. [18] 
 

1.4.2 Biomasaren ezaugarriak: abantailak eta desabantailak 
 
Gaur egun, baiezta daiteke biomasa-teknologia fidagarria dela, eta ekonomikoki 
lehiakorra dela gas naturala eta petrolioarekin. Sistema nahiko garatuak aurki daitezke 
gaur egun, bilketa edo konpaktaziorako, eta baita galdarei dagokienez. 
 
Biomasaz hornituriko galdara bat gai da girotze-sistema bat hornitzeko (bai beroketa eta 
bai hozketarako), gasa edo gasolioa erabiltzerakoan bezala. Horrelako galdara bat 
martxan jartzeko bioerregai solidoak erabiltzen dira, horien artean pelet-ak, oliben 
hezurrak, fruitu lehorren oskolak eta, proiektu honetan erabiliko direnak, ezpalak, 
daudelarik. 
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Biomasaz hornituriko girotze-sistemek ez diote kalterik eragiten ingurumenari; ez dute 
usainik sortzen, gasoilak bezala, ezta gasak bezalako ihes edo jario arriskutsurik. 
Funtzionamendu eta mantentze-lan oso errazak dituzte horrelako galdarek, eta hauen 
garbiketa erraza da, baita ere. Horretaz gain, mota hauetako galdarek bizi-iraupen 
nahiko luzea daukate eta ohiko gasoliozko galdarak baino isilagoak dira, ez dutelako 
presio altuko airea insuflatzeko (haizea emateko) erretzailerik erabili behar erregaia 
pulberizatu (lainoztatu) ahal izateko. Azkenik, abantaila teknikoei so eginez, esan daiteke 
errendimendu energetiko nahiko altua izan ohi dutela, %85-92 artekoa, hain zuzen ere. 
 
Desabantaila teknikoei dagokienez, esan beharra dago espazio handi bat behar dela, bai 
galdarentzako, eta baita bioerregaia (Aramaioko kasuan ezpalak) biltegiratzeko. Horretaz 
gain, tokian tokiko erregaia (ezpalak) erabiltzeko kasuan, egur zati horiek lehortzeko 
lehortegi bat jarri beharko litzateke, horrek ere espazio jakin bat eta hasierako inbertsio 
ekonomiko handiago bat eskatzen duelarik. Ezpala beste toki batetik jaso nahi izan 
ezkero, kontuan hartu beharko litzateke baita bioerregai hori kontsumo-tokirarte 
ekartzeko edukiko diren gastu bai energetiko (materiala alde batetik bestera garraiatzeko 
behar den energia gastua), bai ekonomikoak (energia horrek, ibilgailuaren gasoleoak 
adibidez, gainkostu bat eragingo dio eskatutako lehengaiari) eta baita ingurumen kalteak 
(bioerregaiak toki batetik bestera garraiatzean sortuko diren CO2 isurketak eta beste, 
ibilgailuaren ondorioz). Kontuan hartu beharko litzateke, gainera, biomasazko erregaiak  
toki asko okupatzen duela, beraz, garraiatzeko kantitate eta pisu handiagoa izango 
litzateke. 
 
Jarraian biomasak ekar ditzakeen abantaila sozio-ekonomikoak eta ingurumena 
hobetzeko abantailak aipatuko dira: 

• CO2 (karbono dioxido) balantze neutroa dauka, hori da abantaila onena 
ingurumenari begira. Hau da, bioerregaiak sortzeko landareak behar dira, eta, 
landareek euren bizitzan garatzeko CO2 kopuru bat xurgatu dute. Ondoren, 
landare horiek bioerregai bihurtzen dira eta energia lortzeko erretzen direnean, 
CO2-a askatu behar dute derrigor. Beraz, ikusten den moduan, zikloa orekatuta 
geratzen da, prozesu osoan kontsumitu eta askatutako CO2-a konpentsatua 
geratzen da. 

 
Irudia 1-7. Biomasaren zikloa, Google. 
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• Garrantzitsua da bioerregai hauek lortzeko ez dela zertan lur bat ustiatu funtzio 
honetarako bereziki, galdara hauetan erreko diren osagai ia denak jadanik 
erabilitako produktu biologikoen edota desagertu behar diren hondakinetatik 
datoz. Ondorioz, bi txori tiro batez hiltzen dira: behar ez dugunaz libratzen gara 
eta gainera energia lortzeko erabiltzen da. 
 

• Horretaz gain, horrelako proiektu batek inzidentzia sozial nahiz ekonomiko handia 
dauka landa-munduan. Izan ere, jarduera berriak garatzeaz gain, lanpostu berrien 
sorkuntza bermatzen du. Diru-sarrerak ekarriko lituzke maila lokalean, gainera. 
[20] 
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2 HELBURUA 

Proiektu honen helburua Aramaioko udaletxeak martxan jarri nahi duen biomasaz eginiko 
district heating sistemari bultzada bat ematea da. Egin nahi den proiektu honen bidez 
berokuntzaz eta ur bero sanitarioz hornitu nahi dira udalerriko eraikin guztiak, bertako 
basoak eskaintzen dituen baliabide energetikoak (hau da, ezpala) erabiliz. 
 
Aramaioko mapa begiratu ezkero, ikus daiteke bailaran herrigune bat dagoela (Ibarra) 
eta gainontzekoa etxe gutxi batzuk osatutako beste zenbait auzoz dagoela osatua. Hori 
jakinik, proiektua bi fasetan banatzea erabaki zen: 
 

- 1. Fasea: Bero-sarea sortu Ibarrako eraikinak hornitzeko. 
- 2. Fasea: Bero-sarea sortu auzoetan sakabanaturiko eraikinak hornitzeko. 
 

Lehenengo fase horren zati baterako egingo dira dokumentu honetako egiaztapen eta 
kalkuluak. Txosten honen helburu nagusiak hurrengoak izango dira, beraz: 
 

1. Baliabideen balorazioa egitea udal basoetatik ateratakoarekin: segun eta zer 
daukaten, baso publikoak proiektu honetan zenbateraino hornitu dezakeen 
ikustea. Horretaz gain, inguruko zur industriatik lor daitezkeen baliabideen 
azterketa bat egitea. 
 

2. Herriguneko (Ibarra) lehenengo zirkuiturako beharko litzatekeen benetako 
bero-eskaria kalkulatzea. 

 
3. Lorturiko emaitzentzat bero-sare egoki bat aukeratzea, dagozkion elementu 

eta sistemekin. 
 

4. Jadanik biomasazko bero-sarea duten herrietako udaletxeekin hitz egitea eta 
prozesu osoan eta behin proiektua martxan jartzean izan dituzten oztopoak 
zeintzuk izan diren galdetzea; Aramaioko kasuan horrelako zailtasunak 
ekiditeko asmoz. 

 
Azkenik, garrantzitsua da proiektu honen benetako helburua zein den azaltzea: Aramaion 
autosufizientzia energetikoa lortzea biomasaren bidez, eta, horrela, beste herri eta hiri 
batzuentzat eredu izatea. 
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3 PROZEDURA 

Hurrengo atalean aurrekoan aipaturiko helburuak luze eta zabal azalduko dira, horietako 
bakoitza betetzeko beharrezkoak diren pausuak emanez. 
 

3.1 Baliabideen balorazioa 

 
Atal honetan aztertuko dena biomasazko galdara hornitzeko erabiliko den erregaia izango 
da. Egokiena zera izango litzateke, udal basoetatik lorturiko bioerregaiaz bero-sare hau 
hornitu ahal izatea. Hala ere, beharbada posible izango litzateke inguruko herrietako zur-
industrietatik lorturiko hondarrek balio izatea. Ondorioz, hondar horien lorpenaren analisi 
bat egingo da, IDAE-ren Bioraise programa erabiliz. [21] 
 
Beraz, bi dira atal honetan aztertuko diren zatiak: bata, Aramaioko basoak eman 
dezakeen baliabide kopurua, eta bestea, inguruko industria-hondarretatik lor daitezkeen 
baliabideak. 
 

3.1.1 Ingurua 
 
Aramaioko udalerria Arabako ipar-ekialdean kokatua dago. Espainiar estatuko 
iparraldean egonik, klima ozeanikoa du [22]. Honenbestez, zonalde honek prezipitazio 
ugari izan ohi ditu urte osoan zehar, batez ere neguan, itsasotik hurbil aurkitzen baita. 
Neguak hotzak dira hemen eta udak freskoak. Ez da oszilazio-termiko bortitzik ematen, 
urteko bataz besteko tenperaturen maximo eta minimoak ez dutelako salto handirik 
ematen. [23] 

 
Irudia 3-1. Aramaioko udalerriaren kokapena Araban, Google. 

 
Aramaio zonalde osoan sakabanatuta dauden bederatzi auzoz dago osatua, bere 78,83 
km2-tan banatuak daudenak.  
 
Esaten da 1905. urtean Alfonso XIII.a erregeak, Aramaio ezagutzean, zonaldearen 
edertasunaz erabat txunditurik, Alpeekin alderatu omen zuela, Aramaioko haranari 
“Suitza txikia” deituz [24]. Beraz, ikus daitekeen bezala, bailara osoa oso zonalde 
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menditsua da, eta basoz betea dago. Baso horietatik aterako da, ondorioz, beharko den 
erregaia biomasa bezala erabiltzeko. 

 

 
Irudia 3-2. Aramaioko bailararen mapa, Google Earth. 

 
Kasu honetan erabiliko den erregaia, lehen aipatu bezala, egur ezpala izango da, 
Aramaioko bailaran dauden basoak garbitzetik aterako dena.  Baso-garbiketa hau epe 
zehatz batean behin egiten den prozesu bat da. Prozesu honetan, denboralek eta 
eguraldi txarrek apurtu dituzten zuhaitzen ezpalak, eroritako adarrak eta jausitako 
enborrak jasotzen dira, oso arriskutsuak direlako normalean, suteren bat egonez gero 
berehala hartuko luketelako sua. [25] 
 
Behin basoak garbitzen direla, hurrengo galdera planteatzen da: zer egin hainbeste egur 
eta adarrekin? Bada, inora garraiatu beharrean, egokiena izango litzateke lortutako 
tokian (kasu honetan Aramaion) geratu eta erabiltzea. 
 
Hor sartzen da, beraz, biomasaz hornituriko instalazio handi baten funtzioa. Horrela, 
udalerriaren zati bat UBS eta berokuntzarako beharko litzatekeen energia termikoz 
hornitu ahalko litzateke. 
 
 

3.1.2 Baso-hondakinak EAE-n 
 
Baso-dentsitateari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoa bigarren postuan dago, 
Galizia bakarrik aurkitzen delarik aurretik. Datu batzuk emateagatik, hona hemen EAE-ko 
egur aprobetxamendua basoetan hazten denarekiko [26]: 

• Bizkaia %72,26 
• Gipuzkoa %48,23 
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• Araba %31,46 
 

 
Irudia 3-3. Espainiar Estatuko baso-hondakinak, Bionline (IDAE). 

 
Egur kantitate on bat dirudien arren, erabili ahalko litzatekeenaren herena soilik 
aprobetxatzen da. Milioika tona hondakin geratzen dira urtean basoetan, arrazoi 
ezberdinengatik ustiatu ezin diren zonalde ugari daudelako, hala nola: 

• %30eko malda edo handiagoa duten zonaldeak. 
• Babestutako zonaldeak 

Proiektu honen funtsa baliabide energetikoak (kasu honetan baso hondakinak) ahalik eta 
gehien aprobetxatzea denez, aztertuko dira bai basoetan aurki daitezkeen baliabideak 
eta baita zonaldeko inguruko zur hondakin industrialetatik atera daitezkeen baliabideak. 
 

3.1.3 Biomasaren hasierako analisia 
 
Toki bateko baso-ekosistema ezberdinetan aurkitzen den biomasaren kuantifikazioa 
egiteko hiru maila erabili ohi dira: biomasa potentzial totala, biomasa eskuragarria eta 
biomasa erabilgarria. 
 

• Biomasa potentzial totala: basoaren azalera osoa kontuan hartuta, interesatzen 
diren espezieak ustiatzearen parekoa izango litzateke. 

• Biomasa potentzial eskuragarria: biomasa potentzial totalari kenduko balitzaio 
ustiatu ezin diren baso-zonaldeen biomasa kopurua (zonalde babestuak, %30eko 
malda baino gehiago duten zonaldeak…) biomasa potentzial eskuragarriarekin 
geratuko litzateke. 
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• Biomasa potentzial erabilgarria: biomasa potentzial eskuragarriari kentzen bazaio 
ezin dugula nahi beste baliabide erauzi basotik, beti ere hondakinak erabili behar 
direlako ahal den heinean basoa zegoen bezala uzteko, biomasa potentzial 
erabilgarria geratzen da. Eta hori da, hain zuzen ere, proiektu honetarako erabili 
beharko den biomasaren zenbatekoa. [27] 

 
 

3.1.4 Aramaioko basoak 
 
Esan beharra dago hasiera batean Aramaioko udalaren helburua erregaia erostea dela. 
Izan ere, nahiz eta baso-masa handia dagoen bailaran, ia dena jabetza pribatukoa da. 
Udaletxeak daukan baso publikoaren zatia ez da oso handia, eta hortik, zoritxarrez, 
estimatzen da proiektu handi bat aurrera eramateko ez litzatekeela behar adina erregai 
lortuko. 
 
Jabego pribatuak proiektuan inbertitzen hasteko ezinbestekoa deritzo udaletxeak 
proiektua martxan jartzea, behin funtzionatzen duela ikusita sinesgarritasun gehiago 
edukiko duelako. Hala ere, dagoen baso publikoan zenbateko bioerregaia dagoen 
baloratzea ez litzateke tokiz kanpo egongo. 
 
Horretarako, HAZI korporazioak egindako ikerketatik aterako dira gerora beharrezkoak 
izango diren datu esanguratsu batzuk. 
 
Lehen esan bezala, Aramaiok baso-masa ikaragarria dauka; hala ere, ez da erraza izango 
bertatik nahi adina errekurtso edo erregai lortzea, zonalde oso menditsua baita. Jakina 
den bezala, %30-eko maldatik gora duten zonaldeak ezin dira ustiatu. Hortaz, errekurtso 
ugari dago Aramaion, baina ezin da dena aprobetxatu. Maldez gain, Aramaioko basoaren 
zati handi bat zonalde babestua da, hau da, hori ere ezin da inondik inora ustiatu [28]. 
Irudiak begiratu ezkero gauzak argiago ikusteko: 
 
 

 
Irudia 3-4. Aramaioko bailararen oinarrizko mapa kartografikoa, GeoEuskadi. 
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Irudia 3-5. Aramaioko bailaran aurkitzen diren malden  ,mapa, GeoEuskadi. 

 

 

 
Irudia 3-6. Aramaioko bailaran aurkitzen diren zonalde babestuak, berdez adierazita, GeoEuskadi. 
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Irudia 3-7. Aramaioko bailaran aurkitzen diren MUP-en (Montes de Utilidad Pública) mapa. Marra 
moreen barruko zonaldeak, zenbakituta daudenak, dira udaletxeak dituen erabilpen publikorako 

baso zatiak, GeoEuskadi. 

 
District heating bat egiteko, lehenik eta behin, zuhaitz mota bat aukeratu beharra dago. 
Aukeraketa hau egiteko HAZI korporazioak egindako Aramaioko basoei buruzko azterketa 
baten txostenetik aterako da behar den informazioa.  
 
Taula 3-1-en Aramaioko basoetan aurkitzen diren zuhaitz mota ezberdinen zenbateko 
kantitatea dagoen adierazten da. Lehenengo zutabean MUP (erabilera publikorako 
basoa), bigarrenean MUP DFA (erabilera publikorako basoak, diputazioaren ondaretzat 
kontsideratzen direnak) eta azkenik, hirugarren zutabean, erabilera pribaturako basoen 
kantitatea aurkitzen da. Aramaioko basoak ustiatu nahi badira bertatik lortzeko instalazio 
honek beharko lukeen bioerregaia, lehenengo bi zutabeen kantitateak batu beharko 
lirateke, horiek baitira udaletxeak inoren baimenik gabe kudeatu ditzakeenak. 
 
Taula analizatuz ikus daiteke espezierik oparoena radiata pinua dela. Hala ere, ondo 
begiratuz hautematen da radiata pinuaren ehuneko oso handi bat jabetza pribatukoa 
dela. Hortaz, beste espezie bat hautatu behar da, erabilera publikoko basoan hektarea 
gehiago dituena. 
 
Kantitate aldera pagoa radiata pinuaren erdia den arren, honen portzentai oso handi bat 
aurkitzen da erabilera publikoko basoaren barruan. Gainera, HAZI-k egindako ikerketa 
batean pagoaren erabilera agertzen da biomasazko district heating-a hornitzeko erregai 
aukera on bat bezala. 
 
Guzti honengatik pagoa erabiliko da. 
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Taula 3-1. Aramaioko basoetan aurkitzen diren zuhaitz-espezieen zenbatekoa (ha-tan). Gorriz 

adierazita, radiata pinuaren zenbatekoa, urdinez, pagoaren zenbatekoa. HAZI. 

 
 
Taulan ikusten den bezala, erabilera publikoko basoan guztira hurrengo hektarea 
kantitatea egongo da: 
 

47,89ha + 414,80ha = 462,69ha 

 

Horniketarako zenbat pago-hektarea behar diren eta lor daitezkeen ikusteko, lehenik eta 
behin, proiektu honen helburua lortu eta aldi berean basoa errespetatzeko irizpide batzuk 
jarri beharko dira. 
 
Udalaren datu estatistikoak ikusi ezkero, antzematen da Aramaioko pagoak oraindik ez 
daudela guztiz helduta. Pagoaren iraunkortasuna bermatzeko helburuaz, beraz, soilik 
enborren azalaz eta basoaren garbiketatik lortutako materia erabili beharko da. Era 
honetan basoak bere hasierako (ustiatu aurreko) bolumena mantentzen duela ziurtatuko 
da. 
 
Suposatzen da Aramaion dauden pago guztiak ez daudela haziera prozesu berean, eta 
beraz, basoaren bolumena mantendu eta errespetatzeko irizpidea jarraituz, soilik 
ehuneko zehatz bateko haziera duten pagoak erabiliko dira, besteak hazten utziko 
direlarik (horrela basoaren bolumena pixkanaka handitzen joan dadin). Modu horretan, 
honako hektarea kopurua beharko litzateke haziera-ehuneko bakoitzerako: 
 



DISTRICT HEATING ARAMAION INGURUKO  
BALIABIDE BIOMASIKOAK ERABILIZ  MEMORIA 

 

Eibarko IITUE IRAILA-16’  23 

• Erabat hazita dauden pagoetarako � 673,15 ha 
• %85 hazita dauden pagoetarako � 791,95 ha 
• %60 hazita dauden pagoetarako � 1121,93 ha 
• %50 hazita dauden pagoetarako � 1346,31 ha 

 
Jakinda Aramaioko hektarea kopurua 1149,55ha dela, eta, are gehiago, 462,69ha soilik 
direla jabetza publikokoak, %85 edota %100-ko hazkundea duten pagoak erabiltzea 
izango litzateke egokiena. 
 
Beste alde batetik, garrantzitsua da baita ere basoan dauden espezieen urteko 
hazkundea aztertzea, ikusteko zenbat kantitate lor daitekeen basoa zaindu ahal izateko. 
 

 
Taula 3-2. Aramaioko basoetan aurkitzen diren zuhaitz-espezieen haziera (m3/urte-tan). Urdinez 

adierazita, pagoaren haziera. HAZI. 

 
Taula 4-2-n agertzen den moduan, erabilera publikoko basoan dagoen pagoaren 
hazkuntza hurrengoa da: 
 
248 m3/urte + 2.032 m3/urte = 2.280 m3/urte 
 
Beraz, hori da urtean erabili ahalko litzatekeen pago kantitatea gehienez. Erabilera 
publikoko basoan kantitate hori baino gehiago erauziko balitz urtean, basoaren 
hazkuntza murriztuko litzateke. Hori ez denez inondik inora proiektu honen nahia, 
pagoak dituzten erabilera pribatuko basoko jabeek kantitate gehiago saldu ezean, ezingo 
litzateke gehiago atera Aramaioko basotik. 
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3.1.5 Inguruko zur-industrien hondakinak 
 
Orain arte tokian egindako azterketetan ez da kontuan hartu inguruko zur-industrian 
sorturiko hondakinak aprobetxatzearen aukera. Interesgarria izan daiteke, hala ere. Izan 
ere, industria-hondakinak erabiltzean baita ere Aramaioko instalazioan, erabiliko den 
lehengaiaren (kasu honetan basoetatik eratorritako hondakinen) bizitza erabilgarria 
luzatuko litzateke. 
 
Irudia 3-6-n Bioraise programan Aramaioko zonaldea, eta inguruan dituen zur industria 
guztiak.  
 

 
Irudia 3-8. Aramaioko zonaldearen inguruan dauden zur-industrien kokalekua, Bioraise (IDAE). 
 
Ikus daitekeen moduan, zur industria (61) asko dago Aramaio eta inguruetan. Behin hau 
eginda, zenbait gauza kalkulatu behar dira. Lehenik eta behin, garraiatzean sortuko diren 
gastuak. Honetarako, suposatuko da zur-hondakinak garraiatzeko kamioiak gasolioa 
kontsumitzen duela. Gaur egun gasolioaren prezioa (momentu honetan bertan) nahiko 
jaitsi da beste urteetako bataz besteko kostu ekonomikoarekin alderatuz. 0,9663€-an 
dago litroa. Hori kontuan hartuko da Bioraise programan sartzerako orduan. 
 
Hortaz, hurrengo taulan agertzen dira ateratako datu guztiak, hau da, zur industriaren 
hondakinetatik atera daitekeen errekurtso kopurua eta baita garraio kosteak: 
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Taula 3-3. Zur industriaren hondakinetatik atera daitekeen errekurtso kopurua eta garraio kosteak, 
Bioraise (IDAE). 
 
Honetaz gain, Bioraise programak ere aztertzen du inguruko basoetatik zenbat 
errekurtso aprobetxa daitekeen, eta zein izango litzatekeen horien erauzketa- eta 
garraio-prezioa. Izan ere, ezinezkoa izango litzateke hondakinekin soilik hornitzea 
biomasazko bero-sare hau. 
 
 

 
Taula 3-4. 3-8 irudian adierazitako zonaldeko errekurtso kopurua eta horien erauzketa- eta garraio-
prezioa, Bioraise  (IDAE). 
 
Tauletako datuak begiratuz eta borobilduz, estima daiteke 81.000 tona erregai daudela, 
baso-hondakin eta zur industriako hondakinen artean. Horietatik, 18.000 tona zur 
industriako hondakinak dira eta beste 63.000ak, gutxi gora behera, baso-hondakinak. 
 
Logikoa den bezala, lehengai merkeena zur industrien hondakinak izango dira, 18.000 
tona direlako urte bakoitzeko, eta horiek ez dira aprobetxatzen eta ez daukate funtziorik, 
eta normalean ezabatu behar izaten direlako. Horrela, instalaziorako erregaia merkeago 
irtengo da eta zur industriak behar ez duten hondakin horretaz libratu ahalko dira. Kasu 
honetan, errealistak izanik, suposatuko da enpresa bakoitzaren konpetentzia eta 
baldintza indibidualengatik ezingo litzatekeela ekoizten duten hondakin guztia 
aprobetxatu. Ondorioz, zur-industriako hondakinetatik 14.000 tona urteko lortzen direla 
estimatuko da, bero-sarea hornitzeko. 
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3.2 Bero- eta erregai-eskariaren kalkulua 

 

3.2.1 Bero-eskaria 
 
Instalazioare zirkuituko etxe bakoitzaren bero-eskaria aztertu da, eta Excel programaren 
taula batzuen bidez kalkulatu da zein izango litzatekeen zirkuitu horren eskaria urte oso 
baten, bai hilabetez hilabete eta baita totala. Hauek izan dira emaitzak: 
 

   

ESKARIA (kWh)   

 

 

Egun kopurua Ordu Kopurua Berokuntza UBS GUZTIRA 

URTARRILA 31 315 243.107 32.738 275.845 

OTSAILA 28 251 193.636 29.030 222.666 

MARTXOA 31 210 161.838 30.950 192.788 

APIRILA 30 170 130.918 28.800 159.718 

MAIATZA 31 83 63.535 29.167 92.702 

EKAINA 30 27 20.206 27.647 47.853 

UZTAILA 31 0 0 27.974 27.974 

ABUZTUA 31 0 0 28.572 28.572 

IRAILA 30 25 18.641 28.224 46.865 

URRIA 31 82 62.746 29.760 92.506 

AZAROA 30 199 153.347 29.954 183.301 

ABENDUA 31 275 212.128 32.738 244.866 

URTEAN 365 1.637 1.260.102 355.554 1.615.656 

 
Taula 3-5. Hornitu beharreko etxeen eskariak hilabetez hilabete, eta totala (kWh-tan). 

 
Taula 3-5-en agertzen den moduan, guztira zirkuituak duen bero-eskaria 1.615.656 
kWh/urte-koa da. 
 
Puntu honetan garrantzitsua da kalkulatzea zenbateko potentzia behar den, ondoren 
galdara aukeratu ahal izateko. Urte oso bateko erabilera-denbora 1.637 ordukoa denez, 
zatituz: 
 

 
 

3.2.2 Erregai-eskaria 
 
Behin bero-eskaria kalkulatuta, hilabete bakoitzeko behar den ezpal kantitatea kalkulatu 
behar da. Era honetan, urte osoan zehar biltegian eduki beharreko bioerregai kopurua 
zehaztuko da. 
 
Jakinda ezpalaren bero-ahalmena hurrengoa dela [20]: 
 

• Bero-ahalmena kg-tan: 3,7 kWh/kg 
• Bero-ahalmena bolumenarekiko: 744 kWh/m3 
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Eskaria (kWh) Eskaria (kg) Eskaria (m^3) 

URTARRILA 275.845 74.553 371 

OTSAILA 222.666 60.180 299 

MARTXOA 192.788 52.105 259 

APIRILA 159.718 43.167 215 

MAIATZA 92.702 25.055 125 

EKAINA 47.853 12.933 64 

UZTAILA 27.974 7.561 38 

ABUZTUA 28.572 7.722 38 

IRAILA 46.865 12.666 63 

URRIA 92.506 25.002 124 

AZAROA 183.301 49.541 246 

ABENDUA 244.866 66.180 329 

URTEAN 1.615.656 436.664 2.172 

 
Taula 3-6. Bero-eskaria betetzeko beharrezko ezpal eskariak hilabetez hilabete, eta totala (kg-tan 

eta m3-tan). 
 
Taula 3-6-n ikus daitekeen moduan, urtean 2.172 m3 ezpal behar dira instalazio hau 
erregaiz asetzeko. Aurretik kalkulatu da 2.280 m3 ezpal lor daitezkeela Aramaioko 
pagadietatik urtean (erabilera publikoko basoetatik). Horrek esan nahi du bertatik lor 
daitekeenarekin soberan dagoela zirkuitu honen asebetetzerako. 
 
Era berean, edozein baso pribatuko jabek etorkizunean, proiektua jada martxan 
dagoenean, bere lehengaia saldu nahi balu eta hori aprobetxatuko balitz, erabilera 
publikoko basoak hazteko aukera izango luke. 
 
Atal honetako kalkuluen bidez, beraz, argi geratu da proiektu honen instalazioa aurrera 
eramateko ez litzatekeela beharrezkoa izango zur-industrien hondakinak erabiltzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISTRICT HEATING ARAMAION INGURUKO  
BALIABIDE BIOMASIKOAK ERABILIZ  MEMORIA 

 

Eibarko IITUE IRAILA-16’  28 

3.3 Instalazioa 

3.3.1 Zirkuitua 
 
Bero-sare hau diseinatua dago Ibarran (Aramaio) kokatzen den herriaren eraikinen zati 
bat UBS eta kalefakziorako urez hornitzeko. Ez da herri osorako proiektu bat izango 
momentuz. Zirkuitu nagusi bat da helburua, eta atal honetan egingo dena zirkuitu horren 
atal bat da. Hurrengo irudian ikus daiteke nondik nora joango den instalazioa. Orain 
aztertu beharreko zirkuituaren atala urdinez margotutikoa da: 
 

 
 

Irudia 3-9. Proiektu honen instalazioaren zirkuitua. 
 
 

3.3.2 Galdara 
 
Galdararen aukeraketarako zirkuituaren potentzia-eskari osoa kalkulatu da: 
 
Potentzia-eskari totala: 986,96 kW 
 
Baina galdararen aukeraketa egiteko garrantzitsua da bero-sareak hornituko dituen 
eraikinen banaketa zein den jakitea. Banaketa hau potentzia eskariaren arabera egingo 
da. Kalkuluen pleguan kalkulatu den moduan: 
 

• Eraikin publikoak: 143,53 kW 
• Etxebizitza pribatuak: 843,43 kW 

 
Izan ere, kontuan eduki behar da bero-sarearen erabilera-orduak ez direla berdinak 
izango eraikin publiko eta etxebizitza pribatuetan. Eraikin publikoak normalean goizetan 
erabiltzen dira, arratsalde eta asteburuetan erabili gabe geratzen direlarik. Zirkuitu 
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honen kasuan, esan liteke polikiroldegia ez dela astean zeharreko goizetara soilik 
mugatzen, beraz, kalkuluak zehatzago egiteko asmoarekin, nahiz eta pribatua ez izan, 
etxebizitza pribatuen taldean sartu da. Era berean, etxebizitza pribatuak astean 
zeharreko goizetan hutsik egon ohi dira, arratsalde eta asteburuetan okupazioa 
handiagoa delarik. 
 
Honek esan nahi du oso zaila izango dela zirkuituko eraikin guztiak %100-eko erabileran 
egotea uneoro, eta, beraz, ase beharreko potentzia txikiago bat estimatu daitekeela. 
Garrantzitsua da instalazio mota hauen erabilera egokia izatea, uneoro zirkuituan eman 
daitezkeen banaketa-galerak ahal den gehien murrizteko. 
 
Instalatu behar den potentzia estimatzeko bi suposizio egingo dira, jakintzat emanez, 
lehen aipatu bezala, oso zaila izango dela eraikin guztien eskaria une berean maximoa 
izatea. Bata izango da etxebizitza pribatuen (eta kiroldegiaren) %85a behar dela, eta 
besta potentzia totalaren %65a behar dela. Instalaziorako aukeratuko den potentzia 
bietatik handiena izango da: 

• Potentziaren %85a etxebizitzentzako: 0,85 · 843,43 kW = 716,92 kW 
• Potentziaren %65a eraikin guztientzako: 0,65 · 986,96 kW = 641,52 kW 

 
Hortaz, galdararen potentzia instalatua ezingo da 716,92 kW baino txikiagoa izan. Punta-
orduetarako tarte bat eman nahi izan da, Viessmann markako Pyrotec 950 galdara 
aukeratuz, 950 kW-ko potentzia instalatua duena [29]. 
 

 
Irudia 3-10. Viessmann markako Pyrotec 950 galdara.(Viessmann) 

 
 

3.3.3 Tximinia 
 
Galdararen erretzen den ezpalaren keak kanporatzeko, tximinia behar da. Kea, lehenik 
eta behin, birzirkulazio zirkuitu batetik pasaraziko da (galdararen orri teknikoetan 
adierazten den moduan), horrela kearen beroa aprobetxatu ahal izateko. Ondoren, ke 
horiek kanporatuko dira tximiniaren bidez, purifikatu ostean, atmosferara. 
Kasu honetan Dinak etxearen tximinia bat aukeratu da, 400 mm-ko diametroduna. 
Pareta bikoitz isolatua du [30]. 
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 Irudia 3-11.Dinak markako tximinia. (Dinak) 

 
 
 

3.3.4 Siloa 
 
Siloaren eginkizuna ezpala denboran zehar egoera on baten gordetzea da. Bere bolumen 
minimoa nahikoa izan behar da eskari maximoko 15 egunetan zehar hornitzeko.  
 
Eskari maximoa, 275.845 kWh/hilabete, urtarrilean ematen da. Ondorioz, kontuan hartuz 
urtarrilak 31 egun dituela, 15 egunetako kontsumoa 133.473,39 kWh izango da. 
 
Jakinda ezpalaren bero-ahalmena 744 kWh/m3 dela, 
 
133.473,39kWh / 744kWh/m3 = 179,4 m3 da siloak izan behar duen bolumen minimoa. 
 
Hortaz, 180m3-ko siloa aukeratuko da. Normalean, horren silo handiak ez dira berez 
saltzen, eskatu behar dira neurrira egiteko. Dena den, ideia bat egiteko, Irudia 4-10 
jarriko da. 
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Irudia 3-12. Siloa (Viessmann). 

 
Garrantzitsua da, era berean, siloaren kokapena definitzea. Onena galdaratik hurbil 
jartzea izango litzateke, 3-13. irudian adierazten den tokian, hain zuzen ere: 
 

 
Irudia 3-13. Siloaren kokalekua mapan, galdara gelaren ondoan (Factor 4). 

 
 

3.3.5 Galdararen elikatze-sistema 
 
Galdararen elikatze-sistemak balioko du bioerregaia (ezpalak) silotik galdarara 
automatikoki garraiatzeko. Horretarako, torloju amaigabe baten oinarrituta dagoen 

SILOA 
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garraio-sistema bat erabiliko da. Elikatze-sistema Pyrotec 950 galdararekin batera dator, 
beraz, ez dago hautatu beharrik. 
 

 
Irudia 3-14. Torloju amaigabea (IDAE). 

 
 

3.3.6 Hoditeria 
 
Lehenik eta behin hodi bakoitzaren sekzioa kalkulatu da hurrengo formularen bidez: 
 
 
 

 
 
Guztira, emari guztien batura 50.602 l/h dela kalkulatu da. Datu hau ezinbestekoa izango 
da ponpa aukeratzeko. 
 
Hodi bakoitzaren emariaren arabera bere sekzioa eta karga-galeraren koefizientea atera 
da, karga-galera guztiak kalkulatzeko. 
 
Kalkulu guztiak egin ondoren, 33,4619m-tako karga-galera atera da hoditerian. Horretaz 
gain, galdaratik aterako den hodiaren diametroa 110mm-takoa izango dela kalkulatu da. 
Diametroaren datuak ere ponpa aukeratzen lagunduko du. 
 
Jarriko diren hodiak Rehau markako RAUTHERMEX motakoak izango dira, Factor 4 
enpresak aukeratutako berdinak, kalitate onekoak direlakoan [31] . 
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Irudia 3-15. RAUTHERMEX markako hodiak. 
 

 

3.3.7 Ponparen aukeraketa 
 
Galdarak ematen duen beroa etxeetara garraiatzeko zirkuitu hidrauliko bat erabili da. 
Aurreko gainetik aipatu den bezala, zirkuitu hidrauliko horrek laguntza bat beharko du 
zirkuituan bertan dauden osagarriek, hodien altuera ezberdintasunak eta abarrek 
sorturiko karga galerak gainditzeko. Horretarako erabiliko da ponpa hidraulikoa. 
 
Ponpa hidrauliko batek energia mekanikoa sortuko du zirkuituan, erabiliko den 
jariakinaren (kasu honetan ura) energiari eragin eta bultzada bat emateko hoditerian 
zehar behar den emaria egokia izan dadin. 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 [32]. 
 
Lehenik eta behin, garrantzitsua da pentsatzea ponpa bakarra ala bi jarri nahi diren 
jakitea. Bi ponpa edota ponpa bikoitza jartzea egokiena izango litzateke 
funtzionamenduaren aldetik, izan ere, Ibarrako etxebizitza eta eraikin publiko askoren ur 
beroaren horniketa zirkuitu honen menpe egongo da. Hau da, zirkuituak ponpa bakarra 
izango balu eta matxura bat egongo balitz,  herriaren zati handi bat geratuko litzateke ur 
bero gabe. Bi egongo balira, ordea, bata konpondu bitartean besteak funtzionamenduan 
jarraituko luke arazorik gabe. Hala ere, bi ponpa jartzeak hasierako inbertsioaren kostua 
nabarmen igoko luke. Dena den, zirkuituaren funtzionamendua uneoro egokiena dela 
ziurtatzeko, ponpa bikoitza jartzea erabaki da, bai galdararentzat eta baita zirkuitu 
sekundarioarentzat. 
 
Factor 4 enpresak egindako proiektuan jarritako ponpa marka berdina jartzea erabaki da, 
baina, kasu honetan, zirkuitu honi hobeto egokituko zaion modelo bat aukeratuz. 
GRUNDFOS etxearen TPD 80-210/2 ponpa galdararentzat eta TPD 100-390/2  ponpa 
zirkuitu sekundarioarentzat aukeratu dira [33].  
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Irudia 3-16. GRUNDFOS markako TP 80-210/2 ponpa. 

 
3.3.8 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 eta 
bere errendimendua ez da jaitsiko. 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, hoztuko 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 [34]. 
 
Zirkuitu honen kasuan 10⁰C-ko jauzi termikoa estimatzen da, (90⁰C-tik 80⁰C-tara), 
galdara martxan jarri aurretik. 
 
Galdarak izan beharreko potentzia minimoa potentzia osoaren %10 bezala estimatuko 
da: 80 kW, beraz, potentzia horrentzako energia ordu betez 80 kWh izango da. 
 
 
Deposituak izan beharreko bolumen minimoa (kalkuluen orrian atxikita) 4173,26l delarik, 
erabaki da 5000 l-ko kapazitatedun depositu bat jartzea.  
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 Irudia 3-17. Suicalsa markako DI500AC06RFP akumuladorea isolamenduarekin. 

 

 

3.3.9 Hedapen sistema 
 
Hedapen sistemak oso garrantzitsuak dira jariakin konprimaezina darabilten zirkuitu 
hidraulikoetan. Aurretik aipatu bezala, ura da zirkuitu honetan erabiliko den jariakina. 
Kontu handiz ibili behar da kasu hauetan, izan ere, zirkuituko punturen batean 
tenperatura edota presioa bat batean igoko balitz, matxurak sortu ahalko ziren. Arazo 
hori ekiditeko erabiltzen dira hedapen sistemak.  
 
Lehenik eta behin, kalkulatu behar da zirkuitu osoan zehar dagoen ur kantitate totala. 
 
 
 

 

Ur kantitatea (l) 

Galdara 1.861 

Galdara gelako hoditeria 402 

Inertzia depositua 5.000 

Zirkuituko hoditeria 3.615 

TOTALA 10.878 
Taula 3-7. Instalazioko ur-kantitate ezberdinak eta totala (l). 

 
Uraren 90⁰C-ko tenperaturarako bere dilatazioa %3,6-koa da, beraz, hedapen 
sistemarako erabili beharko den gutxieneko bolumena: 
 
10.878 l *0,036 = 391,61 l 
 
%20-ko segurtasun koefizientea hartuz: 
 
391,61 l *1,2 = 469,93 l  
 
Ondorioz, aukeratutako hedapen-sistema 350 litrokoa izango da [35]. 
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Irudia 3-18. Ibaiondo markako 350 AHN-P hedapen-ontzia. 

 

 

3.3.10 Kontrola  
 
Edozein zirkuitu hidraulikotan berebizikoa da emarien, presioaren, tenperaturaren… 
etengabeko kontrola edukitzea. Ondorioz, zenbait neurgailu jarriko dira zirkuituan zehar, 
uneoro neur dezaten zein egoera dagoen bertan. Horretaz gain, balbulak jarriko dira 
lehen aipaturiko aldagaiak nahi bezala kontrolatzeko. 
 
Balbula gailu mekaniko bat da, zeinarekin jariakin baten zirkulazioa hasi, gelditu edota 
erregulatu daitekeen, pieza mugikor baten bidez, zirkuituaren bideak ireki, itxi edo 
buxatzen dituelarik [36].  
 
Zirkuitu honen kontrola egiteko, lehenik eta behin, zenbait parametro neurtu beharko 
dira, horren arabera jakingo baita instalazioak modu egokian funtzionatzen duen ala ez. 
Erabiliko diren neurgailuak, horrenbestez: 
 

• Fluxustatu edo fluxu-etengailu bat 
• 4 ohiko tenperatura neurgailu 
• 3 tankeko tenperatura neurgailu 
• Keen tenperatura neurgailu bat 
• 3 presio-neurgailu 

 
Parametro guzti horiek neurtu eta gero, kontrolatu ahal izateko erabiliko den tresneria: 
 

• Kontrolerako pantaila bat 
• Segurtasun balbula bat 
• 6 tximeleta balbula 
• 2 erretentzio-balbula 
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• 2 erretentzio-iragazki 
• 3 bideko balbula bat 
• 2 bideko bi balbula motorizatu 

 
Horretaz gain, garrantzitsua da aipatzea galdara gelako kontroleko armairu zentralean 
abiadura-erregulatzaile bat instalatuko da zirkuitu sekundarioaren ponparen kudeaketa 
ahalik eta eraginkorrena izan dadin.  
 
Kontrol zentralean instalaturiko pantailatik tenperatura, presioa, emaria eta energia 
kontrolatu eta monitorizatu ahalko dira; instalazioaren funtzionamendurako alarmak, 
ordutegiak eta abisuak programatzeaz gain. 
 

3.3.11 Bero-trukagailuak zirkuitu sekundarioan 
 
Bero-trukagailuak jartzerako orduan, garrantzitsua da kontuan hartzea zenbat eta bero-
trukagailu gehiago jarri, orduan eta galera handiagoak egongo direla zirkuituan. 
Horrenbestez, erabaki da zirkuitu primarioan halakorik ez jartzea, eta sekundarioan 
jartzea guztiak, zirkuituaren amaiera bakoitzean.  
 
Jakina denez, bero trukagailuak eskariaren datuarekin aukeratu behar dira, eta 
horrenbeste ezberdin eskatzea prozesu luze bat izango litzatekeenez, erabaki da 
halakorik ez egitea, baina taula batean jartzea zirkuitu honetako etxebizitzek zenbateko 
energia-eskaria duten, proiektua aurrera eramatean hortik hartu ahal izateko datuak eta 
eskatzeko: 
 
 

ERAIKINA Eskaria (kWh) 

C2-1,3,5 187.418 

C2-2,4,6 344.218 

C2-8,10 131.123 

C2-12,14,16 188.141 

C2-18,20 131.123 

C1-32 76.114 

C1-25 31.038 

C1-27,29 41.462 

C1-31 16.068 

C1-33 55.690 

C1-35 61.314 

C1-42 93.222 

C1-39A,39B 73.572 

C1-46,48 28.252 

C1-40 168.358 

C1-34,36 66.607 

C1-44 78.736 

 
Taula 3-8. Eraikin bakoitzeko bero-eskaria urtean, bero-trukagailuak aukeratzeko (kWh). 
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3.4 Beste instalazio batzuk 

3.4.1. Okina eta Sabando 

 
Helburuetan idatzi den bezala, ezinbestekoa da jadanik horrelako proiektuak martxan 
dituzten beste udalerri batzuk pasa duten prozesua aztertzea. Izan ere, hauek eredu 
hartuz, Aramaioko instalazioa aurrera eramateko pausu eta aholkuak atera daitezke; zer 
egin eta zer ez, zein arazo egon diren ikusi eta eredua hartu Aramaion berdina gertatu ez 
dadin. 
 
Kasu honetan biomasaz hornituriko district heating-a instalaturik duten bi herriren 
zenbait laguntzazko espezifikazio lortu ahal izan dira: Okina eta Sabando. 
 

 
Irudia 3-19. Okina herriaren kokapena Arabako mapan (Google Earth). 

 

Okina Gasteiztik 15 kilometrotara aurkitzen den herri txiki bat da, 800 metroko altueran 
aurkitzen dena. 2014ko datuek diotenez 29 biztanle ditu [37]. 
 
Herri hau berokuntzaz eta ur bero sanitarioz hornitzeko district heating bat egitea 
pentsatu zen, biomasazko galdara batekin. Aipaturiko biomasa hori inguruko mendietatik 
ateratzea da ideia [38].  
 



DISTRICT HEATING ARAMAION INGURUKO  
BALIABIDE BIOMASIKOAK ERABILIZ  MEMORIA 

 

Eibarko IITUE IRAILA-16’  39 

Erabiltzen den bioerregaia pagoa da herri honen kasuan. Izan ere, pagadi asko dago 
inguruko mendietan. Lehen pagoaren egurra saltzen zieten egurgile ezberdinei lotetan, 
baina honen balioa jaitsi zenez, jadanik ez zuten irabazi handirik lortzen. 
 
Hasiera batean bero-sarea gasez hornitu nahi zuten, baina instalazioa gauzatzea erabaki 
zen urtean, 2010ean hain zuzen ere, gasaren prezioak oso altu zeudela eta, euren 
inguruko mendietan zuten pagoa erabiltzea pentsatu zen, biomasaz hornituko bero-sare 
bat instalatzea erabaki zen, era berean ingurumenari keinu bat eginez. 
 
Herriko udaletxearekin kontaktuan jarri eta gero, egiaztatu da bero-sare honek energia 
termikoa ematen diela 15 eraikinei, horietatik 14 etxebizitza pribatuak dira eta bat 
publikoa. Biomasazko bi galdara ditu zirkuituak, bakoitzaren potentzia instalatua 200 
kW-takoa da, eta urtean 200 tona pago ezpal erabiltzen dituzte. 
 
Ingurumenarekiko errespetuz jarduteaz gain, urtean behar duten ezpala herrikoek 
lortzen dute auzolanean. Urtean behin elkartu eta traktoreekin igotzen dira herritar ugari 
mendira, eta bertatik hartzen dute urte osoan zehar erregaia izateko behar duten 
kantitate guztia. Ondoren, herrira jaitsi eta enpresa bat kontratatzen dute pago-egurra 
ezpaltzeko. Azkenik, biltegiratu egiten da eta behar denean hartu. 
 

 
Irudia 3-20. Pago- egurraren ezpalketa (Okinako Udala). 

 
Bero-sare honek bi galdara ditu. Funtzionamenduari begira instalazioa ondo doa, ez dute 
inolako buruhausterik izan. Hala ere, horren herri txikia izanik euren arazoa gehiegizko 
gastu energetiko zein ekonomikoa da.  
 
Biztanle gutxi daudenez, eskaria oso txikia da, eta batez ere udako hilabeteetan, hor ez 
baita berogailurik pizten. Hortaz, udan, ur bero sanitarioa erabiltzen da soilik. Hala ere, 
galdara funtzionamenduan dago udan ere bai, zirkuitua bero mantendu behar baita behar 
den eskari hori betetzeko, txikia den arren. Horrek ekartzen du gastu minimo bat bete 
behar izatea hilero. Gastu minimo bat egon behar izateak dakar udan ia neguan 
bezainbeste ezpal kantitate kontsumitzea.  
 
Egoera zaila da, izan ere, gastu minimo hori ezin da murriztu, herritarrak bestela ur bero 
sanitario gabe garatuko liratekeelako, baina horrela jarraitu ezkero, galera energetiko 
handiak edukitzen jarraituko dute, eta, ondorioz, gastu ekonomiko handia izango da 
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herriko biztanleentzat. Hori konpontzeko etxe gehiago konektatu beharko lirateke bero-
sarean.  
 
 
Orain Sabando herria aztertuko da. 
 

 
 

Irudia 3-21. Sabando herriaren kokapena Arabako mapan (Google Earth). 

 
 
Sabando Maeztuko udalerrian dagoen beste herri txiki bat da, zeinetan Okinan egin zen 
proiektua baita ere aplikatu den. 2011-ko datuek diotenaren arabera [39], 42 biztanleko 
herria da, eta bertako kontaktuak esan bezala, bero-sareak 22 eraikin pribatu hornitzen 
ditu berokuntzaz eta ur bero sanitarioz. 
 
Okinako kasuarekin alderatuz, Sabandok ez dauka arazo bera, bertako bero-sareak 
hornitu beharreko eraikin-kopurua bikoitza baino gehiago baita. Honek ekartzen du 
guztira udako kontsumoa kontsumo minimora gehiago hurbiltzea eta ondorioz, 
energiaren aprobetxamendu askoz hobea egotea. 
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3.4.2. Ispaster 

Eredutzat har daitekeen beste proiektu bat Ispaster herrian garatzen ari direna da. 
Ispasterko herria Lea-Artibai eskualdean dago kokatuta, Bizkaiko Lurralde Historikoan, 
eta 22,62 Km2-ko azalera dauka, hamabi auzotan zehar banatuta.  
 
Biztanleriari dagokionez, 2012ko urtarrilaren 1ean 711 biztanle zeuden, eta aipatzekoa 
da azkenaldian hazkunde nabarmena jaso duela, batez ere Elexalde inguruan eraiki diren 
etxebizitzen ondorioz. [40] 

 

Horrelako proiektu bat gauzatzea egokia zela ikusi zuten, bi eraikin publikok, eskolak eta 
udaletxeak, aldaketa bat behar zutelako kontsumoaren aldetik. Beroa lortzen zuten 
energia elektrikotik, eta horrek gastu asko zekartzanez, egoerari buelta eman nahi izan 
zioten biomasaren bidea hartuz.  
 

 
Irudia 3-22. Ispaster herriaren kokapena Arabako mapan (Google Earth). 

 
Ispasterren egin nahi den proiektu honek bi fase ditu, lehena jadanik martxan dago 
2014ko azarotik eta xedea Ispasterko eskola ur bero sanitario eta berokuntzaz hornitzea 
da. Bestea oraindik martxan jartzeke dago, hau da, herriko gainontzeko eraikin publiko 
guztiak ur bero sanitario, berokuntza eta energia elektrikoz hornitzea (biomasaren bidez 
bero-sarea, eta eguzki plaka fotovoltaikoen bidez elektrizitatea). 
 
Eskola hornitzeko erabiltzen ari diren galdarak 90kW ditu, egunean 30 kWh kontsumitzen 
dituelarik, 900kWh hilean. Galdara hornitzeko ezpalak erabiltzen dira, %35-a baino 
hezetasun txikiagoa dutenak. Esan beharra dago ezpala Elorrion erosten dutela, baina 
etorkizun hurbil batean asmoa dagoela Isparterko inguruetatik lortzea baliabide 
biomasikoak, baina oraindik aurrera eraman ez den proiektu bat dela. 
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Herri honetan izan dituzten konplikazioetako bat hasierako inbertsioa izan da. Izan ere, 
horrelako instalazio bat egiteak gastu asko dakartza, eta batez ere udaletxe txiki 
batentzako. Arrazoi horrengatik, diru-laguntzak eskatzen saiatu dira leku askotan. 
 
Beste arazo bat izan da, eraikin publikoak beroz hornitzeko asmoa duen proiektua izanik, 
udan egongo litzatekeen kontsumoa oso txikia izango litzatekeela. Berokuntza ez 
litzateke erabiliko, eta ur bero sanitario oso gutxi. Horren galdara handia etengabe 
martxan ez izateko, arazoari aurre egiteko hurrengoa planteatu zen: udako eguzki-ordu 
luzeak erabiltzea ur bero sanitarioa lortzeko, beroa eguzki plaka termiko batzuen bidez 
hartuz. Modu honetan, berotze-sistema hibrido bat eginez, bero-galerak eta behar ez 
deneko funtzionamendu-orduak asko jaitsiko lirateke. 
 
Aurrerago planteatu dute egokia izango litzatekeela etxebizitza pribatuak lotzea baita 
bero-sareari. Honen alde txarra izango litzateke biomasak ez diola konpetentzia 
ekonomiko handirik egiten gas naturalari. Hala ere, bertako udaletxekoen esanetan, 
oraingo biomasazko bero-sarearekin beroaren kalitatea askoz hobea da lehen baino. 
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4 ONDORIOAK 

4.1 Bioerregaien lehiakortasuna 

 

Hasieran azaldu bezala, biomasa erregai bezala erabiltzeak abantaila asko ditu. Hala ere, 
oraindik beste erregai batzuk erabiltzen jarraitzen da. Hortaz, frogatu behar da, 
ekonomikoa izateaz gain, biomasa erregai gisa segurua eta fidagarria dela. Jadanik 
egindako ikerketa bat hartu da kontuan hori frogatzeko. [20] 
 
Biomasaren abantaila ekonomiko nagusia gas naturala edo gasolioarekin konparatuz da 
erregaiaren kostua askoz txikiagoa dela eta prezioa egonkorragoa izan ohi dela, ez 
dagoelako petrolioaren prezioen menpe. 
 
Biomasaz hornituriko etxe baten kostu ekonomikoa ikusten badira, adibidez, gas naturala 
eta gasolioz hornituriko bi etxe, konparazioak egin ahalko dira. Hortaz, biomasazko bi 
instalazio ezberdin hartuko dira, bata bestea baino merkeagoa, eta beste bi, bat gasolioz 
horniturikoa eta bestea gas naturalez horniturikoa. Lau instalazioek hornitu beharreko 
baldintzak dira, aldatzen dena hasierako inbertsioa da: 
 

 
 

Irudia 4-1. Biomasa, gasolioa eta gas naturalaren kostu pilatuak 5 urtetan. 

 
Irudia 4-1-en ikus daitekeen moduan, lehenengo urtean errentagarrienak gasoliozko eta 
gas naturalezko sistemak dira, biomasazko biak garestienak direlarik. Baina lehenengo 
urtetik aurrera, gasolioarekin konparatuz, biomasak  errentagarria izaten amaitzen du. 
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Hala ere, epe luzeagora begiratu behar da, berokuntza sistema baten bizitza erabilgarria 
15 edo 20 urtetan estimatzen baita.  
 

 
 

Irudia 4-2. Biomasa, gasolioa eta gas naturalaren kostu pilatuak 15 urtetan. 

 
Irudia 4-2-n ikusten den moduan, biomasa eta gas naturalaren gastu pilatuak berdintsu 
metatzen dira 7. urterarte. Orduan, biomasaren kostua merkeagoa dela nabarmentzen 
da eta hortik aurrera biomasazko bi instalazioak, bai merkea eta bai garestia, askoz 
errentagarriagoak dira. 
 
Gauzak horrela, beharrezkoa da ahalik eta indar gehien jartzea biomasazko galdaren 
erabileran (noski, baliabide nahikoa dagoen tokietan). 
 

4.2 Baliabideak lortzeko 

Proiektu honen kasuan, erabilera publikorako basoan zegoen pagoen urteko haziera 
nahikoa izan da kasu honetarako behar zen zirkuitua asetzeko nahikoa egiteko. Hala ere, 
hori ez da egin nahi den zirkuitu bakarra, beraz, pentsatu beharko litzateke zer egin 
erregaiarekin. 
 
Aukera bat izango litzateke Aramaioko basoetan dagoen jabetza pribatuari pagoak 
erostea. Horrela, proiektu honen oso alde garrantzitsu bat beteko litzateke, hau da, 
Aramaioko baliabideak aprobetxatzea, hurbilak eta lokalak. 
 
Posible izango ez balitz maila lokalean erostea, argi dago prezioak igoko liratekeela, 
sarreran aipatu den moduan, zenbat eta erregai gehiago eta urrunago garraiatu, orduan 
eta gastu ekonomiko handiagoa egin beharko dela. Gainera CO2 isurketak handituko 
lirateke. Hala ere, pagoa izango litzatekeenez berdin-berdin, galdara ez litzateke aldatu 
beharko. 
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Beste aukera bat izango litzateke, proiektu honetan egin den baliabideen azterketan 
esandakoa egitea, hau da, zur industriaren hondakinak erabili Aramaioko basoetatik 
ateratako ezpalarekin nahastu eta hori erabiltzeko erregai moduan. Kontuan hartzekoa 
da, hala ere, kasu horretan galdara polikonbustible bat erabili beharko litzatekeela, eta, 
ondorioz, hasierako inbertsioa handiagoa izango litzatekeela. 
 
Interesgarria izango litzateke ere bai aztertzea HAZI-ren txostenean aipatzen zen 
proposamen bat: insignis pinua landatzea Aramaioko basoetan, eta berez Aramaiokoa ez 
den espezie bat denez, dena erabiltzea. Haziera nahiko azkarra duen espezie bat da, 
baina hektarea asko landatu beharko lirateke. 
 
 

4.3 Kontzientzia eta ingurugiroa 

 

Espainiar Estatua, lehen aipatu bezala, energetikoki beste herrialde batzuen oso 
menpekoa da. Hala ere, azken urteetan ez da ezer egin horri konponbidea aurkitzeko. 
Energia berriztagarriek zituzten laguntza gutxiak kendu dituzte, eta horrek esan nahi du 
estatu honetan agintzen dutenei ezer gutxi inporta zaiela energia berriztagarri eta 
lokalaren alde keinu bat egitea, diru kontuak direla. Are gutxiago balitz, erosten den 
energiaren gehiena kanpotik dator, hau da, zentral nuklearretatik eta beste energia 
ateratzeko metodo suntsitzaileetatik lorturiko energia da. Baliteke orain jendea horretaz 
ez ohartzea, baina ez gobernuek ezta norbanakoek ez dute ezer egiten 
ingurugiroarengatik, eta honek epe luzera konpondu ezingo diren kalteak ekarriko ditu. 
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