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0. ESKERRAK 

 

Urte luze baten ostean, Gradu Amaierako Lanarekin amaitzeko eguna heldu da. 

Horregatik,  proiektu hau aurrera eramaten lagundu izan nauten persona guztiei eskertu 

nahi nieke. 

 

Lehenik eta behin, Udalbiltzako Ibai Esteibarlandari. Bera izan baita nirekin kontaktuan 

jarri dena eta proiektu hau egiteko motibatu didana. Lanean jartzen duen interesagatik 

eta eskeinitako laguntzarengatik. 

 

Bigarren, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, GAL honen tutoreari, Iñigo Urra. 

Proiektu osoa Aurrera eramaten laguntzeagatik eta izan ditudan arazoei irtenbideak 

topatzen laguntzeagatik. 

 

Gainera, eskerrak eman nahi dizkiot Atxondoko alkateari, David Cobos. Beharrezkoa izan 

den informazioa errazteagatik eta laguntzeko prest egoteagatik. 

Mila esker familia eta lagunei. 
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1. HELBURUA 

Udalbiltza eta Atxondoko Udalaren eskutik sorturiko proiektu honetan, energia 

berriztagarriak aurrera eraman nahi izan dira. Energia berriztagarri anitz dauden arren, 

Gradu Amaierako Lan honetan energia hidraulikoan arreta jarri dugu. Horretarako, 

Atxondoko Arrazola errekak duen potentzial hidraulikoa aztertu da, bertako ur-jauzi 

ezberdinak aztertuz eta antzinatik eraikita dauden kanal eta presez baliatuz. Amaitzeko, 

analisi ekonomikoa egin da proiektua bideragarria den ala ez ikusteko. 

 

Azterketa honetaz aparte, energiaren egoera komentatu da era orokorrean, baita energia 

berriztagarrien oraingo eta etorkizuneko egoera. Jakin badakigu, erregai fosilak epe 

ertainean agortuko direla eta honek energia garbien garapenaren beharra ekarriko duela. 
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2. SARRERA 

2.1 AURKEZPENA 

 

2.1.1 Atxondoko  bailara 

 

2.1.1.1 Historia 

“Atxondo” toponimoaren etimologia, Anbotoko haitzaren ondoko haranaren kokapenari 

dagokio: “Haitz (Atx) – Ondo”. Udal izaera 1962. urtean hartu zuen, aintzinako 

Apatamonasterio, Axpe-Martzaa eta Arrazolako elizateak elkartu zirenean. Elizateok 

Durangoko Merinaldekoak ziren. 

 

Atxondok aurkitutako aztarnarik zaharrena Goi Erdi Arokoa da; harri bakarrean landuta 

dauden lau hilobi dira. Bi, desagertutako San Pedro Apostolua ermita inguruan aurkitu 

ziren, gaur egun Apatamonasterioko parrokia dagoen lekuan. Besteak, Santiago ermita 

eta Axpeko San Juan Bateatzailea parrokiatik hurrean daude. 

 

1212. urtean, Alfonso VIIIak Navas de Tolosako gerratean parte hartzea eskertzeko, 

Diego López de Harori eman zion Durangoko konterria, Bizkaiko Jaurerriaren barruan 

sartu eta Merinaldea egin zela. Lurraldeak 12 elizate zituen: Arrazola, Axpe, 

Apatamonasterio, Abadiño, Berriz, Etxebarria, Mallabia, Mañaria, Iurreta, Garai, Zaldibar 

eta Izurtza. 

 

Durango, Elorrio, Ermua eta Otxandio, ostera, ez ziren Merinalde honen menpean eta 

euren askatasuna mantendu zuten 1628. urtera arte. 

 

Merinaldeko Batzarrak ordezkatzen zuen Elkargoa, aparteko batzarra zenean, 

Gerediagako haritzaren azpian, Salbadoreko ermitaren ondoan batzen zen, eta ohiko 

batzarra zenean Astola etxean, biak Abadiñon [1]. 

 

2.1.1.2 Kokapena 

Atxondoko harana Bizkaiko hego-ekialdean kokatuta dago, Durangaldean, Elorrio eta 

Abadiño udalerrien artean, eta Arabako Aramaio herriaren ondoan. 

 

Haranera heltzeko Durango-Beasain Bi-632 eskualdeko errepidea erabili behar da. 

Durangotik 6 kilometrora, Apatamonasteriora, herrigune nagusirako desbideraketa dago 

eskuman. Eta hortik aurrera, udala osatzen duten haraneko auzoetara. 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko hiri nagusietatik Apatamonasteriora dauden distantziak 

honakoak dira: 35’5 km Bilbotik, 95km Donostiatik eta 48 km Gasteizetik. 

Atxondok 23’41 km2-ko zabalera dauka, eta geografikoki kokapena hauxe da: 
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- Latitudea: 46º 6' N  

- Luzera: 1º 6' E 

 

Hego-ekialdetik ipar-mendebalera luzetara dauden bi mendilerro dira muga: Anboto 

(1330m) eta Memaia (674m). Haranaren sakonean, Ibaizabal ibaiaren adarretako bat, 

Arrazola errekaren inguruan dago altuera txikiena (145m). 

 

 

Irudia 2-1. Atxondo bailararen kokapena. Google Earth. 

 

2.1.1.3 Auzoak 

 

 Axpe:  

 

 

Irudia 2-2. Axpe auzoa. 

 

Axpeko elizateak Durangoko Merinaldeko Batzar Nagusietan 9 zenbakia izan zuen. 

1550.ean San Martin eliza eraiki zen Martzaa auzoan. Fatxada nagusian agertzen den 

armarria lurraldeko leinurik garrantzitsuenetakoa izan zen Martzaa familiarena da. 

1552an, San Juan Bateatzailearen ermita, parrokia bihurtu zen. 
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 Apatamonasterio: 

 

 

Irudia 2-3. Apatamonasterio auzoa. 

 

Aintzinako Apatamonasterioko elizateak Durangoko Merinaldeko Batzar Nagusietan 10. 

botua eta eserlekua zituen. 1857. urtera arte ez zuen parrokiarik izan. 

 

Desagertutako San Pedro Apostoluaren ermita lehenengo Abadiño eta gero Elorrioko 

Etxeberriko parrokien menpe egon zen. 1857. urtean, San Pedro Apostoluaren eliza 

parrokia bihurtu zen. Etnografia eta historia ikuspuntutik, Atxondoko haran osoan balio 

handiko baserriak ditu. XVIII. mendean Durangaldea osoan harriz eraikitako eta arkupe 

bat edo biko baserriak ugaritu ziren. 

 

Apatamonasterion aipatzekoa da “Zearreta” baserria, XVII mende amaierako. Apainketa 

barrokoa dauka eta harrian egindako lana nabarmena da. 

 

 Arrazola: 

 

 

Irudia 2-4. Arrazola auzoa. 

 

Arrazolako elizateak 8. botua izan zuen Merinaldeko Batzarretan. Erdi Aroan, Axpe eta 

Apatamonasterio legez, talde oñaztarren alde hartu zuen parte banderiza gudan. Gaurko 

eliza San Migel Goiangeruari eskainita dago, 1510. urtean parrokia bihurtuta. Herri 

arkitekturan, kontutan hartzekoa da 1519eko Ollargan baserria, Bizkaiko baserririk 

zaharrena delako. 
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Meatzaritzak bere garrantzia izan zuen Arrazolan. Hango harrobietatik jaspe beltza eta 

kobrea ateratzen ziren. 1739tik 1751ra Bilboko konpainia batek ustiatu zituen harrobiak 

XX. Mende hasieran ateratako minerala garraiatzeko, harana zeharkatzen zuen trenbidea 

eraiki zen, Durango-Elorrioko trenbidearekin lotuz. 

 

2.2 ARRAZOLA IBAIA 

Arratzola Atxondo herriko auzoa da gaur egun. Hala ere, 1962. urtera arte herri 

independente gisa funtzionatu zuen. Urte horretan Apatamonasterio eta Axpe-Martzaa 

herriekin bat egin eta Atxondo sortu zuten. 

 

 

Irudia 2-5. Arrazolaren kokapena Euskal Herrian. 

 

Arratzola Anboto mendiaren magalean dago kokatua, eta bertan jaio da izen bereko 

erreka, aurrerago Ibaizabal sortuko duena Zumelegirekin batera. 
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Irudia 2-6. Arrazolaren kokapena Bizkaian. 

 

Arratzolatik gertu, XX. mendera arte funtzionatu izan dute burdin eta berun meatze 

batzuk. Horiek garraiatzeko trenbide bat zegoen. 1990eko hamarkadan trenbide hori 

eraldatu eta bide berde bat eratu dute. 

 

 

Irudia 2-7. Arrazola ibaiaren ibilbidea 

 

2.2.1 Presak eta errotak 

 

 Arteagaerrotako edo Artiako presa 

 

Artiako presa Artia industria poligono atzealdean kokatua dago, antzina Arteagaerrota 

izeneko baserriak zeukan errota martxan jartzeko erabiltzen zena. 

 



ENERGIA HIDRAULIKOA ATXONDOKO BAILARAN MEMORIA 

 

Eibarko IITUE 17ko IRA 10 

 

Irudia 2-8. Artiako ur-jauzia I. 

 

Grabitatezko presa baten aurrean gaude, zuzena eta harlandukoa dena. 

 

 

Irudia 2-9. Artiako ur-jauzia II. 

 

Irudietan antzeman daitekeen moduan, zulo handi bat du paretaren erdialdean. Urteak 

pasa ahala uraren indarrak zulotxoak edo jarioak eragin ditu, azkenik, zulo handi bat 

eratuz. Orain, zulo honen ondorioz ur gehiena bertatik igarotzen da.  

 

Esan beharra dago goiko bigarren argazkia Uztailean hartutakoa dela, hau da, udako 

hilabetetan ur emari minimoak ditugunez erreka ez da oso beteta joaten. 



ENERGIA HIDRAULIKOA ATXONDOKO BAILARAN MEMORIA 

 

Eibarko IITUE 17ko IRA 11 

 

Irudia 2-10. Artiako kanala. 

 

Arteagaerrotako baserriak jada kanala eraikita du, goian agertzen den moduan. 

Aurrerago ikusiko dugun moduan, kanala edukitzeak aurrezpen eta, era berean, 

abantaila bat suposatuko du zeren eta obra zibila ez da osorikan egin beharko.  

 

 Ziarretako edo Zearretaerrotako presa 

 

Ziarretako presa Apatamonasterioko batzoki ostean kokatuta dago. Zearretaerrota 

baserriko izen berbera hartzen du baita. 
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Irudia 2-11. Ziarretako ur-jauzia. 

 

Presa grabitatezko motakoa da, zuzena eta harlandukoa. Ikusten denez, ur-jauzi hau 

egoera onean mantentzen da.  

 

 

Irudia 2-12. Ziarretako kanala. 

 

Bigarren ur-jauzi honetan, jada eraikita eta egoera oso onean dagoen kanalaz baliatu 

gaitezke. 
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 Bolintxoko presa (igerileku ondoan) 

 

 

Irudia 2-13. Bolintxoko ur-jauzia. 

 

Hau ere grabitatezko presa bat da, zuzena eta harlandukoa. Saltoa ondo mantentzen da, 

fuga batzuk izan arren. Kasu honetan, ez dugu kanalik.  
 

 Olazarreko presa 

 

Olazarreko presa Santixara bidean aurkitzen da, Artzia baserria baino lehenago, zehazki. 
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Irudia 2-14. Olazarreko ur-jauzia. 

 

Hontan ere, grabitatezko, zuzen eta harlanduzko presa baten aurrean gaude. Bolintxoko 

presaren era  berean, honek ere ez du kanalik baina horma oso ondo mantenduta dago. 

 

 Iberre edo Ibarrako presa 
 

Iberreko presa Arrazola bertan aurkitzen da. Ibarra baserri alboan dago kokaturik eta, 

antzinan, bertako errota mugiarazteko erabiltzen zen. 
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Irudia 2-15. Iberre baserria. 

 

 

Irudia 2-16. Iberreko errota. 

 

Aurreko bi irudietan Ibarra baserria erakusten da eta bertan errota ikus daiteke.  
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Irudia 2-17. Iberreko ur-jauzia. 

 

Iberreko presa grabitatezko presa bat da, zuzena eta harlandukoa. Pixkat zaharkituta 

dagoen arren (zulotxoak), hau berrizteak oso erraza izango litzake. 
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Irudia 2-18. Iberreko kanala. 

 

Hemen, Iberreko errotara desbideratzen zen kanala daukagu. 

 

2.3 ENERGIA 

Energia gorputzen gaitasun bat da, eraldatzea edo beste gorputz batzuetan aldaketak 

eragitea ahalbidetzen diena. Energia modu askotara ager daiteke: argia, berotasuna, 

higidura... Egoera fisiko eta kimikoan ematen diren aldaketek badute eragina energiaren 

agerbidean. Dena den, eta energiak hartzen duen forma edozein izanda ere (elektrikoa, 

magnetikoa...) energiaren kontserbazio-printzipioa beteko du beti: "Energia ez da 

sortzen, ezta deuseztatzen ere, transformatu baizik". 

 

Sarritan, gorputzek energia bereganatzen dute, mugimenduak eragiten dituzten indarren 

bidez. Gorputzei energia helarazteko modu horri lana esaten zaio. Horrela, esate 

baterako, gorputz batek duen energia lanaren bitartez agertzen denean, lana neurtuz 

gorputz horrek duen energia-kopurua zein den jakin dezakegu. Printzipio horrek 

alderantzizko bidea ere egiten du: gorputz baten gainean lan bat egin badugu, energia 

emanez, lana neurtzean gorputzean gordetzen den energia-kopurua zein den jakin ahal 

izango dugu. Horregatik guztiagatik, energia eta lana neurtzeko unitate berberak 

erabiltzen dira.  

 

Energia eraldatu egiten da forma desberdinak hartuz, nahiz kopuru osoa bere horretan 

mantentzen den. Edozein eraldaketatan, energiaren zati bat ingurunera igarotzen da 

energia termiko gisa. Energia termiko hori, hain aprobetxagarria ez denez, energia 

hondatutzat jotzen da. Etxeko bonbilla batek, marrazkian agertzen den bezalakoak, 100 
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joule energia elektriko kontsumitzen ditu; horietatik 15 joule argi-energia bihurtzen dira 

eta 85 joule energia termiko [2]. 

 

2.3.1 Historia 

Gizakiak, antzina antzinatik, beti garatzeko eta bizimodua errazteko erak aurkitzeko 

helburua izan du, zenbaitetan nahita edo bestetan nahigabe. Honela, aurrez aipaturiko 

helburuarekin bat, gizakiaren eta energiaren arteko lotura sendoa eratu da. 

 

Energiaren erabilerari lotutako lehen pausoak suaren kontrola lortzean eman ziren. 

Gertakari historiko honek gizakiaren bizimodua guztiz aldatu egin zuen eta bertatik, 

gizakiari lotutako historia bizkortzen joan da, geroz eta aurrerapauso gehiago eta 

konplexuagoak lortuz. Suaren kontrola lortzeak, lehen kanpamentu organizatuen sorrera 

eragin zuen, negu hotza eusteko babesa emanez eta elikagaien aberasketa eta iraupen 

handiagoa lortuz. Horrela, gizakiaren bizi itxaropena hobetzea lortu zen, ez zuten zertan 

egunero janari bila joan behar eta honek, beste jarduera batzuetan ibiltzeko denbora 

eman zien.  

 

Beste jarduera horien garapenaren bidez, gutxika gizakia gero eta sedentarioago 

bilakatzen hasi zen. Energia mailan, lehen giza-taldeen finkapenak, animalien energia 

baliatzera eraman zituen (gurpila bezalako asmakizunei esker), suaren teknikak 

garatzera (ikatzaren erabilera adibidez), eta lurraren energiari lotutako elementuak 

ustiatzera (haizea, uraren mugimendua…). Haize erroten erabilera adibidez, K.a. 1200 

urte inguruan kokatzen da.  

 

Historian aurrera eginez, gero eta teknika hobeak lortu ziren, teknologiak geroz eta 

gehiago garatuz. Baina energiari dagokionez, hurrengoan eman zen pauso 

garrantzitsuenetako bat, XVIII. mendean izan zen. Nekazaritzaren modernizazioarekin 

batera, biztanleria handiagotu egin zen eta lurrun makinaren asmakuntzaren bidez, 

energia ugari eta merke lortu zitekeen. Mende honetan emandako izugarrizko garapen 

teknologikoek, industria iraultza eragin zuten eta ordura arte artisauen lana izan zena, 

serie produkzio industriala bilakatu zen, energiaren eskaria asko handituz.  

 

Ondoren barne errekuntza motorra, elektrizitatea eta bizimodua aldatu ziguten beste 

hainbat eta hainbat asmakizun etorri ziren. Zientzia eta teknologiaren garapen izugarriek 

gizakiaren osasuna, bizi kalitatea eta bizi iraupena handitu zituen, mundu gerrak alde 

batera utzita, noski. Eta honekin eta industriaren etengabeko hazkuntzarekin, 

garraioaren beharren gehikuntzarekin eta beste faktore anitzekin, kontsumoaren igoera 

nabarmena eta energiaren erabilera kontrol-gabea eragin da. 

 

2.3.2 Energia-iturriak 

Eguzkia da gure planetan dagoen energiaren zatirik handienaren iturria. Bera da haizeen 

arduraduna, gainazaleko uren lurrintzearena, hodeiak sortu eta hodeien eta eurien 

eragitearena. Eguzkiaren beroa eta argia dira zelula bakarreko landare eta animalien 

garapenerako beharrezko diren erreakzio kimiko ugarietarako oinarriak. Eta landare eta 

animalia horiek dira, mendeen poderioz, gaur egun erabiltzen ditugun erregai fosilak 

sortu zituztenak.  

 

Energiaren kontserbazio-printzipioak dioenez, energia ez da sortzen ez deuseztatzen; 

eraldatu egiten da soilik. Natur inguruneak funtzionatzen baldin badu, energia eraldatu 

eta izaki bizidun batzuetatik besteetara igaroko da. Landareek eguzkienergia energia 

kimiko bihurtzen dute, eta hori beren zeluletan metatzen da. Animalia belarjaleek, jatorri 
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begetala duten elikagaien bidez, energia kimikoa erdiesten dute, beren molekuletan 

gordetzen dute, eta gerora animalia haragijaleenganaino iritsiko da energia hori. Horrek 

esan nahi du energia lortzeko, energia gordeta duen gorputz batetik hartu behar dugula, 

eta gero eraldatu. Gorputz horiei energia-iturriak deitzen zaie.  

 

Lurrak energia-kopuru izugarri handiak ditu, iturri-mota askotan gordeta. Horien artean, 

ikatza, petrolioa, gas naturala, uranioa, haizea, eguzkia eta ura nabarmendu ditzakegu. 

 

2.3.2.1 Energia-iturrien sailkapena 

Energia-iturriak irizpide desberdinen arabera sailka daitezke: 

 

- Berriztatzeko gaitasunaren arabera. 

- Erabileraren arabera. 

 

Berriztatzekoak diren energia-indarrak teorian inoiz agortuko ez direnak dira. 

Garrantzitsuenak eguzkia, haizea, ura, mareak eta biomasatik datozenak dira.  

 

Berriztatu ezin daitezkeen energia-iturriak kopuru mugatuan dauzkagu. Planetako 

erreserbak agortzen direnean, denbora luzea emango dute berriro ere sortzeko (milaka 

urte behar dira petrolioa sortzeko, adibidez) eta, horregatik, tentuz erabili behar dira. 

Arruntenak honakoak dira: ikatza, petrolioa, gas naturala, eta energia nuklearra.  

 

Erabileraren arabera sailkatuz gero, energia-iturri primarioak eta sekundarioak bereizten 

dira. Primarioak zuzenean naturatik eskuratzen direnak dira. Horien artean, ikatza, 

petrolioa edo gas naturala daude. Sekundarioak -eraginkorrak edo amaierakoak ere 

deitzen direnak primarioak hainbat teknika erabiliz eraldatuz lortzen direnak dira. 

Elektrizitatea edo erregaiak horren adibide onak dira. 

 

2.3.3 Energia motak 

Honako hauek dira gehien erabiltzen ditugun energia motak: 

 

- Energia hidraulikoa. Ibaietako ura da energia honen eragilea. Ura urtegi batean 

bilduko da, eta gero, altuera handi batetik erortzen utziko da turbina baten 

gainera, eta turbina horrek, biratzean, elektrizitatea sortuko du. Eskuratzeko 

lekurik aproposenak presetako ur-jauziak dira. 

 

- Eguzki-energia. Eguzkian sortzen da fusio nuklearra izeneko prozesu baten 

bitartez, eta Lurrera iristen da erradiazio elektromagnetiko itxuran. Eguzkia iturri 

agortezina da, eta energia termikoa edo elektrizitatea sortzeko erabiltzen dugu. 

 

- Haize-energia. Haizeak eragiten duen energia da. Gizakiak erabili zuen 

lehenenetarikoa izan zen, eta gaur egun ere erabiltzen da errota industrialei, 

bonbei eta dinamo txikiei eragiteko. 

 

- Biomasa. Prozesu naturalek eraturiko konposatu organikoetatik lortzen da. Esate 

baterako, hondakinen hartziduraren ondorioz sortutako biogasa edo azukreen 

eraldaketa bidez lortutako alkohola energia-iturri biomasikoak dira. 

 

- Geotermikoa. Lurrak bero itxuran gordetzen duen energia da. Gizakiak antzinatik 

erabiltzen du. Hori erdiesteko, ura zorupean injektatzen da, barnealdeko 

berotasuna oso handia den tokietan. Ur hori berotzean, ur-lurrun bihurtuko da, 

eta ur-lurrun hori elektrizitatea sortzeko erabiliko da. 
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- Marea-energia. Itsasoko mareak aprobetxatzen dira elektrizitatea lortzeko. 

 

- Ikatzaren errekuntzatik sortutakoa. Ikatza erregai fosila da, Aro primarioaren aldi 

Karboniferoan metatutako landare hondarrek jasandako eraldaketen azken 

emaitza. Lau ikatz-mota daude: antrazita, huila, lignito eta zohikatza. 

 

- Petrolioaren errekuntzatik sortutakoa. Petrolioa beste erregai fosila da, kolore 

ilunekoa eta likidoa. Bere osagaiak hidrokarburo-nahasketa bat sufrea, oxigenoa 

eta nitrogenoa dira, neurri aldakorretan. 

 

- Gas naturalaren errekuntzatik sortutakoa. Gas naturala substantzia erregai 

gaseosoen nahastea da: metanoa, etanoa, propanoa, butano nitrogenoa, karbono 

dioxidoa, hidrogeno sulfuroa, helioa eta argona. 

 

- Energia nuklearra eta energia atomikoa. Energia atomikoa edo energia nuklearra, 

atomo batzuk besteetan eraldatzen duten bi fenomenori dagozkie: fisio nuklearra 

eta fusio nuklearra. Fisio nuklearrean, nukleo astun bat bonbardatu egiten da 

neutroiekin, harik eta bi nukleotan deskonposatzen den arte. Nukleo horietako bat 

bestea baino bi bider handiagoa da. Erreakzio horrek irauten duen artean, energia 

handia askatzen da eta bi edo hiru neutroi igortzen dira. Hauek, era berean, fisio 

gehiago eragin ditzakete. Efektu biderkatzaile horri fisiozko kate-erreakzioa 

esaten zaio. 

 

2.3.4 Energiaren egoera munduan, orain eta etorkizunean 

Nazioarteko Energia Agentziak 2004ko Energiaren Munduko Txostena plazaratu du. 

Txosten horretan, 2030ean energiaren egoera munduan zein izango den aurreikusten da. 

Txosten oso zabala da (600 orri ditu), eta analisi oso zehatza egiten du. 

 

Egoera, oro har, nahiko baikorra izango omen da: Lurrak behar adina energia iturri du 

hurrengo hamarkadetako beharra asetzeko, eta petrolioa ez da oraindik agortuko. Baina 

alde ilunik ere bada; izan ere, petrolioaren eta gasaren prezioek gora egingo dute, eta 

horien hornidura kolokan jar dezakete arazo politikoek; eta, are eta larriagoa dena, 

eskaera handitu egingo da. Hala, zenbait herri hornitzailerekiko menpekotasuna hazi 

egingo da. 

 

Energiaren eskaera, oro har, %59 igoko omen da munduan 2030erako. Eta igoko den 

horren % 85 atmosferara karbono-konposatuak igortzen dituzten energia-iturriak izango 

dira: ikatza, petrolioa eta gas naturala. 

 

Pentsatzekoa denez, garatze-bidean dauden herrien energia-eskaera haziko da gehien, 

Txinarena eta Indiarena batez ere. Herri horietan ikatza izango da energia-iturri nagusia. 

Noski, gobernuek energia-kontsumoa gutxitzeko neurriak har ditzakete, eta teknologia 

berria garatzea bultzatu. Eta txosteneko iragarpenak neurri horiek kontuan izan gabe 

daude eginda. Dena dela, neurri horiek hartuz gero, egoera guztiz aldatuko litzatekela 

argitzen da txostenean, eta horretara iristeko ezinbestekoa dela teknologia berriak 

garatzea. 

 

2.3.4.1 Energiaren egoera Euskal Herrian 

1960. urteaz geroztik, Euskal Herriko energia eskaera geroz eta gehiago handitu zen, 

bilakaera ekonomikoa gauzatuz zihoan heinean; eskaera-mailak bere horretan jarraitu 

zuen, baita 73 eta 78ko petrolio-krisiak gertatu zirenean ere. Hurrengo hamarraldian, 

Euskal Herrian garatu ziren industria-politikek birmoldaketa, eraginkortasun energetikoa 

eta eraberritzea bultzatu zuten, eta horri eskerrak, jarduera ekonomikoa asko hazi zen, 
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eta era berean, aurreko urteetako kontsumo energia gutxitu zen. Egoera hori 90eko 

hamarraldiaren amaiera arte luzatu zen, baina ondoren, eskaera igo egin zen jarduera 

ekonomikoaren hazkuntzagatik eta energiaren prezioak neurritsuak zirelako. Halere, 

70eko hamarraldian zegoen maila berean mantendu zen eskaera. 

 

Etorkizunari begira, energia aurreikuspenen joerei buruz epe ertain-luzera egindako 

azterketen arabera, mugikortasun handiak eta errepideko garraio pribatuaren erabilerak 

izan duen hazkuntzak, eta halaber, neurri txikiago batean, hirugarren sektorean zerbitzu- 

eta konfort-mailek izan duten pixkanakako hazkuntzak izango dira kontsumoaren 

hazkuntzaren erantzule zuzenenak datozen urteetan. Gainera, kanpotik ekarri beharrean, 

elektrizitatea bertan sortuko da neurri handi batean, eta horrek eragina izango du 

energia-eskaeran. Egindako azterketen arabera, energiaren aurrezte- eta 

eraginkortasun- politika instituzionalik ezean, energia-premiak %60 baino gehiago haziko 

dira 2000-2020 epean. Energia-kontsumoaren kontrol eraginkorra egiteko nahitaezkoa 

izango da epe luzeko energia-politika bat izatea, erabilera zentzuzkoagoa izan dadin eta 

energiaren kontsumoak eragin txikiagoa izan dezan ingurumenean. 

 

Grafikoa 2-1. Energia eskariaren egoera 2000-2030. 

 

Euskadiko epe luzerako eskaeraren inguruan izan daitezkeen energia-joerak behar bezala 

aztertzeko egindako joera-eszenatokiak denbora-muga bat du, 2030. urtean ezarrita 

dagoena. Ikuspegia 2020. urtean ezarrita eta 2010eko erreferentzia izanik, hauek dira 

ondorio nagusiak: 

 

- Euskadiko energia-eskaria %19 igoko da 10 urtean, egungo krisialdiaren 

ondorioak kontuan hartuta, eta horrek esan nahi du urteko batez besteko tasa 

%1,8 izango dela. 

 

- Euskadiko eskari elektrikoa, urtean % 1’6ko batez besteko hazkundea duena, 

%17 igoko da. Onartzen da hornidura elektrikoaren nahasketa honela osatuta 
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egotea: %51k zentral termikoetan izango du jatorria, %17k kogenerazioan eta 

berriztagarrietan, eta gainerako %32ak inportazioetan. 

 

- Gas naturalaren premiak %30 igoko dira aipatutako aldian, igoerak izango dira 

sektore guztietan, hori gertatuko da neurri handi batean kontsumoak 

berreskuratuko diralako, ordezkapenak egingo direlako eta bestelako sektore-

igoerak izango direlako. 

 

- Baliabide berriztagarrien aprobetxamendua 100.000 Tep igoko da, eta horrek esan 

nahi du %18ko igoera izango dela 10 urtean. Horren guztiaren ondorioz, 

berriztagarriek azken kontsumoan duten partaidetzak %9ko kuota lortu ahal 

izango du. 

 

- Sektore guztietako azken kontsumoa %13 igoko da 2010. urtekoarekin alderatzen 

badugu. Igoera horren buru izango diren sektoreak, suspertze ekonomikoaren 

ondoren, garraio sektorea eta industria izango dira. 

 

Grafikoa 2-2. Kontsumo sektorearen joera 2000-2030. 

 

Euskadiko egitura ekonomikoak ere izan du bere bilakaera hazkunde ekonomikoaren 

babesean. 2008an, zerbitzu-sektoreak BPGaren bi herenak sortu zituen (%62), 

industriak, aldiz, %28ra murriztu zuen bere garrantzia eta garraioa %5era igo zen. 

Eraikuntzaren sektoreak ere igoera izan zuen, BPGaren gaineko %9ra iritsi baitzen 

hamarkadaren hasieran higiezinen arloan hasitako une gorenaren erantzun gisa, baina 

bestalde, nabarmentzen da lehen sektoreko ekarpen ekonomikoa jaitsi egin dela, %1 

besterik ez baita. 
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Grafikoa 2-3. Barne kontsumo gordina eta azkeneko kontsumo energetikoa. 

 

Industria da energia gehien kontsumitzen duen sektorea EAEn, azken kontsumoaren 

gainean %45 inguruko partaidetza baitu, beste eskualde eta herrialde batzuetan 

gertatzen denarekin ez bezala. Horrez gain, Euskadiko industria-sektorean energiari 

dagokionez industriaren azpisektore oso sendoak daude, esate baterako siderurgiaren, 

galdaketaren, zementuaren, paperaren, beiraren eta industria kimikoaren kasuan, 

industriaren energia-kontsumoaren %72 inguru, guztira. Nabarmendu behar dugu 

sektorearen gasifikazio-prozesua ondo egin dela, gas naturala industria-kontsumoaren 

%40 inguru baita gaur egun, eta gasolioen, petrolio-kokearen eta fuel-olioen kontsumoa 

%7 da soilik [3]. 
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Grafikoa 2-4. Amaierako kontsumoa energien arabera. 
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2.3.5 Energia berriztagarrien beharra 

Naturan etengabeki berritzen den eta agortzen ez den iturri batetik lortzen den energia 

da. Geotermia ezik, energia berriztagarri guztiak eguzki-energiatik ondorioztatzen dira. 

Zuzenean eguzki-erradiazioak argia eta beroa ematen duenean eta zeharka energia 

hidraulikoan, eolikoan, marea-energian, olatuen energian eta biomasan. 

 

Ezaugarri nagusiak: 

 

- Osagarriak dira. Eta ohizko energien, energia alternatibo bideragarria. 

 

- Onurak ekarriko ditu ingurugiroan. Ez dute sortzen karbono dioxidoa eta beste gas 

kutsatzailerik. Klima-aldaketa mantsotu dezakete. 

 

- Etorkizunerako energia. Haien erabilerak garapen harmoniko eta orekatu bat, 

ingurumena errespetatzen duena, lortzen lagun dezake. 

 

- Enplegua eta eskualdeko ekonomia sustatu. 

 

- Energia segurtasuna: energia berriztagarrien erabilera gehitzen badugu ez gara 

egongo energia esportatzen duten herrien menpean. 

 

Energia-iturri berriztagarri nagusia eguzkia da. 

 

Eguzkiak Lurrera erradiazio-energia bidaltzen du soilik, hau da, argi ikusgaia, erradiazio 

infragorria eta ultramore apur bat. Hala ere, Eguzkitik datorren energiak mota 

ezberdineko efektuak ditu atmosferan eta batzuk garrantzi handia dute energia-baliabide 

bezala (energia eolikoa, biomasa-energia, olatuen energia, tenperatura-diferentzia 

ozeanikoa). 

 

Hidrokarburorekiko mendekotasuna murrizteko aplikazio energetiko dibertsifikatuagoak 

eskaini behar dira. Honek ekartzen du energia berriztagarrien aprobetxamendua. 

 

Europako Batasunak direktiba bat onartu zuen (2009/28/CE), hau da, Direktiba “20-20-

20” eta hurrengo helburuak finkatu zituen 2020 urterako: 

 

- CO2 emisioak %20 gutxitu. 

 

- Eraginkortasun energetikoa %20 handitu. 

 

- Europako Batasunean, %20 izan energia berriztagarrietatik sortutako energia. 

 

2.3.6 Energia berriztagarriak munduan eta Europan 

2015ean, Energia berriztagarriak energia primario kontsumo mundialaren kontribuzioan 

%4’8ean hasi ziren eta totalaren %9’6 adierazi zuten. Urte berean mundu osoan 150000 

MW berri instalatu ziren. Energia berriztagarriak munduko energia primarioaren 

laugarren kontsumo-iturria dira. Petrolioaren kontsumo mundiala %1’9an hasi zen 

%32’9ra heldu arte eta, berriz ere, lehenengo posizioan kokatu arte. Honi ikatzak jarraitu 

zion, bere kontribuzioa %1’8an txikiagotuz %29’2ra arte. Gas naturalak, %1’7ko igoeraz, 

hirugarren posizioan kokatu zen %23’8 portzentajearekin. Munduan kontsumitutako 

energia primarioaren %85’9a erregai fosiletatik dator. Azkenik, energia nuklearrak, 

mundu-mailan, energia primario kontsumoaren %4’4a adierazi zuen, %1’3ko 

hazkundeaz. Energia primarioko kontsumo mundiala 2015ean %1 handitu egin zen. 
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Hurrengo grafikoan, 2015ean munduan izandako energia primarioko kontsumoa 

irudikatzen da:  

 

Grafikoa 2-5. Munduko oinarrizko energiaren kontsumoa. 

 

Energia berriztagarriak, 2015ean, Europan kontsumitutako energia primarioko %13a 

adierazi zuten eta euren kontribuzioa %9an handitu zuten. Petrolioak (%36,8), gas 

naturalak (%22’2) eta ikatzak (%16’1) lehenengo posizioak bete zituzten. Europan 

kontsumitzen den energia primarioko hiru laurdenak (%75’1) energia fosiletan du iturria, 

honek  atzerriko menpekotasuna oso handia izatea eragiten du, %50 baino handiagoa. 

%11’9a energia nuklearraren kontribuzioari dagokio. 2015ean, Europak energia 

primarioaren kontsumoa %1’6an handitu zuen [18]. 

 

Hurrengo grafikoan, 2015ean Europan izandako energia primarioko kontsumoa 

irudikatzen da:  

 

 

Grafikoa 2-6. Europako oinarrizko energiaren kontsumoa.  

 

2.3.7 Energia berriztagarriak Euskal Herrian 

Energia berriztagarrien garapenerako ditugun eragozpenak hauek dira: 

 

- Teknikoak: garapen teknologiko egokien gabeziak ez du uzten, batzuetan, energia 

berriztagarrien ustiapenerako proiektuen garapena. 

 

- Ekonomikoak: gaur egun, energia berriztagarriak eta erregai fosilek ez dute 

lehiatzen baldintza berdinekin merkatu liberalizatu batean. 

 

- Sozialak: bertako taldeen aurkakotasuna energia berriztagarrien proiektu batzuen 

garapena. 
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- Azpiegitura elektrikoak: sare elektrikoen gabezia edo eskasia, energia 

berriztagarrien garapena posible den zenbat tokietan. 

 

- Administratiboak: energia berriztagarrien proiektuak egiteko administratibo 

izapide ugari. 

 

- Araudiak: berariazko arauen gabezia, eguzki-energia (termikoa eta fotovoltaikoa) 

proiektuetan, bereziki. 

 

- Hezigarriak: tituludun eta espezialisten gabezia energia berriztagarrietan. 

 

- Informatzaileak-Dibulgatzaileak: energia berriztagarrien baliabideen eta 

ingurumenaren mesedeen informazio gabezia. 

 

Energia berriztagarrien garapenerako hartu behar diren neurriak: 

 

- Teknikoak: laguntza publikoa ikerkuntzan eta garapenean, Zientzia eta 

Teknologiako Euskal Planaren bidez. 

 

- Ekonomikoak: eskaera egin administrazio nagusiko organo eskudunari 

konpentsazio ekonomikoak energia berriztagarrien garapenerako. Baliabide 

publikoak bultzatu behar dira energia berriztagarrien aprobetxamendurako 

proiektuentzat. Administrazio publikotik laguntza berriak ezarri behar dira 

(finantziatzeko erraztasunak, pizgarri fiskalak, …). 

 

- Azpiegitura elektrikoak: energia berriztagarrien garapena posible den tokietan 

sare elektrikoen hobekuntza sustatzea Administrazioa eta Konpainia Elektrikoen 

artean. 

 

- Administratiboak: administrazio guztien ahaleginak koordinatu eta bateratu 

energia berriztagarrien proiektuek erraztu eta bizkortzeko. 

 

- Araudiak: araudien garapena, batez ere udal-mailan, energia berriztagarrien 

garapena bultzatzeko. 

 

- Hezigarriak: energia berriztagarrietan espezialisten formakuntza bultzatu, beste 

erakunde batzuekin (Unibertsitatea, Administrazioa, …). 

 

- Informatzaileak-Dibulgatzaileak: energia berriztagarrien beharra bultzatzeko, 

kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpainak egin. 

 

2.3.8 Planifikazio energetikoa eta berriztagarrien helburua 

2020 geroz eta hurbilago dago eta Espainia, oraindik, 20-20-20 helburu energetikoak 

betetzetik urrun dago, hau da,  azkeneko energia gordinaren %20 iturri 

berriztagarrietatik lorturikoa izatea. 

 

Iaz, Gobernuak “Planifikazio Energetikoa. 2015-2020 Energia Elektrikoaren Garraio 

Sarearen Garapen Plana” gainditu zuen, Energia Ministerioaren arabera Europan 

finkatutako energiaren arloko helburuak betetzeko asmoarekin. Dokumentu honen ustez 

2020 urtera arte ia 8500 MW berri instalatzea aurreikusten dira, honek bost urteren 

zehar urtero 1695 MW instalatzea suposatuko lituzke. 2014, 2015 eta 2016 urteetan 

zehar soilik 110 MW berriztagarri instalatu baldin badira, Planifikazioan adierazitako 

helburuak betetzea ezinezkoa bihurtzen da.  
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2010. urtean, Estatu espainolak Bruselari Energia Berriztagarrien Ekintza Plan Nazionala 

(PANER) igorri zion, 2009/28/CE Direktiba mandatuaren arabera. Plan honetan 

aurreikusitako iturri berriztagarrietatik eratorritako azkeneko energia gordinaren 

helburua %22’7koa zen, berezko Direktibak ezartzen zuen %20 aurrean.  

 

%22’7 datu hau %20’8ra jaitsi egin zen 2011ko urtarrilean Gobernuak eta sindikatuek 

sinaturiko Gizarte eta Ekonomia Itunagatik. 

 

2011ko urriak 11an gainditutako eta IDAE-k garatutako 2011-2020 Energia 

Berriztagarrien Planak (PER 2011-2020) 2009/28/CE Direktiban finkatutako helburuak 

lortzeko Gobernuak garatu beharreko neurriak ezartzen ditu. 2011ko abenduan 

Gobernuak Europako Batzordeari PANER-ko helburuen murriztapen aldaketa igorri zion, 

PER 2011-2020-ari moldatzeko asmoarekin [4].  

 

Hurrengo taulan Planifikazio Energetikoan eta 2011-2020 PANER-n ezarritako 2020 

neurriak ikus ditzakegu:  

 

PER 2011-2020 PER 2011-2020 

(MW) 

Planifikazio 

Energetikoa (MW) 

Lurreko eolika 35000 29479 

Hidroelektrika 

(ponpaketaz) 

22672 21694 

Fotovoltaika 7250 6030 

Termoelektrika 4800 2511 

Biomasa, biogasa, 

hondakinak 

1950 1293 

Marina eolika 750 0 

Itsas-energia 100 0 

Geotermia 50 0 

TOTALEAN 72572 61007 

Taula 2-1. Planifikazio Energetikoa eta 2011-2020 PANER. 

 

2.4 ENERGIA HIDRAULIKOA 

Energia hidraulikoa dabilen uraren energia zinetikoa edo metatuta dagoen uraren energia 

potentziala da. 

 

Argindarraren erabilera zabaldu aurretik, energia hidraulikoa sarri erabiltzen zen 

ureztatzeko eta errotak, burdinolak eta oihal fabrikak ibilarazteko. 

 

Gure planetako ura etengabe mugitzen dela jakina da guztiontzat. Eguzkiak Lurra 

berotzen duenean, itsasko ura lurrundu, zerura igo, ondoren kondentsatu eta berriz ere 

erori egiten da. Ura hau bil daiteke presa baten bitartez. Urak, goitik behera erortzean, 

beheko aldean dauden palari nahiz turbinari eragiten die eta birarazi. Turbina hori 

sorgailu elektriko baten ardatzari lotuta dagoenean, sorgailua elektrizitatea sortzeko 

erabiltzen da (zentral hidroelektrikoa). 

 

Energia hidroelektrikoa altuera jakin batean dagoen ur-masak daukan energia 

aprobetxatuz sortzen da. Uraren indarrak turbina bat edo batzuk birarazten ditu eta 

hauek sorgailu elektriko bati edo batzuei eragiten diete. 
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2.4.1 Historia 

Antzinako greko eta erromatarrek uraren energiaz aprobetxatzen ziren jada; garia 

ehotzeko gurpil hidraulikoak erabiltzen zituzten. Hala ere, esklabu eta zamarako animalia 

beharren faltak honen ezarpen orokorra XII. menderarte atzeratu zuen. Erdi Aroan, 

egurrezko gurpil hidrauliko handiek berrogeita hamar zaldi potentziako potentzia 

maximoa sortzen zituzten. John Smeaton ingeniari zibil britainiarrari esker energia 

hidraulikoak aurrerapen handiena jasan zuen, lehenengoz burdinurtuko gurpil 

hidraulikoak fabrikatu zituenean. 

 

Iraultza industrialean hidroelektrizitateak garrantzi handia izan zuen. Ehuntze eta larruen 

industriak eta makinen eraikitze tailerrak XIX. mederarte sustatu zituen. Baporezko 

makinak garatuta zeuden arren, ikatza ez zen nahikoa eta egurra erregai moduan gutxi 

aprobetxatzen zen. Energia hidraulikoak Europa eta Ameriketako hiri industrial berrien 

hasiera erraztu zituen. 

 

Desnibela bost metro baino handiago zenerako gurpil hidrauliko kontsekutiboen 

montajerako presak eta kanalak beharrezkoak ziren. Presa handien eraikitzeak oraindik 

ez ziren posibleak; uda eta udazkeneko ur-emari eskasak eta neguko izozteen ondorioz, 

ikatza lortu zenean gurpil hidraulikoak bapore-makinengatik ordezkatu zituzten [5].  

 

2.4.2 Energia hidroelektrikoaren garapena 

1880an Northumberland-en, Britainia Handian, lehenengo zentral hidroelektrikoa sortu 

zen. Energia hidraulikoaren berpizkundea sorgailu elektrikoaren garapenagatik sortu zen, 

honi turbina hidraulikoaren garapena jarraiturik eta XX. mende hasieran egon zeneko 

eskari ur-goraldiagatik. 1920an, zentral hidroelektrikoek elektrizitate fabrikazio totalaren 

zati handi bat sortzen zuten jada.   

 

Instalazio nagusien teknologia berdin mantendu da XX. mendean zehar. Zentralek presa 

bat duten urtegien beharra dute. Ur-emaria egiaztatzen da eta ia konstante mantendu 

daiteke. Ura hodi bortxatuetatik bultzatzen da, balbula eta turbinekin konprobatuak 

elektrizitate eskariari dagokionez ur fluxuari egokitzeko. Turbinatik igarotako ura 

deskarga kanaletatik igarotzen da. Sorgailuak turbinen gainean kokatuta daude eta 

zuhaitz bertikalekin egokituta. Turbinen diseinua ur-emariaren araberakoa da; Francis 

turbinak emari handi, eta salto ertain eta baxuetarako erabiltzen dira, Pelton turbinak, 

ordea, emari txiki eta salto handietarako. 

 

Ur-emari handiko urtegien beharra duten euste-presetan instalatutako zentraletaz gain, 

emaria uniformea denerako uraren jaitsiera naturala aprobetxatzen duten zentralak 

existitzen dira. Hauei dabilen uraren instalazioak deritze. Niagarako Ur-jauziak hauetako 

adibide bat da, Estatu Batu eta Kanada bitarteko fronteran kokatuta dago. 

 

90eko hamarkada hasieran, hidroelektrizitate potentzia-sortzaile nagusiak Kanada eta 

Estatu Batuak ziren. Kanada elektrizitatearen %60 zentral hidroelektrikoetatik eratorria 

zen. Mundu mailan, hidroelektrizitateak elektrizitate produkzio totalaren laurden bat 

osatzen du, eta hau handiagotzen doa. Elektrizitate-iturri garrantzitsuena osatzen duten 

herrialdeak Norvegia (%99), Zaire (%97) eta Brasil (%96) dira. Itaipú-ko zentrala, 

Paraná errekan, Brasil eta Paraguay artean dago; 1982an inauguratu zen eta munduko 

potentzia sorgailurik garrantzitsuena du. Erreferentzia moduan, Gran Coulee Estatu 

Batuetako presak, gogoan hartzetako bat, 6500 MW sortzen ditu. 

 

Hainbat herrialdetan zentral txikiak eraiki dituzte, kilowatt bat eta megawatt bat artean 

sortzeko aukerarekin. Txinako eskualde askotan, adibidez, presa txiki hauek elektrizitate-
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iturri ezinbestekoak dira. Garapen bidean dauden beste herrialdeetan prozedura hau 

aplikatzen daude, emaitza onak lortuz. 

 

2.4.3 Uraren zikloa 

Lurreko ur gehiena egoera likidoan egoten da, itsaso eta ozeanoetan, baina baita 

lurrazpiko ur eta lurrazaleko uretan (ibaiak eta lakuak) ere. Egoera solidoan ere ur asko 

topa daiteke; adibidez, bi poloetan eta mendiko glaziarretan pilaturiko izotza. 

Proportziorik txikiena atmosferan egoten da, egoera likidoan, laino moduan, edo gas-

egoeran lurrun moduan. Atmosferako ura, ordea, oso garrantzitsua da hidrosferako gune 

ezberdinetako uren trukea gerta dadin; izan ere, horri esker, ur-gordailu nagusietatik 

urruti dauden zonalde kontinentaletara irits daiteke. 

 

Gure planetako lurrazalaren hiru laurdenak urez estalita daude. 

 

Urak pasatzen dituen fase desberdinen segiden artean lurrunketa, kondentsazioa eta 

prezipitazioa aurkitzen ditugu. Fase hauen mugimenduan osatzen da uraren zikloa, edo 

ziklo hidrologikoa deritzona baita. 

 

 

Irudia 2-19. Uraren zikloa. 

 

Ura lurretik, itsasotik, ibaietatik eta abarretatik lurrundu egiten da beroaren eraginez, eta 

zerurantz igotzen da. Fase honetan, ur likidoa gas bihurtzen da eta hidrosferatik 

atmosferara igarotzen da. 

 

Atmosferaren hezetasun-maila ur-lurrun kopuruaren araberakoa da. Hezetasuna 

handitzean edo tenperatura jaistean, ura kondentsatu egiten da eta hodeiak sortzen dira. 

Zerura igotako lurruna hoztu egiten denean, lurruna osatzen duten ur-partikula txikiak 

elkartzen hasten dira berriro, tanta txikiak osatuz. 

 

Tanta horiek pisua hartzen dutenean, erori egiten dira lurrerantz, euri moduan edo, 

hotzaren eraginez, izotz (txingorra) edo elur moduan. Euskal Herrian prezipitazio ugari 

izaten da, eta ugariak dira, halaber, prezipitazioak izendatzeko erak ere. 

 

Prezipitazioak itsasoan edo lur gainean erori daitezke. Lur gainean eroritako urak 

itsasorantz higitzen dira, lurrazaletik, ibai batean zehar edo lurpeko ur gisa. Egiten duen 

ibilbidean, erliebeari forma ematen dio; prozesu horretan materialen higadura, garraioa 

eta sedimentazioa eragiten baitu. Kontinenteetan barrena doanean, ura geza da, eta 

aproposa, bizidunon elikadurarako; nolanahi ere, bizidunok kontsumitutako uraren zati 
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bat atmosferara itzultzen da, landareetatik lurrundutako ura dela bide (landareen 

ebapotranspirazioa); baso tropikalak dira lurrunketa hori gertatzeko lekurik aproposenak. 

 

Ura lurruntzean, atmosferara joaten da berriro. Prozesu hori itsasoetan gertatzen da, 

gehienbat, bertan dagoelako uraren eta atmosferaren arteko ukipen-azalera handiena 

[6][7]. 

 

2.4.4 Abantailak  

Energia hidroelektrikoa garbia eta berriztagarria da, eta ez du emisio kutsatzailerik 

atmosferara botatzen. Behar denean sor daiteke. Oso aproposa eta bizkorra da energia-

eskaera puntualei erantzuteko (adibidez, zentral nuklear batek oso geldo erantzuten 

diete aldiuneko energia-eskaerei). 

 

Energia-bihurketaren etekina oso handia da, %80-%90 bitartekoa. 

 

Elektrizitatea sortzeaz gain, ibaiaren ibilbidea erregulatzen dute, eta edateko uraren 

horniketaren kontrola egiteko erabil daitezke. Urtaro euritsuetan ur-soberakinak pilatu, 

eta lehorteetarako ura izaten da. 

 

Uholdeak kontrolatzen lagundu ditzakete, eta nekazaritzarako lurrak ureztatzeko erabil 

daitezke. Izan ere, gaur egun dugun janarien herena ureztatutako lurretatik dator. 

 

Oso eragin handia dute ibai-sistemetan. Aldi batzuetan, ibaiaren bidea erabat moztu eta 

ibaiaren behe-isuria guztiz lehortzen dute. Elektrizitatea sortzen dutenetan, aldiz, bat-

batean ur-emari handiak heltzen dira behe-isurira, eta lurra guztiz erosionatzen dute. 

 

Horregatik, beti utzi behar da gutxieneko ur-isuri bat. Gainera, ibaiaren behealdeko uren 

kalitatea ere asko pobretzen da. Mendietatik datozen sedimentuak ez dira behealdera 

pasatzen, eta uretan disolbatutako oxigeno-maila ere asko txikitzen da. 

 

Dena den, presek izugarri aldatzen dute inguruko ekologia. Eta ez hori bakarrik. Ibaian 

gora, milaka metro koadro urpean geratzen dira. Toki horietako hainbat eta pertsonak 

beren etxe eta bizibideak bertan behera utzi eta alde egin behar izaten dute, eta herriak 

urpean geratzen dira. 

 

Energia hidraulikoa lortzeko naturak berak eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatzen 

ditugu.  

 

Guztiz beharrezkoa da, hortaz, proiektu hidrauliko bakoitzak ingurumenean eragindako 

kalteak onargarriak diren ala ez ondo aztertu behar da (baita minizentraletan ere). 

 

Energia gisa elektrizitatea erabiltzeak abantaila asko ditu. Horien artean, garraiatzeko 

edota gure etxean erabiltzeko oso garbia eta erraza izatearena [8]. 

 

2.4.5 Desabantailak 

Desabantailarik handienetako bat metaketaren ezina da. Hau da, energia elektrikoa, 

sortu ahala, kontsumitu egin behar da. Eta erabiltzen ez dena galdu egiten da. 

 

Urtegiek energia metatzeko bide interesgarria eskaintzen digute. Egia da hainbat 

energia-iturri (haizea, itsasoa, etab.) ez direla energia-iturri jarraituak, batzuetan 

(haizea, olatuak, etab.) gure eskuetatik kanpo dauden aldagaien menpe daudelako. 

Beste batzuetan (marea-energia adibidez), energia sortzeko aukerak aurretik ezagutzen 



ENERGIA HIDRAULIKOA ATXONDOKO BAILARAN MEMORIA 

 

Eibarko IITUE 17ko IRA 32 

ditugun arren, ordu desegokietan izango dugu (gauez, kontsumoa txikiagoa denean, 

alferrik da gehiegizko energia sortzea).  

 

Horiek horrela, zer egin dezakegu? Zergatik ez da erabiltzen energia-soberakin hori ura 

urtegietara igoarazteko? Hau da, energia elektriko hori erabil daiteke urari energia 

potentziala eman eta energia metatzeko. 

 

Horrela, elektrizitatea behar dugun uneetan, energia-soberakina erabiliz (gauez, haize 

handien eraginez elektrizitate asko sortu dugunean, etab.) aurretik metatutako ura 

erabiliko dugu zentral hidroelektrikoetan. Minizentral hidroelektrikoak 

 

Energia hidraulikoa lortzeko bidean, askotan, naturak berak eskaintzen dizkigu aukerak 

aprobetxatzen ditugu. Adibidez, gure herriko ibaian, ibaiaren emariaren zati bat alboko 

kanal batera desbidera dezakegu, eta ibai nagusiak altuera galdu duen aurreragoko 

puntu batera arte eraman. Han, kanaleko ura ibaiaren emari nagusira itzuliko da, eta 

elektrizitatea sortzeko erabiliko dugu. Kasu horretan ez dugu presarik eraiki beharrik 

izango eta oso eragin txikia sortuko da ingurunean. 

 

Halakoetan ez da energia askorik eskuratzen. Lor genezakeen potentzia maximoa 10 MW 

baino txikiagoa denean, zentral hidroelektriko txikia edo minizentral hidroelektrikoa dela 

esango dugu. 

 

Minizentral hidroelektrikoak oso egokiak dira beharrizan txikiei erantzuteko. Ingurunean 

ez dute eragin handirik sortzen, eta oso irtenbide ona dira energia sortzeko. Presa txikiak 

egiten direnean ere, arrainentzako pasabideak egin daitezke eta ibaiaren ibilbidea guztiz 

oztopatu gabe utzi daiteke, ingurunean ahalik eta eragin txikiena sortzeko. 

 

Desabantailei dagokienez, zentral hidroelektriko txikiak ibaiaren emariaren menpe daude. 

Halakoetan, euri-sasoietan eta ibaiek ura dakartenean baino ez dugu lortuko 

elektrizitatea sortzea. 

 

Hala ere, gaur egun, zentral hidroelektriko txikiak bultzatzeko joera dago. Batez ere, 

ingurumenean eragin gutxi dutelako eta garapen jasangarriarekin bat datozelako. Izan 

ere, ingurumenari kalterik eragiten ez dieten milaka minizentralek hainbat zentral 

nuklearren besteko elektrizitate eman dezakete [8]. 

 

2.4.6 Energia hidraulikoa gaur egun 

Energia hidroelektrikoa munduko energia berriztagarri erabiliena izaten jarraitzen du. 

Mundu mailan kontsumitzen den %20a jatorri hidroelektrikoa duela estimatzen da, 

garapen-bidean dauden herrialdeetan, berriz, %33raino heldu daiteke. Bestelako energia 

berriztagarriekin alderatuz gero, datuak erabatekoak dira; munduko produkzio 

berriztagarri totaletik %90 hidrogenerazioan jatorria du. 

 

Bestalde, gutxien garatutako herrialdeetan energia mota honek hazkunde nabarmena 

jasaten ari du. UNESCO-n arabera, 1995 eta 2010 urteen artean energia 

hidroelektrikoaren produkzioak %65eko hazkundea jasango du mundu osoan, bereziki 

Latino Amerika, Asia eta Afrikan. Aipaturiko herrialdetan, potentzial hidroelektrikoko %7 

bakarrik aprobetxatzen den bitartean, gehien garatutako eskualdeetan, adibidez Europa, 

%75 aprobetxatzen da.  

 

Hortaz, mundu osoan hedatutako energia sorkuntza-sistematzat har dezakegu. Gaur 

egun, Kanada, Estatu Batuak eta Txina munduko ekoizle handienak dira.  
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2.4.7 Etorkizuna 

Hurrengo urteetan zehar energia hidraulikoa elektrizitate sorkuntzarako iturri 

berriztagarri nagusia izaten jarraituko da. Europako Batzordeak aurkeztutako 2005eko 

aurreikuspenen arabera, 2030rarte haize energiak, hazkunde-tasa handiena aurkezten 

duen berriztagarriak, ez du EBn hidraulikaren elektrizitate produkzio maila gaindituko. 

Garapen bidean dauden herrialdeetan, non energia eolikoak ez duen honelako 

hazkunderik aurkezten, egoera hau denboran luzatuko da. 

 

Hidraulikaren etorkizuneko egoera, beraz, sorkuntza heldu, egonkor eta eraginkorrekoa 

da, zeinak hazkunde moderatua eta iraunkorra izango duen. Nahiz eta herrialde askotan 

instalazio kostuak ordaintzeko laguntza publikorik ez izan, hidroelektrizitatearen 

sorkuntzak berriztagarrietan esleitutako sustapen ekonomikoei etekina ateratzen die. 

Europan, garapen handiena minihidraulikatik etorriko da, batez ere, energia eta 

ingurumen agintariek sustatutakotik, ingurumen-inpaktu eskasarengatik. 

 

Espainian, epe laburrerako garapena 2005-2010 Energia Berriztagarrien Plana-n 

definituta azaltzen da, zeinen zentralen aprobetxamendu eta instalazio arazoei aurre 

egiteko neurri batzuk proposatzen diren: erakundeen arteko ingurumen-inpaktuen 

irizpideak koordinatu eta arrazionalizatu, sare konexioaren araudia edo 

hidroelektrizitatearen onurei buruzko informazio kanpainen burutzeak berritu [9]. 

 

2.5 ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAK 

Erortzen den uraren energia zinetikoa energia elektriko bihurtzen duen zentral 

elektrikoari deitzen zaio zentral hidroelektrikoa. Potentzia instalatuaren (zentral, sistema 

edo instalazio elektriko bateko gailuen potentzia izendatuen batura) arabera, zentral 

hidroelektrikoak potentzia handiko zentralak (10 MW baino gehiago), minizentral 

hidraulikoak (1 MW eta 10 MW artean) eta mikrozentral hidraulikoak (1 MW baino 

gutxiago) izan daitezke. 

 

Elektrizitatea sortzeko ura beti eskuragarri izan dezagun, ibaietatik datorren ura metatu 

egiten dugu batzuetan. Uraren ibilbidean presa bat eraiki eta urtegi bat sortuko dugu, 

hau da, elektrizitatea sortu behar dugunerako ur-biltegi bat.  

 

Presak txikiak ere izan daitezkeen arren, presa eraikitzeko inbertsioak direla-eta, 

elektrizitatea sortzeko zentral hidroelektriko nagusiak handiak izan ohi dira. Batzuetan, 

Iguazu ondoko Itaipun (12600 MW) edo bukatzen ari diren Txinako Yangtseko hiru 

arroiletako presetan (18000 MW) adibidez, ingeniaritza-lan erraldoiak egin dituzte uraren 

bidean hesi artifizial bat sortu eta ahalmen handiko zentral hidroelektrikoak lortzeko. 

Gaur egun, energia hidroelektrikoaren %95a zentral hidroelektriko handietan (10 MW 

baino gehiago) sortzen da. 

 

2.5.1 Zentral hidroelektrikoen sailkapena 

Lehenik hurrengo hiru zentral-mota aipatuko ditugu: zuzeneko zentralak, dabilen ureko 

edo ur-lasterreko zentralak eta ur-metatuko edo presa-oineko zentralak. Horiez gain, 

beste helburu batzuetarako (ureztatzea, ur-hornikuntza, etab.) eraikitako presez 

baliatzen diren zentralak ere badaude. 

 

Ur metatuko edo presa-oineko zentralen barruan, erregulazio-zentralak eta ponpaketa-

zentralak ditugu. Ur-jauziari dagokionez presio altuko, erdi-presioko eta presio baxuko 

zentralak sailkatzen dira baita. 
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 Zuzeneko zentralak 

 

Zentral mota honetan, ura ez da inon metatzen eta ekoitzitako energia ibaiak unean 

duen emariaren menpekoa da. Zenbat eta txikiagoa izan presa, orduan eta kalte 

gutxiago eragiten dio ingurumenari. Zuzeneko zentral hidroelektrikoetan turbina 

zuzenean ur-lasterrean jartzen da. Batzuetan, presarik eraiki gabe egiten dira. Ur-emaria 

eta –jauzia behar adina konstante izatea da garrantzitsuena. Hori dela eta, 

ingurumenean oso eragin txikia duten presak dira. 

 

Ez dute ia ur-erreserbarik eta urtaroaren arabera hornitutako ur emaria aldatu egingo da. 

Euri ugariko sasoietan bere potentzia maximoa garatzen dute, sobera den ura pasatzen 

utziz. Lehorte aldietan, berriz, sortutako potentzia nabarmen gutxitzen da, ur emariaren 

arabera. 

 

 Dabilen ureko edo ur-lasterreko zentralak 

 

Mota honetako zentraletan ura presatu egiten da, eta gainerakoari pasatzen uzten zaio. 

Hemen ez dago urtegirik, hots, ez da urik biltzen. Ibaia lehortzen bada edo emaria 

gutxienekoa bada, zentrala gelditu egiten da. Turbinek une bakoitzeko emariaren arabera 

funtzionatzen dute.  

 

 

Irudia 2-20. Dabilen ureko edo ur-lasterreko zentrala. 

 

 Ur metatuko edo presa-oineko zentralak 

 

Jauzia ibaiaren ibilguan zeharka eraikitako presaren bidez lortzen da. Presak uraren maila 

igotzen du, ura metatu egiten da eta, ondorioz, uraren batez besteko abiaduragatik eta 

marruskaduragatik gertatzen diren galerak gutxitu egiten dira. Bildutako ura eskariaren 

arabera erabiltzen da, hodi baten bidez presiopeko ura turbinara bideratuz. 
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Irudia 2-21. Ur metatuko edo presa-oineko zentrala. 

 

 Erregulazio-zentralak 

 

Urtegian ur-bolumenak biltzeko ahalmena duten zentralak dira. Denbora-tarte jakinetan 

zehar, gauean, hilabetean edo urte lehorretan eta abar, ura bildu ahal izaten dute eta ur 

emari gutxiko egoeretako zerbitzu handia egiten dute, ekoizpenerako ur emariak era 

egokian erregulatuz. Oso ondo egokitzen dira puntuko kontsumo orduak betetzeko. 

 

Presa-erabilerak hanbat eragozpen ditu. Askotan lur emankorrak urpetzen dira eta 

batzuetan ebakuatu beharra izaten diren herriak. Uretako fauna aldatu daiteke babesten 

duten neurririk ez bada hartzen. 

 

 Ponpaketa-zentralak 

 

Metaketa-zentralak izena hartzen dute. Ur-emariak, ponpatzearen bitartez, metatzen 

dituzten zentralak dira. Bere jokaera, energia potentzialeko metagailuarekin konpara 

dezagu. 

 

 

Irudia 2-22. Ponpaketa-zentrala. 

 

Multzoa turbina eta ponpa batez hornitzen da. Bi makinak funtzio zehatzak eta 

independenteak dituzte. Sorgailu sinkronoa (alternadorea) makina itzulgarria da eta 
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funtziona dezake sorgailu (ura turbinatuz) bezala edo motor bezala, ura ponpatuz ponpa 

bati eraginez. Beharren arabera, turbina edo ponpa zentrifugo bezala funtziona dezake. 

 

 Presio altuko, erdi-presioko eta presio baxuko zentralak 

 

Presio altuko zentralak 200 m, gutxi gorabeherakoa, baino gehiagoko jauzi hidraulikoa 

dute, turbinatutako emariak, makina bakoitzak 20 m3/s inguru, txiki samarrak izanik. 

Pelton turbinak eta Francis turbinak soilik erabiltzen dira eta ura luzera handiko hodi 

(presio-hodiak, blindatuak) batzuen zehar jasotzen dute. Goi-mendiko gunetan kokatuta 

daude aintzira naturaletan isuri ohi dituzten uharretako ura aprobetxatzen dutelarik. 

 

Erdi-presioko zentralak, gutxi gorabehera 200 eta 20 m-ren arteko jauzi hidraulikoa 

daukate. Turbina bakoitzak gehienez 200 m3/s-ko emaria turbinatuko du. Turbinak 

gehienbat Francis eta Kaplan motakoak dira. Garaiera handieneko jauzietarako Pelton 

turbinak izan daitezke. Erdi mailako mendiko haranetan eratutako urtegi handi samarren 

mendean daude. 

 

Presio baxuko zentralak behe mendiko haran zabaletan kokatua daude. Jauzi hidraulikoa 

20 m-etatik beherakoa da eta turbina bakoitzak 300 m3/s-ko emaria baino gehiago 

turbinatu dezake. Altuera eta emari hauetarako, egokia da Francis turbinaren instalazioa 

eta bereziki, Kaplan turbina. 

 

2.5.2 Zentral hidroelektrikoen osagai nagusiak 

Zentral hidroelektriko bat osatzen duten funtsezko osagaien erlazioa bi multzo handitan 

banatu ditugu. Lehenean, mota guztietako obrak, ekipamenduak eta abar agertzen dira 

eta bere egitekoa ura behar bezala biltegiratzea eta bideratzea da, geroago eragin 

mekanikoa lortzeko. Bigarren multzoak eraikinak, ekipamenduak, sistemak eta abar 

biltzen ditu. Hauen bitartez eta energiaren hainbat bihurtze-prozesu egin ondoren, 

azkenean energia elektrikoa lortzen da. 

 

2.5.2.1 Obra zibila 

 

 Urtegia 

 

Urtegi edo uharka labore-lurrak ureztatzeko, biztanleriaren hornidurarako edo beste 

helburu baterako gizakiak normalean artifizialki prestatutako urbildu handia da[1]. Urtegi 

bat eraikitzeko, ibaien haranetan presa bat egiten dute edo lurrean hondeatzen dute.  

  

 Presa eta gainezkabideak 

 

Ingeniaritzan presa harrizko, hormigoizko edo beste material aske batzuez eginiko hesi 

bat da, gehienetan ibai edo erreka baten gaineko haitzartean eraikia. 

 

 Harguneak eta zamatze-ganbera 

 

Presio-hodia urez elikatzen duen depositua da, turbinaren funtzionamendua perturbatu 

dezaketen zaborren sarrera ekiditen du. Deribazio eta garbiketa bidezko konporta, 

sareta, rebose eta alboko kanalez ekipaturik dago, gehiegizko kanalarekin konektatzeko.  
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Irudia 2-23. Zamatze-ganbera. 

 

 Kanalak, tunelak eta galeriak 

 

Bai kanalak, bai tunelak eta bai galeriak ura garraiatzeko bideak dira. Kanalak, tunel edo 

hodiak ez bezala, atmosferara zabalik egoten dira. Galeria, ordea, akuifero bat lortzeko 

egiten den zuloa da, bertatik lur azpiko ura xurgatzeko (normalean, ur hori xurgatzeko 

ponpa hidraulikoak instalatzen dira). 

 

 Presio-hodiak 
 

Presio-hodiek edo hodi-bortxatuek ura urtegitik edo kanaletik turbina sarrerara 

presiopean eroaten dute.  

 

Irudia 2-24. Hodi-bortxatua edo presio-hodia. 

 

 Oreka-tximiniak 

 

Oreka-tximiniak edo dorre piezometrikoak zentral hidroelektriko eta ponpatze-zentral 

batzuetako estruktura konplementarioak dira, obra hidrauliko handitako ahari kolpeak 

sortutako gainpresioak eta azpi presioak xurgatzeko helburuarekin. 
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Irudia 2-25. Oreka-tximinia. 

 

2.5.2.2 Sistema elektriko eta mekanikoak 

 Turbina hidraulikoak 

 

Uraren energia, energia mekaniko bihurtzen dute makina hauek. 

 

 Alternadoreak 

 

Energia elektrikoa ekoizten duten makinak dira, turbinek sortzen duten energia mekaniko 

birakaria aprobetxatuz. 

 

 Transformadoreak 
 

Elektrizitatearen garraioan, sortzen den gunetik kontsumitzen den tokira eramateko, 

zenbait energia galtzen da. Transformadoreek tentsio elektrikoa igoarazten dute, galera 

ahalik eta txikiena izan dadin. 

 

 Behe-, erdi- eta goi-tentsioko sistema elektrikoak 

 

 Korronte zuzeneko sistema elektrikoa 

 

 Baliabide osagarriak 
 

Minizentrala behar bezala funtzionatzeko beharrezkoa diren ekipoak: 

- Uhateak 

- Saretoa eta saretoa garbitzeko makina 

- Suteen kontrako sistema 

- Argiteria 

- Emaria neurtzeko gailua 

 

 Kontrol-mahaia 

 

Zentralaren funtzionamendu egokiaz arduratzen den kontrol-gunea da. Bertan, sistema 

elektriko eta mekaniko denen funtzionamendu-egoera aztertuko da. 
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2.5.3 Presa motak 

Presaren konfigurazioa kokagune-lekuaren orografian mendean dago.  

 

 Grabitate-presa 

 

Hormigoi-egitura eta ebakidura laukizuzena dute. Oinarri zabala eta estutuz doa 

goialderantz. Egonkortasuna bere pisuan errotzen da. Eraikuntza-mota iraunkorrena eta 

mantentze gutxiago eskatzen duena.  

 

 Kontrahorma-presa 

 

Pisua jasaten duen pareta dute eta triangelu-formako hainbat kontrahorma. Hauek 

pareta finkatzen dute eta uraren karga transmititzen diote oinarriari. 

 

 Arku-bobeda presa 

 

Uraren karga gehiena haraneko hegaletara transmititzen dute. 

 

 Lurrezko edo harri-lubeta presa 

 

Material iragazgaitzeko nukleo eta harriz edo lurraz betetakoa. 

 

Irudia 2-26. Presa motak, teoriako ordena mantenduz. 

 

2.5.4 Turbina hidraulikoak 

2.5.4.1 Definizioa 

Turbina hidraulikoak turbomakina eragileak edo motorrak dira, bere eskura jartzen den 

energia hidraulikoaren parterik handiena energia mekaniko bihurtzeko helburua dutenak. 

 

2.5.4.2 Funtsezko osagaiak 

Turbina hidraulikoen funtsezko osagaiak ponpen osagaien analogoak dira, baina 

alderantzizko ordenan jarrita: 

 

- Sarrerako kanala edo hodi bortxatua ura turbinaraino eramaten duena. Ponpen 

inpultso-hodiaren osagaiari dagokion elementua da. Presiopean funtzionatzen 

duen hodi honen amaieran balbula bat instalatzen da. 

 

- Kutxa edo ganbera espirala. Bertan aurreko hodi bortxatuko urak duen presioa 

transformatu eta abiadura bihurtzen da. 

 

- Banagailua. Elementu honen helburua ur-partikulei norabide eta abiadura egokiak 

ematea da, errodetera baldintza optimotan irits daitezen, transformazioaren 

errendimendua kontuan izanik. Beraren irekiera (fluidoaren admisio-maila edo 

hartze-maila) edozein izanik ere, bertan gertatzen diren karga-galerak ahalik eta 

txikienak izateko moduan egin behar da banagailuaren diseinua. Turbinen 

elementu hau ponpen koroa zuzentzailearen analogoa da; dena den, kasu 

honetan, uraren presio-energia abiadura-energia bihurtzen da. 
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- Alabedun errodete higikorra (Pelton turbinaren kasuan, koilara modukoak dira 

alabeak), ardatz batean finkatua, lorturiko energia transmititu ahal izateko. 

 

- Aspirazio-hodia. Izatez, hustubidea da, baina aspirazio-hodia deritzo, errodetearen 

irteeran aspirazioa edo depresioa sortzen duelako. Akzio-turbinek ez dute 

aspirazio-hodirik; horrelakoetan, ura zuzenean joaten da errodetetik irteerako 

kanalera. 

 

2.5.4.3 Sailkapena 

Turbinen sailkapenari dagokionez, bi sailkapen mota ezberdintzen dira; bata, abiadura 

espezifikoa kontuan hartuta, eta bestea, erreakzio-maila kontuan hartuta. 

 

Gogora dezagun nola definitzen den turbina bati dagokion abiadura espezifikoa 

(Camerer-en zenbakia): 

 

Ekuazioa 2-1. Camerer-en zenbakia, abiadura espezifikoa. 

 
non Pe magnitudea CV (Horse Power, HP) unitatetan adierazten den. Abiadura espezifiko 

horrek erlazionatu egiten du turbinaren potentzia presio-jauziarekin eta errodetearen 

biraketa-abiadurarekin. Orain arte azaldutako motetako turbina bakoitzak bere abiadura 

espezifikoa du balio jakin batzuen artean, eta horrek mugatu egiten ditu bakoitzaren 

erabilera eta funtzionamendurako baldintza egokiak.  

 

NS abiadura 

espezifikoa 

(rpm) 

Turbina mota Altuera (m) 

Gehienez 18 Tobera bakarreko Pelton turbina Gehienez 800 

18tik 25era Tobera bakarreko Pelton turbina 800etik 400era 

26tik 35era Tobera bakarreko Pelton turbina 400etik 100era 

26tik 35era Tobera bikoitzeko Pelton turbina 800etik 400era 

36tik 50era Tobera bikoitzeko Pelton turbina 400etik 100era 

51tik 72ra Tobera laukoitzeko Pelton turbina 400etik 100era 

55etik 70era Francis mantsoa 

Espiralean bortxaturiko ganbara 

400etik 200era 

70etik 120ra Francis motela 

Espiralean bortxaturiko ganbara 

200etik 100era 

120tik 200era Francis arrunta 

Espiralean bortxaturiko ganbara 

100etik 50era 

200etik 300era Francis bizkorra 

Ganbara itxia 

50etik 25era 

300etik 450era Francis ultra bizkorra 

Ganbara irekia 

25etik 15era 

400etik 500era Helize ultra bizkorra Gehienez 15 

270etik 500era Kaplan motela 50etik 15era 

500etik 800era Kaplan bizkorra 15etik 5era 

800etik 1100ra Kaplan ultra bizkorra 5 baino gutxiago 

Taula 2-2. Turbinen saikapena abiadura espezifikoaren eta altueraren arabera. 
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Hurrengo irudian abiadura espezifikoaren arabera turbina ezberdinen errendimenduak 

ikusiko ditugu: 

 

Irudia 2-27. Turbinen errendimendua. 

 

 Turbina bakunak eta turbina anizkoitzak 

 

Helize motako turbina, Kaplan, Dèriaz eta anpulu motako turbinak beti bakunak dira. 

Pelton eta Francis turbinak, ostera, bakunak edo anizkoitzak izan daitezke. Pelton 

turbinen kasuan: 

- Bakunak: gurpil eta injektore bakarra. 

- Anizkoitzak: gurpil bakarra eta zenbait injektore edo bi gurpil ardatz berean. 

Francis turbinen kasuan, ordea: 

- Bakunak: errodete bakarra. 

- Anizkoitzak: zenbait errodete ardatz berean edo admisio bikoitzeko gurpila. 

 

Sailkapenarekin jarraituz, erreakzio-maila kontuan hartzen duen sailkapena azalduko 

dugu. Definizioz, turbina jakin bati dagokion ε erreakzio-maila errodeteak xurgaturiko 

presio-altueraren eta errodeteak xurgaturiko altuera totalaren arteko zatidura da. 

Hertsikiago hitz eginez, presio-altueraren eta Euler-en altueraren arteko zatidura da: 

 

 

Ekuazioa 2-2. Turbina baten erreakzio-maila. 
 

Aipaturiko erreakzio-maila hori kontuan hartuta, turbina hidraulikoak bi multzotan 

sailkatzen dira: akzio-turbinak eta erreakzio-turbinak. 

 

 Akzio-turbinak 

 

Fluxu tangentzialekoak (Pelton turbinak) eta fluxu gurutzatukoak (Ossberger edo Banki-

Mitchell turbinak) eraikitzen dira soilik. Turbina horietan, uraren presioa ez da aldatzen 

alabeetan eta errodetea ez dago murgildurik fluidoan, presio atmosferikoan dago. 
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Turbina horien erreakzio-maila 0 baliokoa da, eta soilik aprobetxatzen dute likidoaren 

energia zinetikoa. Admisio edo hartze-maila partzialekoak dira. 

 

 

 Erreakzio-turbinak 

 

Turbina hauetan errodetearen sarrerako presioa presio atmosferikoa baino handiagoa da, 

eta irteerakoa, txikiagoa. Errodetea erabat murgildurik dago, eta admisio totalekoak dira. 

Erreakzio-maila zero baino handiagoa da (0’67 artekoa), zeren uraren energia zinetikoa 

eta presio-energia aprobetxatzen baitute. Fluxu diagonalkoak (Francis turbina) eta 

ardatzeko fluxukoak daude; azken hauetako batzuek alabe finkoak dituzte (helizedun 

turbinak) eta, beste batzuek, alabe orientagarriak (Kaplan turbinak). 

 

2.5.4.4 Akzio-turbinak 

Akzio-turbinen artean ezagunena eta gehien erabiltzen dena Pelton turbina den arren, 

komeni da fluxu gurutzatuko turbina deritzona ere aipatzea (Ossberger edo Banki-

Mitchell turbina), azken urteotan ur-jauzi txikien kasuan (12 m artekoak) erabiltzen 

dena, eta bereziki egokia dena antzinako gurpil hidraulikoak ordezkatzeko. Turbina hori 

ondo egokitzen da edozein ur-emariren kasuan, baldintzetara egokitzeko aski baita 

danbor formako errodetea luzeagoa edo laburragoa egitea. 

 

 

Irudia 2-28. Akzio-turbinen funtzionamendua.  

 

Goiko irudian ikus daitekeen eran, ura pita edo ahoko zuzentzaile batetik bideratzen da 

errodetera, zeinak alabe asko dituen. Errodetearen sarreran deskonposatu egiten da urak 

sarreran duen abiadura absolutua, c1, eta horrela, batetik urak w1 abiadura erlatiboaz 

zeharkatzen ditu paletak, eta bestetik, txorrotaren desbideratzea dela eta, energiaren 

parte bat ematen dio errodeteari. Txorrotaren irteeran, gurpil barnerantz joatean, w2 eta 

u2 abiaduren konposizioz c2 abiadura absolutua eratzen da, zeina errodete barneko 

abiadura den; hain zuzen ere, abiadura hori da bigarren erasoari dagokiona (bigarren 

efektua), paletei berriro eragitean barrutik kanporanzko higiduran. Horretan c2 

abiaduraren deskonposizioa gertatzen da, w2 eta u2 abiaduretan banatuz, eta baita bete 

desbideratzea bat eta lanaren zesio bat ere. Bestalde, kanporanzko azken irteeran, u1 eta 

w4 kontuan izanik, irteerako c3 abiadura absolutua eratzen da, eta abiadura horrekin 

irteten da ura. Aipatu bezala energiaren zesioa bi alditan gertatzen denez, itxaro izatekoa 

da, teorian, errendimendu ona lortzea.  

 

Turbinaren erregulazioa lortzeko, ahoko edo pita zuzentzaileari eragiten zaio a 

konportaren bidez, zeina erraz higiarazteko modukoa den eskuz edo serbomotorra duen 

erregulagailu automatiko txiki baten bidez. Konporta biratzean, aldatu egiten da 

txorrotaren sarrera-angelua, eta horren ondorioz, emari baxuaren kasuan errendimendua 
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txikiagoa da; nolanahi den, gauza bera gertatzen da beste edozein motatako turbinetan 

ere, gehiago edo gutxiago. 

 

 

 Pelton turbina 

 

Turbina hau L. A. Pelton estatubatuarrak asmatu eta patentatu zuen 1889an. 

Funtzionamendu printzipioa nahiko sinplea da, antzinako gurpil hidraulikoaren eboluzio 

logikoa baita. Turbina honek ezaugarri egokienak ditu altuera handiko jauzien 

kasuetarako eta, zer esanik ez, 1700 metrotik gorako altuerekin funtzionatzeko gai den 

makina bakarra da. Bestalde, aipagarriak dira biraketan duen leuntasuna eta karga 

partzialetan duen funtzionamendu ona. 

 

Akzioko (uraren isuri-abiadurak eraginda lan egiten duena) turbina tangentziala da. 

Egokiak dira ur-jauzi handi (300 m baino gehiago) eta emari txikientzat. Errodetea 

koilaraz osaturiko gurpil bat da; ura sarbideko hodiaren bitartez injektorera iristen da, 

non presio energia energia zinetiko bihurtzen den, eta injektoreek koilareetarantz 

bideratzen dute ura, zorrotada moduan eta gurpila birarazten dute. 

 

 

Irudia 2-29. Pelton turbina baten diseinua. GrabCAD 3D. 

 

Toberak abiadura handiko txorrota jaurtitzen du atmosferara, eta txorrota horrek gurpil 

baten ingurumarian edo periferian muntaturik dauden koilara edo alabeetan eragiten du, 

bertan talka eginez. Talkaren ondorioz eta txorrotaren desbiderapenaz sorturiko indar-

pareak gurpilaren biraketa sorrarazten du. Energia gurpilari transmititu ondoren, ura 

abiadura erlatiboki txikiaz irteten da alabeetatik, eta huste-kanalera bideratzen da. 

Beraz, turbinak uraren igoera maximoko maila baino asko gorago jarrita egon behar da, 

isurketa aske bermatu ahal izateko.  

 

Deformaziorik gabeko txorrotaren diametro maximoa 20 cm ingurukoa da. Nolanahi den, 

sorturiko potentzia era abantailatsuan handiagotu daiteke zenbait tobera gehigarri 

instalatuz; hain zuzen ere, sei toberaraino instala daitezke, gurpilaren inguruan berdinki 

banaturik, turbina ardatz bertikalekoa denean. Era horretan eginez, Pelton turbinaren 

aplikazio-eremua ns = 75 balioraino irits daiteke (Irudia 2-32). 

 

Edozein kasutan, ur-txorrota bakarrak edo ur-txorrotek koilara gutxi batzuetan soilik 

egiten dute talka aldiune bakoitzean, eta ez gurpilaren kanpoalde edo periferia osoan; 

horregatik turbina hauek admisio partzialekoak direla esaten da. Bestalde, txorrotak era 

tangentzialean iristen direnez errodetera, “gurpil tangentzialak” ere baderitze.  
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Bestetik, kontratxorrota batek turbina bizkor gelditzea ahalbidetzen du uraren admisioa 

itxi ondoren. 

 

Koilaren proportzioek eragin handia dute errendimenduan. Gaur egun erabiltzen den 

diseinuan,  koilarek sakonune erdiesferiko bikoitzaren forma dute, esperientzia luzearen 

eta ikerkuntza arduratsuaren ondorioz diseinaturikoa. Txorrotak erdiko ertzaren aurka 

egiten du talka (ertz horri banatzailea edo ebakitzailea deritzo), eta bertan zati 

berdinetan banatzen da txorrota koilararen alde bietan, eta, azkenean, gurpilaren 

ardatzarekiko paraleloa den norabidean irteten da. Koilarak gurpilarekin batera moldea 

daitezke edo, bestela, gurpila egin eta gero bertan munta daitezke.  

 

 

Irudia 2-30. Pelton turbina baten koilara edo alabeen neurriak.  

 

Gurpilaren erradioa handia izaten da, eta diametroa determinatzeko kontuan eduki behar 

izaten da dimentsio egokiko zenbat koilara instalatu behar diren, horrela txorrotaren 

zipriztinak ekidin ahal izateko. Beraz, kopuru horretan bi datu hauek izango dute 

eragina: txorrotaren diametroak eta gurpilaren D diametroaren eta txorrotaren d 

diametroaren arteko zatidurak, zeinaren balioa 10 eta 14 bitartekoa izaren den. 

Normalean, turbinaren muntaia horizontala izaten da, eta batzuetan ekonomikoa izaten 

da ardatz berean bi Pelton gurpil biki muntatzea (Irudia 2-31). 

 

Orratz-balbularen edo injektorearen funtzioa fluxua eraginkorki erregulatzea da eta hori 

lortzeko txorrotaren diametroa aldatu egiten da, aldi berean abiaduraren balioa 

konstante mantenduz. Orratz-balbulak presiopeko olioaz gidaturiko serbomotor baten 

agindupean funtzionatzen du, eta horrela aldiune bakoitzean turbinari eskatzen zaion 

potentziari dagokion posizioan jartzen da. Serbomotorra kanpokoa edo barrukoa izan 

daiteke. Eskari elektrikoaren bat-bateko jaitsiera gertatuko balitz, gurpilak azeleratzeko 

joera izango luke; baina efektu hori saihesteko, deflektore bat jartzen da txorrotaren 

ibilbidea mozteko eta hustubidera desbideratzeko, eraginik izan ez dezan. Orduan, 

orratz-balbulak txikiagotu egiten du fluxua erritmo egokian, ariete-kolpearen ondorioz 

gehiegizko presioak ez sortzeko moduan (ixte-denbora minutu baten ingurukoa izan ohi 

da). 
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Irudia 2-31. Ardatz horizontaleko eta injektore bikoitzeko Pelton turbina. 

 

Gaur egun duela zenbait urte errodetearen injektore guztiak elikatzeko erabiltzen zen 

eraztun formako hodiaren ordez (Irudia 2-32), injektore bakoitzerako hodi 

independenteak erabiltzeko joera dago, urtegiko hodi orokorretik datozenak. 

 

Karga txikiagotzen denean, ariete-kolpea ekiditeko egin behar dena baino bizkorrago 

jokatu behar da, eta horregatik, injektore bakoitzak deflektore bat dauka erregulazio-

mekanismoarekin batera; deflektore horrek berehala mozten du txorrota, partzialki edo 

osorik, eta bitartean, astiroago bada ere, orratzak karga berriari dagokion posizioa 

hartzen du. 

 

 

Irudia 2-32. Ardatz bertikaleko Pelton turbina. 
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Ardatz horizontaleko turbinetan, txorroten kopurua mugaturik egoten da praktikan, eta bi 

baino ez dira izaten, beren arteko angelua 75º eta 90º bitartekoa izanik. 

 

Injektore anizkoitzak erabiliz, Pelton turbina Francis turbinaren baldintza-eremuan 

sartzen da neurri batean, eta sistema horrekin abantailatsu lehiatzen da, zertxobait 

merkeagoa baita eta hobeto egokitzen baita  karga aldakorreko instalazioetan. Dena den, 

oro har, Pelton motako taldeak potentzia txikikoak dira, nahiz eta 280000 ZP arteko 

taldeak dauden. 

 

 Ossberger turbina 

 

Akzioko beste turbina hau Pelton turbinaren antzekoa da, baina honen injektorea sekzio 

angeluzuzenekoa da, eta ur-txorrota bitan banatzen duen luzetarako alabe bat dauka; 

txorrota bat errodetearen goialdetik sartzen da, eta bestea behealdetik. Hori dela-eta, 

bulkada bikoitzeko turbina deitzen zaio.  

 

Jauzi-maila handia (1-200 metro) eta emari-maila handia (0’5-10 m3/s) ditu, baina 

gehieneko potentzia 1 MW inguru da. Pelton turbinarena baino errendimendu txikiagoa 

du. 

 

2.5.4.5 Erreakzio-turbinak 

 

 Francis turbina 

 

Arrakastaz funtzionatu zuen lehen erreakzio-turbina J. B. Francis ingeniari 

iparramerikarrak eraiki eta saiatu zuen 1849an. Turbina horren kontzepzioak aurrea 

hartu zien ordura arteko forma guztiei; izan ere, ordura arteko turbinetan fluxua era 

zentripetuan bideratzen zen presiopean, eta horrela azeleratzeko (eta abiadura handia 

hartzeko) joera oso partzialki gelditua geratzen zen, indar zentrifugoaren emendioaren 

ondorioz sorturiko fluxuaren txikiagotzearen kausaz. 

 

Gaur egun, turbina hauek 40 eta 500 metro bitarteko altueretarako erabiltzen dira, eta 

gehienetan tarte horretako altuerak izaten direnez, Francis turbina da gehien erabiltzen 

dena. Turbina hau oso ondo egokitzen da jauzi eta emari desberdinen kasurako, eta 

funtzionamendu-hein oso handia dauka. 

 

Turbina hauen errendimendua %90 baino handiagoa da funtzionamendu-baldintza 

optimoetan. Diseinuko emariaren %40 eta %105 bitarteko aldakuntzak ahalbidetzen 

ditu, eta diseinuko jauziaren %60 eta %125 bitartekoak. 

 

Erreakzioko (uraren presioak eta abiadurak eraginda diharduena) turbina mistoa da. Ur-

jauzi (25 eta 300 metro bitartekoa) eta emari-tarte zabal baterako erabil daitezke 

eraginkortasun handiarekin, horregatik munduan zehar gehien erabilitako turbina-mota 

da. Diseinatu, eraiki eta instalatzeko zailak izan arren, bizi-iraupen handia dute. 

 

Ura abiaduraren osagai tangentzial nabarmenaz zuzentzen da errodeterantz (Irudia 2-33) 

espiral formako karkasa batetik (barraskiloa deritzona), periferiatik berdinki tartekaturik 

dauden eta profil aerodinamikoa duten zenbait alaberen bidez (alabe zuzentzaileak 

deritzenak). Ganbera espiralari esker, uraren abiadura uniformea da banatzailearen 

periferia osoan. Puntu hau sakonki aztertuko dugu.  
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Irudia 2-33. Francis turbinaren egitura. 

 

Banatzaileak (Irudia 2-34) alabedun koro kontzentriko bi ditu. Kanpoaldeko koroari 

banatzaile finkoa deritzo (turbina handietan egoten da) eta alabe finkoak ditu 

barraskiloari tinko loturik; ostera, barnealdeko koroaren alabeak higitu egin daitezke, 

erditik zeharkatzen dituen ardatz baten inguruan biratuz. Banatzaile finkoaren xedea 

bikoitza da, zeren batetik, hidraulikoki kontsideraturik, ura bideratzeko balio baitu 

barraskilotik banatzailearen alabe higikorretara pasaraziz, eta bestetik, ikuspuntu 

mekanikotik kontsideraturik, karkasa espirala tinkotzeko eta zurruntzeko balio baitu. 
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Irudia 2-34. Banatzaile eta alabeen egitura. 

 

Bestalde, banatzailearen alabe higikorrak orientagarriak dira, halako moldez non ireki 

edo itxi egin dezaketen erabat uraren pasabidea errodeterantz; irekiera maila turbinaren 

agintailutik kontrola daiteke, lotura-mekanismo baten bidez. Aleta gidari edo paleta 

zuzentzaileen higidura paleta bakoitzak duen bielaren bidez lortzen da, eta biela guztiak 

torloju batera lotuta daude (Irudia 2-34). Batetik, paleta horien eginkizuna fluxua 

errodeterantz bideratzea da, ahalik eta turbulentzia-maila txikiena sortuz, eta bestetik, 

emaria erregulatzea, eta hortaz, baita hornituriko potentzia erregulatzea ere. 

 

Alabe zuzentzaileak konbergenteak direnez, errodetearen sarreran fluidoak duen energia 

zinetikoa hodian duena baino handiagoa da, eta presio-altuera, txikiagoa. Errodetetik 

egiten duen ibilbidean, urak presio-jaitsiera jasaten du, eta horrela, azkenean, presio 

baxuaz eta abiaduraren osagai tangentzial oso txiki edo nuluaz irteten da erditik. Indar-

pare eragilea fluxuaren ibilbidearen desbiaziotik eta presio-energiaren eta energia 

zinetikoaren aldakuntzatik lortzen da. Presio eta abiadura handiek sortzen dituzten 

problemak direla eta (adibidez, junturen estankotasuna edo hermetikotasuna), 

altueraren goi-limite bat dago mota honetako makinak erabili ahal izateko.    

 

Francis turbinetan instalaturiko potentzia maximoak Pelton turbinakoak baino handiagoak 

dira, 500000 CV arteinokoak. Altuera maximoak 520 m ingurukoak dira. 

 

Errodetearen irteerako abiadura-altuera altuera baliagarriaren %20raino irits daiteke, eta 

batzuetan hori baino gehiagora ere. Hortaz, ponpekin gertatzen den bezala, oso 

garrantzitsua da energia hori presio-altuera baliagarri eran transformatzea, ahalik eta 

gehien, bestela galdu egingo bailitzateke. Hori lortzeko espantsio-hodi bat (aspirazio-

hodia) erabiltzen da, zeinetatik ura abiadura nahiko txikiaz isurtzen den huste-kanalera. 

Nolanahi den, behar adinako luzerako ardatz zuzeneko hodi koniko bat erabiltzeak 

indusketaren handiagotze antiekonomikoa ekarriko luke, eta horregatik hobe izaten da 

hodi ukondotua erabiltzea; zernahi gisaz, funtsezkoa da irteera beti murgildurik edo 

urperaturik egotea. Dena den, aspirazio-hodiaren diseinua ezin da turbinaren beraren 

diseinutik banandu. Bestalde, muntaia bertikalak espazioaren aurrezpen handia dakar 

muntaia horizontalarekin konparaturik.   

 

Laburbilduz, aspirazio-hodiak funtzio bikoitza betetzen du.  
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Batetik, errodetearen irteeraren eta huste-kanalaren arteko desnibela aprobetxatzea. 

Horrek ahalbidetu egiten du erreakzio-turbinak huste-maila baino gorago kokatzea, 

kabitazioak jarritako mugen barnean, baina horregatik altuera garbiaren galerarik izan 

gabe. 

 

Bestetik, erreakzio-turbina hidraulikoetan deskargako energia zinetikoa, vd2/2, nahiko 

garrantzitsua da. Francis turbinetan jauziaren %10 izatera irits daiteke, eta Kaplan 

turbinetan horren balioa %20 eta %38 bitartean egoten da. Galera hori ekiditeko, 

deskarga-hodi dibergentea jartzen da. Hodi hori aski luzea bada, sekzioa 8 aldiz 

handiagoa egin daiteke era arrakastatsuan, eta horrela energia zinetikoaren balioa 64 

aldiz txikiagotuko litzateke (vd2/2 baliotik vs2/2 baliora); alegia, horrela energiaren 

galera ia arbuiagarria izango litzateke. Dena den, abiaduraren txikiagotze horrek huts-

maila bat sorrarazten du errodetearen irteeran; zer esanik ez, huts-maila horren eta 

errodeteak huste-kanalarekiko duen altuerak sorturikoaren baturak kabitazio-baliotik 

beherakoa izan behar du.  

 

Aspirazio-hodian presio-altuera berreskuratzean (%70eko transformazioa egitea posiblea 

da), errodetearen irteerako presioa presio atmosferikoa baino txikiagoa da, eta horrela 

ura aspiratu egiten da turbinan zehar. Orduan, kanaletik gorako altuera osoa potentzialki 

baliagarria izango da lana burutzeko; hori faktore oso garrantzitsua da jauzi-altuera 

ertain edo baxuko instalazioen kasuan, eta horretan turbina hauek abantaila handia dute 

Pelton turbinarekin konparatuz. Gainera, hori dela eta, nahiko zabal joka dezakegu 

turbina jarri beharreko sestra edo maila aukeratzerakoan, eta horren maila gorena 

determinatuko duen faktorea kabitazioa ekidin beharra izango da. 

 

 

Irudia 2-35. Francis turbinaren atalak. 
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 Kaplan turbinak eta helize motako turbinak 

 

Erreakzioko turbina axiala da, hartze edo admisio osokoak. Helize-motako turbinen 

garapena da, eta ur-jauzi txiki (50 m-tik beherakoak) eta emari handietan erabiltzen da. 

Kaplan motako turbinen beso edo hegalak biratu daitezke, horrela errendimendua 

hobetuz. 

 

Kaplan turbinetan errodeteko besoek beti erregulagarriak dira eta helize bateko itxura 

dute. Banagailuen (fluidoa igarotzeko bide bat edo bide bat baino gehiago ixteko eta 

irekitzeko mekanismoa, zirkuituan dagoen presioaren mende ez dagoena) besoek, 

finkoak edo erregulagarriak izan daitezke. Errodete eta banagailuen besoek 

erregulagarriak badira, benetako Kaplan turbina dela esaten da.  

 

 

Irudia 2-36. Kaplan turbina. 

 

Helize-motako turbinetan errodete eta banagailuen besoek finkoak dira. Hori dela eta, 

emaria eta ur-jauzia ia-ia aldaketarik gabekoak direnean bakarrik erabiltzen dira.  

 

 Anpulu motako turbina-taldea 

 

Anpulu motako turbina edo turbina tubularra aurrerapen handia da altuera txikien 

aprobetxamendurako. Alabe finkoak dituen helize-errodete bat du, edo Kaplan motakoa, 

hodi bortxatu labur baten barnean axialki jarrita dagoena; sorgailua errodeteari 

akoplaturik dago zuzenki, eta sarrerako fluxuan murgilduriko anpulu batean dago 

kokaturik. 
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Irudia 2-37. Anpulu motako turbina. 

 

Kaplan turbinekin konparaturik, anpulu motako turbina-taldeek abantailak dituzte jauzi 

oso txikiko (2 eta 15 m bitartekoak) eta emari handiko (400 m3/s artekoak) 

instalazioetan. Abantaila horiek ez dira soilik hidraulikoak, ezpada baita ingeniaritza 

zibilkoak ere, azken lan horiek errazagoak baitira, zeren ez baitago sarrerako espiralik 

ezta aspirazio hodi ukondoturik ere (hori dela eta, hobetu egiten dira errendimenduak 

irekiera totalaren kasuan eta jauzi-altueraren aldaketak daudenean), eta, bestalde, 

distantzia txikiagoa egon daiteke taldeen artean eta balio txikiagoak erabil daitezke 

zentralaren azalera eta altuerari dagokienez. Horrela bada, diru gutxiago gastatu behar 

da eraikuntzan.   

 

Bestalde, erraz irits daiteke mantenua eta begirapenaren premia duten turbinako pieza 

guztietara, baita alternadorera ere. 

 

Anpulu motako taldeak simetrikoak izan daitezke, eta noranzko bietan funtziona 

dezakete, hau da, turbina modura edo ponpa modura. Arrazoi horregatik, bereziki, 

zentral mareomotrizetan erabiltzen dira, itsas mareen joan-etorriak aprobetxatzeko. 

 

 Dèriaz turbina 

 

Niagara jauzietako, Kanada, “Sir Adam Beek” ponpaketa bidezko pilaketa zentralean 

jartzeko garatu zen turbina mota hau, 1957.urtean erabili zen lehen aldiz. Paul Dèriaz 

ingeniari suitzarrak English Electric enpresarentzako garatu izan zuen. Alabe 

orientagarridun lehenengo turbina diagonal edo semiaxiala izan zen. 
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Irudia 2-38. Dèriaz turbina. 

 

Kaplan turbinaren oso antzekoa bada ere, honekin duen alde nagusia alabeen posizioa 

da. Biraketa ardatzarekin tangente egon beharrean, 45º-ra kokatuta daude eta 

horregatik definitzen da turbina diagonal bezala. Alabeek duten forma desberdin honi 

esker eta mugitzeko duten erraztasuna kontuan hartuz, ponpa moduan lan egiteko 

makina egoki bat bihurtzen dute eta etorkizun oparoa ireki zitzaion altuera ertaineko 

jauzien ustiapena egiteko. Makina hauek instalatzeko erabiltzen diren jauzi ohikoenak 20 

eta 200 m artean kokatzen dira. 

 

Francis turbinen aldean, Dèriaz turbinek abantailak dituzte. Errendimendu hobea dute 

karga partzialekin funtzionatzean, alabeen orientagarritasunari esker, eta 

funtzionamendu alderanzkarria dute, hau da, ponpa modura edo turbina modura joka 

dezakete. 

 

Bestalde, Dèriaz turbinek abantailak dituzte ponpaketa bidezko pilaketa-zentraletako 

talde binarioetan erabiltzen diren turbina-ponpa modernoekin konparaturik, zeren 

hasierako indar-parea txikiagotzen baitute, indar-pare hori izanik makina horiei arazoak 

sortzen dizkiena. 

 

2.5.4.6 Turbina-ponpa itzulgarria 

Zentral batean turbinak eta ponpak ipin daitezke, edo bestela, bietara funtziona 

dezakeen makina bat, hots, talde itzulgarri bat. Nolanahi den, kasu horretan zentralak 

lurpekoa izan behar du, zeren ponpa modura funtzionatzeko kontrapresioa behar baitu. 

Beraz, irteerako ur-mailak turbinarena baino altuagoa izan beharko du, eta hori presioko 

deskarga-kanalaren bidez lortzen da, hots, lurpeko zentrala eginez.  

 

Alabaina, zentral itzulgarri purua ere eraiki daiteke, hurrengo irudiko eskemakoaren 

antzekoa, adibidez; bertan, maila desberdinetako bi biltegiren (naturalak zein artifizialak) 

artean talde itzulgarri bat instalatzen da, eta talde horrek turbina edo ponpa modura 
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funtziona dezake alternatiboki eta mugarik gabe, merkatuan potentziaren falta edo 

sobera dagoen arabera, korronte natural batetik ura hartu gabe. Agerikoa denez, era 

horretan lan eginez, energiaren balantze negatiboa izango dugu; hala ere, 

funtzionamendu hori baliagarria izan daiteke ekonomikoki eta funtzionalki, zeren soberan 

dagoen energia merkeagoa izaten baita, eta ordea, merkatuak energiaren premia duen 

uneetan ematen den energiak balio handiagoa izaten baitu. Horrela, bada, zentral 

itzulgarriak kWh merkeak erabiltzen ditu, eta gero funtzionamendu hori justifika 

dezakeen gainbalioa edo plusbalioa ematen digu.  

 

 

Irudia 2-39. Zentral itzulgarri baten adibide eskema. 

 

Talde itzulgarriek bi elementu nagusi dituzte: batetik alternadore-motorra eta bestetik 

turbomakina bakarra, zeinak biraketa-noranzko batean ponpa modura funtzionatzen 

duen, eta bestean, turbina modura. 

 

Oro har, talde itzulgarriek alabe zuzentzaile orientagarriak dituen banatzaile difusore bat 

dutela esan dezakegu. Erregulazio hori funtsezkoa da taldearen potentzia modulatzeko 

turbina modura ari denean. Ostera, ponpaketa bitartean erregulazio horrek ez du ia 

zentzurik, makina semiaxialen kasuan izan ezik. Bestalde, inolako barne-erregulaziorik ez 

duten talde itzulgarriak ere badaude; turbina modura funtzionatzen duten bitartean, 

talde horiek aprobetxatu egiten dute eskura duten jauziaren potentzia guztia.   

 

Aurreko irudiko eskeman, turbinaren errodeteak eta ponparenak batera biratzen dute. 

Konporta-balbula zilindriko bik bakartu egiten dituzte errodete biak. Zerbitzutik kanpo 

dagoen errodeteak ere biratzen du, baina hustu egiten da bertako ura, alferreko 

marruskadura ekiditeko. 

 

2.5.5 Instalazio minihidraulikoak 

Energia hidraulikoa lortzeko bidean, askotan, naturak berak eskaintzen dizkigun aukerak 

aprobetxatzen ditugu. Adibidez, gure herriko ibaian, ibaiaren emariaren zati bat alboko 

kanal batera desbidera dezakegu, eta ibai nagusiak altuera galdu duen aurreragoko 

puntu batera arte eraman. Han, kanaleko ura ibaiaren emari nagusira itzuliko da, eta 
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elektrizitatea sortzeko erabiliko dugu. Kasu horretan ez dugu presarik eraiki beharrik 

izango, eta oso eragin txikia sortuko da ingurunean. 

 

Halakoetan ez da energia askorik eskuratzen. Lor genezakeen potentzia maximoa 10 MW 

baino txikiagoa denean, zentral hidroelektriko txikia edo minizentral hidroelektrikoa dela 

esango dugu. 

 

Minizentral hidroelektrikoak oso egokiak dira beharrizan txikiei erantzuteko. Ingurunean 

ez dute eragin handirik sortzen, eta oso irtenbide ona dira energia sortzeko. Presa txikiak 

egiten direnean ere, arrainentzako pasabideak egin daitezke eta ibaiaren ibilbidea guztiz 

oztopatu gabe utzi daiteke,ingurunean ahalik eta eragin txikiena sortzeko. 

 

Desabantailei dagokienez, zentral hidroelektriko txikiak ibaiaren emariaren menpe daude. 

Halakoetan, euri-sasoietan eta ibaiek ura dakartenean baino ez dugu lortuko 

elektrizitatea sortzea. 

 

Hala ere, gaur egun, zentral hidroelektriko txikiak bultzatzeko joera dago. Batez ere, 

ingurumenean eragin gutxi dutelako eta garapen jasangarriarekin bat datozelako. Izan 

ere, ingurumenari kalterik eragiten ez dieten milaka minizentralek hainbat zentral 

nuklearren besteko elektrizitate eman dezakete [10]. 

 

2.5.5.1 Minizentral baten elementuak 

Minizentral baten agertzen diren elementu nagusiak hurrengoak dira: 

 

- Ibaia: ura ibaiaren ibilgutik hartzen da, eta erabili ondoren, berriro ibaira isurtzen 

da beste toki batetik. Dabilen uraren energia zinetikoa aprobetxatzen da. 

 

- Nazak eta presak: 10 m-tik beherako altuera duen presa-txikia da eta energia-

ekoizpenerako aprobetxatuko den ura hartzen du. Urtegi txiki bat sortuz ura 

ubiderantz desbideratzen da. 
 

- Desbideratze-kanala: presa-txikia zamatze-ganberarekin lotzen du, haran bateko 

hegalean zehar pasatuz. Gaur egun egitura hauek lurperatzen ari dira, nahiz eta 

ohikoa izan ikustea orain dela gutxi arte desbideratze-kanal irekiak (pertsonak, 

animaliak eta abar erortzeko arriskua). Hurrengo irudian agertzen diren formak 

har ditzake: 
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Irudia 2-40. Desbideratze-kanal motak. 

 

- Zamatze-ganbera: ura desbideratzeko kanalaren amaieran dagoen depositua. 

Bertatik presiodun hodia abiatzen da. Zamatze-ganbera beharrezkoa da presiodun 

hodian airerik sar ez dadin. Hormigoi angeluzuzeneko egitura txikia da. Presio-

hodiaren sarreran kokatutako saretak hostoak eta adarrak atxikitzeko funtzioa du. 

Era berean ur-erreserba minimoa eskaintzen du turbinaren lanerako.  

 

- Sareta eta isolamendu balbula: makinen eraikinen sarreran sareta bat egoten ohi 

da, zaborrak sar ez daitezen helburuarekin. Hauek zentral automatizatuenetan, 

garbiketarako, olio-hidraulikozko zilindro baten bidez aktibatzen dira. Konporta 

eta isolamendu balbularen kasuan, zentrala sikatzeko eta mantentze-lanak 

murrizteko eta merkatzeko erabiltzen dira. 

 

 

Irudia 2-41. Tximeleta-balbula. 

  

Irudiko tximeleta-balbulak eragingailu automatikoa dakar, baita ixte kontrapisua, 

 larrialdi egoeran balbula ixteko. Zentral hidroelektrikoetako hodi-bortxatuetan ixte 

 aplikazioak gauzatzeko bereziki diseinatuta daude. 

 

- Presio-hodia: zamatze-ganbera zentralarekin lotzen du, ura turbinaraino 

bideratuz. Normalean altzairuzkoa eta blindatutako (ahari-kolpeak sortzen dituen 

gainpresio-esfortzuetatik babesteko) egitura da. Ur-jauzia presio-hodiaren bidez 

gainditzen da. 
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- Makinen eraikina edo zentrala: ekipo elektriko eta mekanikoak egurats zabaletik 

babestea du misio nagusia. Bertan turbina, sorgailu elektrikoa, transformadorea 

eta energia elektrikoa ekoizteko gainerako ekipo osagarriak daude. 

 

- Turbina eta sorgailua: ura kondukzio bortxatuaren bidez makinen eraikinean 

sartzen da eta turbinarantz eramaten da. Turbinak uraren energia potentzial eta 

zinetikoa biraketa mekanikoan transformatzen du. Turbinak kontrol bat eramaten 

du, honek alabeetara ur gehiago edo gutxiago pasatzen utziko du, abiadura 

kontrolatzeko. Azken hau sorgailura akoplatuta egongo da, biderkatzaile edo 

murriztaile baten bidez, ezaugarrien arabera. Sorgailua asinkronoa edo sinkronoa 

izango da, ekoiztutako potentziaren arabera.  
 

- Irteera-kanala: normalean lau angeluko ebakidura duen hormigoi-kanal txikia da 

eta erabilitako ura zegoen moduan isurtzen da kanal horietatik. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 ARRAZOLA ARROA 

 

3.1.1 Azalera 

Presa ezberdinen potentzial hidroelektrikoa aztertzeko oso garrantzitsua da arroen 

azalerak jakitea, baita bakoitzak duen malda ere.  

 

Beharrezkoak diren bi datu hauek lortzeko hainbat programa erabil daitezke. Gure 

kasuan, URA Agentziak eskuragarri duen Visor Gis IDE (Infraestructura de Datos 

Especiales) mapak erabili ditugu, online bidez eskuragarri baititugu inongo kosturik gabe.  

 

Arrazola ibaiaren arroaren azalera URA Agentziak eskaintzen duen Visor Gis aplikazioaren 

bitartez kalkulatuko dugu. Aplikazio honen bitartez, ibaia identifikatzeaz gain arroaren 

mugak ikus daitezke, kolore berdez hain zuzen ere.  

 

 

Irudia 3-42. Arrazola ibaia eta arroen mugak, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Goiko irudian antzeman daitekeen moduan, Arrazola ibaia kolore gorriz ageri da eta 

arroaren mugak, aldiz, berdez. 

 

Visor Gis-ek distantziak eta azalerak neurtzeko aukera ematen du. Horretarako, 

hainbat puntu markatuz zuzen edo kurbak marrazten joango gara, azkenik azalera 

totala edo distantzia lortuz. Beraz, behin arroaren mugak ezagututa azalera neurtzera 

joko dugu. 
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Irudia 3-43. Arrazola ibaiak hartzen duen azalera totala, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Okupaturiko azalera totala aurreko irudian urdinez agertzen den sekzio osoa izango da. 

Beraz, lortzen den guztizko azalera 53’8 km2 da. 

 

Alabaina, emariak lortzeko beharko den datua ez da Arrazola arroaren azalera totala 

izango, baizik eta arroaren jaiotzatik salto bakoitzera arte arroak hartzen duen azalera. 

Horregatik, aurrerago ikusiko dugun atalean, 3.2 atalean hain zuzen ere, azalera hauek 

kalkulatuko dira.  

 

Azalerarekin egin dugun era berean, Arrazola ibaiaren distantzia kalkulatuko dugu baina 

oraingo honetan distantzia neurtzen duen komandoarekin.  

 

 

Irudia 3-44. Arrazola ibaiaren distantzia totala, URA Agentziako Visor Gis. 
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Distantzia totala 8’7 km lortzen direlarik. 

 

3.2 UR JAUZIAK 

Hurrengo atal honetan ur jauzi ezberdinen kokapenak, altuerak eta azalerak landuko 

ditugu.  

 

Presa bakoitzaren kokapena bertan GPS-aren bitartez koordenadak gordez eta, geroago, 

Google Maps aplikazioaren laguntzaz mapan irudikatuz lortzen dugu. Ur jauzien altuerei 

dagokionez, salto bakoitzera hurreratzean bertan neurriak hartuko ditugu.  

 

Amaitzeko, 3.1.1 atalean azaldu den moduan, emariaren kalkulurako salto bakoitzak 

hartuko lukeen azalera jakitea beharrezkoa da. Hau da, arroaren jaiotzetik salto 

bakoitzera arte dagoen azalera. Horretarako, berriz ere, Ura Agentziak eskainitako Visor 

Gis aplikazioa erabiliko dugu, baina oraingoan kontua zailtzen zaigu, ez baita arro 

osoaren azalera kalkulatu dugun eran dena egin behar. Arrazola arroaren azalera 

marrazterako orduan, mugak mapan markaturik agertzen direnez, horiek erabili ditugu 

arro guztiaren azalera kalkulatzeko. Atal honetan hau errepikatzen da, hau da, muga 

hauek berriz ere erabiliko ditugu baina salto aldeko azalera mugatzean muga hauek ezin 

ditzakegu erabili. Horregatik, kontua zailtzen dela esaten da. Hortaz, saltora arte 

marrazten jarraitzeko isobarak erabili behar ditugu. Tamalez, Visor Gis-en isobarak 

agertzen ez direnez, aplikazioak mapetan erakusten dituen maila kurbekin jokatu 

beharko dugu. Maila kurbak altuera berdinak lotzen dituzten lerroak direla kontuan 

izanik, urak beti aldaparik handiena dagoen bidetik joaten saiatuko da, hots, maila 

konstantea duen norabidearekiko elkartzut. Urak, errekaraino iritsi arte, teorikoki 

hartuko lituzkeen norabideak lerroen tangentearekiko elkartzutak dira. Azalpen teoriko 

hau errazago ulertzeko geure burua ur tanta bat izango balitz moduan kontuan hartzen 

badugu, puntu batetik jarraituko zenukeen bideak errekaraino bideratzen zaituen edo ez 

pentsatzean datza.  

 

Esan beharrekoa da, hurrengo puntuetan kalkulatuko diren azaleren datuak ez direla 

batere zehatzak, ordenagailuarekin margoztean zailtasunak azaltzen baitira, baina 

benetako azaleratik gertu egongo gara. 
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3.2.1 Iberreko presa 

 

 Kokapena 

 

 

Irudia 3-45. Iberre presako kokapena, Google Maps. 

 

Latitudea: 43° 6' 3.5" 

Longitudea: 2° 34' 45.2" 

 

 Altuera 

 

1’27 m neurtzen dira. 

 

 Azalera 

 

 

Irudia 3-46. Iberre presako azalera, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Irudian ageri den moduan Iberre presak Arrazola arroko jaiotzetik okupatzen duen 

azalera erakusten da, eta bertan lortzen den azalera 13’25 km2 da. 
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3.2.2 Olazarreko presa  

 

 Kokapena 

 

 

Irudia 3-47. Olazar presako kokapena, Google Maps. 

 

Latitudea: 43° 6' 46.9" 

Longitudea: 2° 35' 10.1" 

 

 Altuera 

 

3’25 m neurtzen dira. 
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 Azalera 

 

 

Irudia 3-48. Olazar presako azalera, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Irudian ageri den moduan Olazar presak Arrazola arroko jaiotzetik okupatzen duen 

azalera erakusten da, eta bertan lortzen den azalera 27’94 km2 da. 

 

3.2.3 Bolintxoko presa 

 

 Kokapena 

 

 

Irudia 3-49. Bolintxo presako kokapena, Google Maps. 
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Latitudea: 43° 7' 32" 

Longitudea: 2° 35' 8.4" 

 

 Altuera 

 

3’6 m neurtzen dira. 

 

 Azalera 

 

 

Irudia 3-50. Bolintxo presako azalera, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Irudian ageri den moduan Ziarreta presak Arrazola arroko jaiotzetik okupatzen duen 

azalera erakusten da, eta bertan lortzen den azalera 31’48 km2 da. 
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3.2.4 Ziarretako presa 

 

 Kokapena 

 

 

Irudia 3-51. Ziarreta presako kokapena, Google Maps. 

 

Latitudea: 43º 7’ 43’’ 

Longitudea: 2º 34’ 59’’ 

 

 Altuera 

 

4’36 m neurtzen dira. 
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 Azalera 

 

 

Irudia 3-52. Ziarreta presako azalera, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Irudian ageri den moduan Ziarreta presak Arrazola arroko jaiotzetik okupatzen duen 

azalera erakusten da, eta bertan lortzen den azaleran 36’2 km2 da.  

 

3.2.5 Artiako presa 

 

 Kokapena 

 

 

Irudia 3-53. Artia presako kokapena, Google Maps. 
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Latitudea: 43º 8’ 9.7’’ 

Longitudea: 2º 35.25’ 25.8’’ 

 

 

 Altuerak 

 

4’5 m neurtzen dira. 

 

 Azalera 

 

 

Irudia 3-54. Artia presako azalera, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Irudian ageri den moduan Ziarreta presak Arrazola arroko jaiotzetik okupatzen duen 

azalera erakusten da, eta bertan lortzen den azaleran 40’81 km2 da. 

 

3.3 KALKULU TEORIKOAK 

 

3.3.1 Metodoaren aukeraketa 

Lehenik eta behin, Arrazola arroaren zehar ditugun saltoak bideragarriak diren edo ez 

jakiteko, salto bakoitzean izango dugun emaria estimatu behar da. Horrela, ur-emari hori 

turbinaratzea nahikoa izango den edo ez aztertuko da.  

 

2016an Estatu espainolak BOE (Boletín Oficial del Estado) dokumentua, hau da, Estatuko 

Boletin Ofiziala, argitaratu zuen. Dokumentu honetan emarien kalkuluen zaila aurkitzen 

da, bertan, izan ditzakegun kasu ezberdinetarako metodo desberdinak azaltzen dira (BOE 

dokumentua memoria ataleko eranskinetan atxikitua aurkitzen da). 

 

Hurrengo fluxu diagrama honetan, azalpenak laburbilduta aurkitzen ditugu. 
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Irudia 3-55. Emarien kalkulu metodoaren aukeraketa errazten duen fluxu diagrama, BOE. 

 

Goian azaltzen den fluxu diagrama erreparatuz, Arrazolako Ibaiak gutxi gora behera 53’8 

km2-ko azalera duela eta emaria neurtzeko aparaturik ez dugula kontuan izanik, arroaren 

ezaugarriei hoberen egokitzen zaion metodo hidrologikoa erabili beharko litzake. Guk 

metodo arrazionala erabiliko dugu, arroaren azalera gutxitik 50 km2-ra hurbiltzen delako.  

 

3.3.2 Metodo arrazionala 

BOE (Boletín Oficial del Estado) dokumentuan azaltzen den metodo arrazionala jarraituz, 

QT urteko emari maximoa, T itzulera periodo bati dagokiona, hurrengo ekuazioaren 

bitartez kalkulatzen da: 

 

 

Ekuazioa 3-3. Urteko emari maximoko kalkulua, Metodo Arrazionala. 

 

Non: 

- QT: urteko emari maximoa, T itzulera periodo bati dagokiona, arroaren hustubide 

puntuan (m3/s). 

- I (T, tc):T arroaren itzulera periodo bati dagokion prezipitazioen intentsitatea, tc 

konzentrazio denbora berdineko zaparrada iraupen baterako (mm/h). 

- C: arroaren edo kontsideratutako azaleraren batez besteko eskorrentia 

koefizientea (adimentsionala). 

- A: arroaren edo kontsideratutako azaleraren sekzioa (km2). 
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- Kt: prezipitazioen banaketa denboralaren uniformetasun koefizientea 

(adimentsionala).  

 

 

Irudia 3-56. Arroaren eskema, Metodo Arrazionala. 

 

3.3.2.1 Prezipitazioen intentsitatea 

Metodo arrazionala jarraituz, prezipitazio intentsitatea I(T, t) kalkulatzeko honako 

formula hau erabiliko da: 

 

 

Ekuazioa 3-4. Prezipitazio intentsitatea, Metodo Arrazionala. 

 

Non: 

- I(T, t): T itzulera periodo bati eta t zaparrada iraupen bati dagozkion prezipitazio 

intentsitatea (mm/h). 

- Id: T itzulera periodoari dagokion eguneko batez besteko prezipitazio zuzendua 

(mm/h). 

- Fint: intentsitate faktorea (adimentsionala). 

 

Aipatu beharreko da, Arrazola arroko datu faltagatik prezipitazio intentsitatearen kalkulua 

zailtzen zaigula. Hortaz, atal hau ez dugu metodo arrazionalak dion era berean 

jarraituko, aurrerago 3.3.3.2 atalean azalduko den moduan baizik; hau da, ondoko 

estazio meteorologikoan bildutako datuei erreparatuko diegu.  

 

Metodo honek Id datua honela kalkulatzen du: 

 

 

Ekuazioa 3-5. Eguneko bataz besteko prezipitazio zuzendua, Metodo Arrazionala. 

 

Non: 

- Pd: T itzulera periodoari dagokion eguneroko prezipitazioa (mm). 

- KA: arroaren azaleraren araberako faktore murriztailea (adimentsionala). 

 

Aurreko ekuazioko KA faktorea lortzeko presa bakoitzaren azaleraren araberako bi 

baldintza daude. 
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A<1 km2 bada      KA=1 izango da. 

 

A≥1 km2 bada        

Ekuazioa 3-6. KA faktorea, Metodo Arrazionala. 

 

Eguneroko prezipitazioa, Pd, lortzeko bi aukera ditugu. Bata, “Dirección General de 

Carreteras”-ek argitaratuko datuetatik eta,  bestea, eguneroko prezipitazio maximoen 

azterketatik.  

 

3.3.2.2 Eskorrentia koefizientea 

Eskorrentia koefizientea kalkulatzeko ere, metodo arrazionalak formula bat eskaintzen 

du: 

 

 
 

 

Ekuazioa 3-7. Eskorrentia koefizientea, Metodo Arrazionala. 

 

Non: 

- C: eskorrentia koefizientea (adimentsionala). 

- Pd: kontsideratutako T itzulpen periodoari dagokion eguneko prezipitazioa (mm). 

- KA: arroaren sekzioko prezipitazioaren murrizpen faktorea (adimentsionala). 

- P0: eskorrentia atalasea (mm). 

 

 

Grafikoa 3-7. Eskorrentia koefizientearen determinazioa, Metodo Arrazionala. 

 

Prezipitazio intentsitatearekin gertatu den antzera, eskorrentia koefizientea 

determinatzeko ekuazioarekin zailtasunak agertzen zaizkigunez, beste era baten 



ENERGIA HIDRAULIKOA ATXONDOKO BAILARAN MEMORIA 

 

Eibarko IITUE 17ko IRA 70 

kalkulatuko dugu, Nadal-en formularekin hain zuzen ere, 3.3.5 atalean azaltzen den 

moduan.  

 

3.3.2.3 Prezipitazioen banaketa denboralaren uniformetasun koefizientea 

Urteko emari maximoa kalkulatzeko beharrezko koefiziente hau hurrengo formularen 

bitartez kalkulatu dezakegu: 

 

Ekuazioa 3-8. Prezipitazioen banaketa denboralaren uniformetasun koefizientea, Metodo 
Arrazionala. 

 

Non: 

- tc: arroaren kontzentrazio denbora (h). 

 

Arroaren kontzentrazio denbora, euri-zaparradaren hasieratik, arroaren gainazaleko 

edozein puntutan, isurbidera arte eskorrentia irristarazten egoteko beharrezko denbora 

minimoa da. Hau lortzeko, arroaren edozein puntutik isurbidera arte dagoen ibilbide 

luzeenaren denbora kalkulatu behar da hurrengo ekuazioaren bidez: 

 

 

Ekuazioa 3-9. Kontzentrazio denbora, Metodo Arrazionala. 

 

Non: 

- Lc: arroaren luzera (km). 

- Jc: arroaren bataz besteko malda (adimentsionala). 

 

Kalkulu ataleko Excel dokumentuan “Metodo Arrazonala” atalean azter daitekeen 

moduan, presa bakoitzerako parametro eta koefiziente ezberdinak kalkulatu ditugu eta 

hurrengo taulan laburbildu ditugu, aurrerago salto bakoitzak edukiko duen emari 

maximoa kalkulatzeko beharrezkoa izango den Kt koefizientea lortuz. 

 

Ur-jauziak Lc (km) Jc (%) tc (h) Kt 

IBERRE 4’67 9’95 0’63 1’04 

OLAZAR 6’27 7’67 0’82 1’05 

BOLINTXO 8’25 6’33 1’05 1’07 

ZIARRETA 8’77 6’13 1’11 1’08 

ARTIA 10’02 5’54 1’25 1’09 

Taula 3-3. Kt koefizientea kalkulatzeko beharrezkoak diren datuak. 

 

3.3.3 Ur kopuru eskuragarria 

Ur kopuru eskuragarria, energia potentzial bezala metatzera heldu daitekeen ur 

kantitatea deritzo. Batzuetan, prezipitazioen ondorioz, mendietan zehar erreka edo ibaien 

arroen jaiotzetara  heltzen da eta, beste batzuetan, lurrak ura jaso eta xurgatu egiten du 

lurrazpiko akuifero edo bestelako ur metaketak sortzen direlarik.  Zenbaitetan, lurrazpiko 

ur metaketa hauek ibaien jaiolekua osatzen dute. 

 

Atal honetan, Arrazola arroak dakarren ur emaria eta erreka honek jasaten dituen 

prezipitazioak aztertuko ditugu. Arro honen zehar, hainbat presa ditugunez eta gure 

helburua presa bakoitza banan-banan aztertzea denez, salto bakoitzeko ur emaria eta 

prezipitazioak neurtzea izango zen idealena. Baina, aurrerago komentatuko den moduan, 
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datuak Urkiolako estazio meteorologikotik hartuta daude. Beraz, prezipitazioak antzekoak 

izango direnez, datu berdinak erabiliko dira, baina emariaren kasuan ez. Arrazola arroan 

emaria kalkulatzeko, Mañarikoaren eskorrentia berdina suposatuko da, horregatik 

Mañariko bataz besteko emaria eta azalerak jakitea beharrezkoa izango dira [11][12]. 

 

3.3.3.1 Ibaiak dakarren ur emaria 

Hidrologiaren lehenengo zati honetan ibaiak daraman kaudala kalkulatuko dugu. 

Atxondoko udalak estazio meteorologikorik ez duenez, Elorrio eta Urkiolako estazio 

meteorologikoetan oinarritu gara. Beraz, Arrazola arroaren datu faltagatik, Mañariko 

arroa modelo gisa erabiliko dugu, ibai honen datuak Urkiolako estazio meteorologikoari 

dagozkiolako. Ibai hauek antzerakoak direnez, antzeko datuak izango ditugu; hala nola, 

prezipitazioen datuak. Gainera, bai Mañariko ibaia bai Arrazolakoa Ibaizabal arroan 

amaitzen dira.  

 

Mañariako estazioa Izurtza eta Mañaria artean kokatuta dago, harrobia baino beherago, 

ibaian. Ibaizabal arroaren azpiarro bat da. Crump isurbidea du eta ekipamendu 

hidrometeorologikoz osatuta dago. Datuak eskuratzeko sistema digitala erabiltzen du eta 

BFA eta EJ irrati bidezko konexioa du.  

 

 

Irudia 3-57. Mañariko aforo estazioa, Bizkaiko Foru Aldundia. 

 

Bizkaiko Foru Aldundiko webguneak eskaintzen duen aplikazioaren bidez eguneroko 

batez besteko emariak lortu ditugu. Bertan, 2007tik 2013rako datuak lortu izan ahal 

ditugu, hilabete guztien balore minimo, maximo eta bataz bestekoak lortu izanez.  

Garrantzitsua da bai prezipitazioen eta bai emarien datuen kasuan, zenbait urtetako 

datuak erabiltzea, analisi hidrologiko on bat egin nahi bada. 

 

Webgune honetatik lorturiko datuekin hainbat taula eratu ditugu atxikitutako kalkuluak 

izeneko Excel dokumentu baten ikus daitekeen moduan, emarien orrialdean zehazki. 

Bertan 2007tik 2013 urtera arteko datuak ageri dira, hilabete bakoitzeko balio maximo, 

minimo eta bataz bestekoak erakutsiz. Horrez gain, datuak ikusgaiago egoteko eta euren 

artean hobeto konpara eta ulertzeko bataz besteko batzuk kalkulatu ditugu eta, horrekin 

batera, grafiko bat eratu dugu. 
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Grafikoa 3-8. 2007-2013 urteen artean Mañariko arroan izandako emarien irudikapena. 

 

Aurreko grafikoan urdinez adierazten diren datuak, 2012-13 urtean egunean izandako 

emarien bataz besteko datuak dira, hau da, neurtutako azkeneko datuak. Emari hauek 

metro kubiko segundoko (m3/s) neurtuta daude. 

 

Orain arteko datu denen bataz bestekoa eginez gero, taula hauxe lortzen dugu: 

 

Hilabeteak Ur emaria (m3/s) 

Urria 0’57 

Azaroa 2’22 

Abendua 1’48 

Urtarrila 2’23 

Otsaila 2’04 

Martxoa 1’83 

Apirila 1’59 

Maiatza 0’99 

Ekaina 1’16 

Uztaila 0’21 

Abuztua 0’12 

Iraila 0’12 

Taula 3-4. Mañaria ibaiaren bataz besteko ur emariaren datuak (m3/s). 

 

Taula hau da erreferentziatzat erabiliko duguna. Honela, ondorengo grafikoa lortzen da.  
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Grafikoa 3-9. Mañaria ibaiaren bataz besteko ur emariaren datuak (m3/s). 

 

Gutxi gora behera kalkulua eginez, azken zazpi urte hauetako urteko bataz besteko 

Mañariko emariaren balioa 1’32 m3/s dela estimatzen da. 

 

3.3.3.2 Prezipitazioak  

Prezipitazioen zenbatekoa ezagutzeko ere Bizkaiko Foru Aldundiak eskuragarri dituen 

aforo estazioetako datuak erabili dira. Jakin badakigu, prezipitazioen datuak 

beharrezkoak direla, hilabete ezberdinetan ur-maila igotzen dutelako eta, hortaz, ur-

emaria handitu egiten da. Prezipitazioak neurtzeko, plubiometro baten datuak jasotzen 

dira eta neurketak estazioan gordetzen dira.  

 

Garrantzitsua da bai prezipitazioen eta bai emarien datuen kasuan, zenbait urtetako 

datuak erabiltzea, analisi hidrologiko on bat egin nahi bada. 

 

Kasu honetan ere, Mañariko aforo estazioan oinarrituko gara. 

 

Beraz, emarien datuekin egin dugun era berean, hemen ere Bizkaiko Foru Aldundiak 

eskaintzen duen aplikazioaren bitartez datuak bilduko ditugu, Bizkaiko Sare 

Meteorologiko sailean zehatz-mehatz. 

 

Webgune honetatik lorturiko datuekin hainbat taula eratu ditugu atxikitutako Kalkuluak 

izeneko Excel dokumentu baten ikus daitekeen moduan, prezipitazioen orrialdean 

zehazki. Bertan 2007tik 2013 urtera arteko datuak ageri dira, hilabete bakoitzeko balio 

maximo, minimo eta bataz bestekoak erakutsiz. Horrez gain, datuak ikusgaiago egoteko 

eta euren artean hobeto konpara eta ulertzeko bataz besteko batzuk kalkulatu ditugu 

eta, horrekin batera, grafiko bat eratu dugu. 
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Grafikoa 3-10. 2007-2013 urteen artean Mañariko arroan izandako prezipitazioen irudikapena. 

 

Aurreko grafikoan urdinez adierazten diren datuak, 2012-13 urtean eguneko izandako 

prezipitazioen bataz besteko datuak dira, hau da, neurtutako azkeneko datuak. 

Prezipitazio hauek milimetrotan (mm) neurtuta daude, hau da, litro metro karratuko 

(l/m2). 

 

Jakin beharrekoa da, azaldutako prezipitazioen datuak hilabete bakoitzerako eguneko 

zenbat milimetro (mm) ur jasotzen diren esan nahi duela. Beraz, urteko prezipitazioak 

kalkulatu nahi baditugu, eguneko prezipitazioak hilabete bakoitzak dituen egun kopuruez 

biderkatu beharko genituzke eta, ondoren, guztiak batu.  

 

Orain arteko datu denen hilabeteen bataz bestekoa eginez gero, taula hauxe lortzen 

dugu: 

 

Hilabeteak Prezipitazioak 

(mm) 

Urria 88’35 

Azaroa 211’50 

Abendua 100’75 

Urtarrila 127’10 

Otsaila 96’60 

Martxoa 94’55 

Apirila 124’50 

Maiatza 89’90 

Ekaina 82’50 

Uztaila 21’70 
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Abuztua 26’35 

Iraila 40’50 

Taula 3-5. Mañaria ibaiaren urteko bataz besteko prezipitazioen datuak (mm). 

 

Soma daitekeen moduan, hilabeterik lehorrenak, hau da, prezipitazio gutxien dituzten 

hilabeteak, uda garaikoak dira. Euritsuena, aldiz, negu garaikoa.  

 
 

Taula hau erreferentziatzat erabiltzen badugu, honelako grafikoa lortzen dugu:  

 

 

Grafikoa 3-11. Mañaria ibaiaren bataz besteko prezipitazioen datuak (mm). 

 

Soma daitekeen moduan, hilabeterik lehorrenak, hau da, prezipitazio gutxien dituzten 

hilabeteak, uda garaikoak dira. Euritsuena, aldiz, negu garaikoa.  

 

Urtaroak aztertzen baditugu, honako taula eta grafikoa lortzen dira: 
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Grafikoa 3-12. Prezipitazioen batez bestekoak urtaroen arabera. 

 

Gutxi gora behera kalkulua eginez, azken zazpi urte hauetako urteko bataz besteko 

prezipitazioaren balioa 1104 mm dela estimatzen da. 

 

3.3.3.3 Bataz besteko emariak 

Behin Mañaria arroako bataz besteko emaria eta prezipitazioa jakinda izana, Arrazola 

arroako bataz besteko emaria kalkulatu dugu.  

 

Lehenik eta behin, Mañariko eskorrentia kalkulatu dugu, zeren eta bai Arrazolak bai 

Mañarik eskorrentia berdina dutela suposatu da, lur-eremu antzekoa baitute eta bi 

bailarak gertu baitdaute. 

 

Eskorrentia koefizientea ezagutzeko, azalera, emari eta prezipitazioen datuak 

beharrezkoak dira. URA Agentziak eskainitako informazioaren bidez, Mañari errekak 

jaiotzetik bertako aforo estaziora arte hartzen duen azalera 18’76 km2-koa dela jakin izan 

dugu. Hurrengo irudiaren bitartez hobeto ikusi daiteke: 
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Irudia 3-58. Mañariako aforo estazioan isurtzen duen arroaren azalera, URA Agentziako Visor Gis. 

 

Bataz besteko emaria kalkulatzeko hurrengo ekuazioa erabiliko da: 

 

 

Ekuazioa 3-10. Bataz besteko emariaren ekuazioa. 

 

Non: 

- Q: bataz besteko emaria (m3/s). 

- I: prezipitazioen intentsitatea urteko (mm/urte) 

- A: azalera (km2). 

- C: eskorrentia koefizientea (adimentsionala). 

 

Emaria, eskorrentia eta prezipitazioen balioak urtekoak izan daitezen zatitzailean 

3600(s/h) · 10-3(m/mm) egiten da. 

 

Kalkulu ataleko 1.2 puntuan ikusi daitekeen moduan eskorrentia 0’842 lortzen da eta, 

hortaz, presa ezberdinen bataz besteko emariak hurrengoak lortzen dira: 

 

Presak QBB (m3/s) 

IBERRE 0’39 

OLAZAR 0’85 

BOLINTXO 0’92 

ZIARRETA 1’06 

ARTIA 1’20 

Taula 3-6. Presek jasandako bataz besteko emariak. 

 

Eskorrentia Koefizienteak Euskal Herriko ingurune geofisikorako 0’7 inguruan egoten ohi 

dira. Beraz, lorturiko emaitza altuegia dela esan beharra dago. Hau, kalkuluetan 

erabilitako metodoaren zehaztasun ezarengatik del esan daiteke.  
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3.3.4 Ebapotranspirazioa 

Ebapotranspirazioa lurzoruak xurgatutako, bere gainean dauden landareen transpirazioak 

eragindako eta ur gainazaletatik lurrundutako ur guztiari deritzo.  

 

 

Irudia 3-59. Ebapotranspirazio (ET) kontzeptua. 

 

Literaturan, parametro hau kalkulatzeko definizio eta formulak anitzak dira. Azterketa 

hau aurrera eramateko, Cougtagne-ren ekuazioa erabiliko da. Formula hau hiru tartetan 

banatzen da, hurrengo eran adierazten den bezala: 

 

 
 

 
 

 
 

Ekuazioa 3-11. Cougtagne-ren ekuazioa. 

 

Non: 

- P (m): Urtean bataz beste jasotzen den prezipitazioa (m/urte) 

- ETR: ebapotranspirazio erreala 

- TBB: Bataz besteko tenperatura (ºC) 

- λ: parametro bat da eta jarraian dagoen ekuazioaren bitartez kalkulatzen da,  
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Ekuazioa hiru tartetan banatzen da eta, argi ikusten denez, ebapotranspirazioa 

tenperatura eta prezipitazioen menpekoa da. 

 

Lorturiko emaitzak hurrengo taula eta grafikoan erakutsiko dira, azalpen gehiagorentzako 

kontsultatu Kalkulu ataleko Excel dokumentuko “Ebapotranspirazioa” atala.  

 

P (mm) ETR 

(mm) 

0 0 

100 100 

200 200 

300 300 

400 340’67 

500 407’30 

600 466’52 

700 518’32 

800 562’70 

900 599’67 

1000 629’22 

1100 651’35 

1200 666’07 

1300 673’38 

1400 674’25 

1500 674’25 

1600 674’25 

1700 674’25 

1800 674’25 

Taula 3-7. ETR-aren urteko prezipitazioen arabera. 

 

 

Grafikoa 3-13. ETR-aren urteko prezipitazioen arabera. 
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3.3.5 Eskorrentia 

Eskorrentia Koefizientea  edo irristadura urako koefizientea (C) azalera jakin batean, 

eurite batek eragiten duen lurrazaleko eskorrentia (Es) eta eroritako prezipitazioen (P) 

arteko erlazioa da. Koefiziente honen bidez, lurretik zehar ibaira heldu arte isurtzen den 

prezipitazioen zenbatekoa lortu daiteke.  Honen balioa hainbat faktoreren menpekoa da, 

gehien bat hurrengoak hartzen ditu kontuan:  

 

- Prezipitazio mota (euria, elurra, txingorra), kantitatea, intentsitatea eta denboran 

bere banaketa. 

- Lurraren hasierako hezetasuna. 

- Lur mota (granulometria, testura, estruktura, materia organikoa, trinkotasun 

gradua, malda, mikroerliebea, zimurtasuna), landaredia eta kontsideraturiko 

denbora tartea (minutuak, euritearen iraupena, orduak, egunak, hilabeteak, 

urtebete). 

 

Hasieran azaldu den moduan, hurrengo erlazioa betetzen da: 

 

 

Ekuazioa 3-12. Eskorrentia erlazioa. 

 

Koefiziente hau zero eta baten artean egon ohi da. Hau da, 0 ≤ C ≤1. Hala ere, 

normalean, datua ehunekoetan ematen da. 

 

Proiektu honetako arroek hainbat lur mota, malda eta iragazkortasun desberdin dituzte, 

beraz, Eskorrentia Koefizientea eremu bakoitzeko koefiziente partzialen bataz besteko 

ponderatuarekin ateratzea da aproposena. Horretarako, arro bakoitzaren lur konposaketa 

eta maldak jakin beharko dira. Behin hauek izanda, koefiziente partziala kalkulatuko da 

eta, ondoren, hurrengo ekuazioaren bitartez, koefiziente ponderatua: 

 

 

Ekuazioa 3-13. Eskorrentia koefiziente ponderatua. 

 

Beraz, arro bakoitzerako Eskorrentia Koefiziente Ponderatu bat edukiko dugu. Koefiziente 

partzialak taulen edo ekuazioen bidez lor daitezke. Taulen kasurako, Raws, Molchanov 

eta Prevert-en taulak ditugu. Eta ekuazioen kasurako, ordea, Nadal eta Keler-en 

ekuazioak, hauek erabilienak baitira. 

 

Koefiziente partzialak lortzeko asmoz, Nadalen ekuazioa erabiltzea erabaki dugu eta 

hurrengo formularekin kalkulatzen da: 

 

 

Ekuazioa 3-14. Nadal-en formula. 

 

Non:  

- K1: Arroaren hedadurari dagokion koefizientea. 

- K2: Urteko bataz besteko euriaren araberako faktorea. 

- K3: Lurraren iragazkortasunari eta maldari dagokion faktorea. 

- C: Eskorrentia Koefizientea. 
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Hurrengo orrian agertzen den taula Nadal-ek berak garatu zuen aipatutako K1, K2 eta K3 

koefizienteak lortzeko asmoarekin: 

 

Luzera   Urteko batez 

besteko 

prezipitazioak 

Arroaren 

ezaugarriak 

K3 

Km2 K1 mm K2 

10 2,60 200 0,25 

20 2,45 300 0,50 Laua eta 

iragazkorra 

0’5-0’7 

40 2,15 400 0,75 Ondulatua 0’5-1’2 

100 1,80 500 1,00 Menditsua eta 

iragazgaitza 

1’2-1’5 

200 1,70 600 1,10 

500 1,40 700 1,17 

1000 1,30 800 1,25 

5000 1,00 900 1,32 

10000 0,90 1000 1,40 

20000 0,87 1200 1,50 

 

Taula 3-8. Nadal-en ekuazioko koefizienteak lortzeko taula. 

 

Beraz, behin hau jakinda eta kalkulu guztiak gauzatuak izanda, datuak tauletan 

laburbildu ditugu. Lehenik eta behin, arroaren hedadurari dagokion K1 koefizientea 

aztertuko dugu (KALKULUAK, 1.1.5.1 atala). 

 

Presak Azalera K1 

IBERRE 13’25 2’55 

OLAZAR 27’94 2’33 

BOLINTXO 31’48 2’28 

ZIARRETA 36’2 2’21 

ARTIA 40’81 2’15 

Taula 3-9. K1 koefizientearen taula. 

 

Urteko batez besteko euriaren araberako K2 faktorea kalkulatzeko urteetan zehar 

izandako prezipitazioen balioa kontuan izan behar da. Azken zazpi urte hauetako urteko 

bataz besteko prezipitazioaren balioa 1104 mm-koa da. Saltoak puntu ezberdinetan egon 

arren, bata bestearekiko oso urruti ez daudenez, prezipitazioen batez besteko balorea 

denetan berdina dela suposatuko da. Beraz, Nadal-en taula erabiliz eta interpolaketa 

eginez, K2 koefizientea lortuko dugu (KALKULUAK, 1.1.5.2 atala). 

 

K2=1’45 lortzen da.  

 

K3 parametroaren kasuan, hau da, Lurraren iragazkortasunari eta maldari dagokion 

faktorearen kasuan, presa bakoitza aztertu da eta arroaren ezaugarriaren arabera K3 

balio bat estimatu da. Parametro hau zehaztatzeko hiru tarte soilik existitzen dira, ez da 

oso zehatza KALKULUAK, 1.1.5.3 atalean esan den moduan, hurbilketa bat egin da eta 

arroaren ezaugarria denetan ondulatutzat hartu egin da, K3 1’2 suposatuz.  
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Presak Arroaren 

ezaugarriak 

K3 

IBERRE Ondulatua 1’2 

OLAZAR Ondulatua 1’2 

BOLINTXO Ondulatua 1’2 

ZIARRETA Ondulatua 1’2 

ARTIA Ondulatua 1’2 

Taula 3-10. K3 koefizientearen taula. 

 

Behin parametro guztiak kalkulatuak izanda, Nadal-en formula aplikatzen da hurrengo 

emaitzak lortuz. 

 

Presak Azalera C 

IBERRE 13’25 1’11 

OLAZAR 27’94 1’02 

BOLINTXO 31’48 0’99 

ZIARRETA 36’2 0’96 

ARTIA 40’81 0’93 

Taula 3-11. Eskorrentia koefizientearen emaitzak. 

 

3.3.6 Ur emari maximoa 

Azkenik, Metodo Arrazionalaren bitartez lortu nahi genituen emaitzak azalduko ditugu. 

Urtean presa bakoitzak izandako ur emari maximoak, hain zuzen ere. Honakoak izan 

dira: 

 

Presak QT (m3/s) 

IBERRE 180’73 

OLAZAR 344’89 

BOLINTXO 384’61 

ZIARRETA 428’37 

ARTIA 472’46 

Taula 3-12. Urteko ur emari maximoa, Metodo Arrazionala. 

 

Argi geratu dadila datu hauek ez direla potentziaren kalkuluan ezta, era berean, 

energiarenean erabiliko. Kalkulu horietan aurretik kalkulatu izandako bataz besteko 

emariak erabiliko dira.  

 

Urteko ur emari maximoen datuak jakitea interesgarria iruditu zaigu, batez ere 

prebentzio moduan eduki ditzagun.  

 

3.4 KALKULU TEKNIKOAK 

Aurreko atalean lorturiko datuekin, hurrengo kalkuluak gauzatuko ditugu. 

 

3.4.1 Karga galerak 

Hodi edo kanal bateko karga galerak fluxuaren partikulek elkarren artean sortzen duten 

marruskaduraren eta hodiaren kontra sortutako marruskaduraren ondorioz sortutako 

presio galerak dira. Galerak hauek etengabekoak, kanal erregularretan zehar, edo 

ustekabeko edo lokalizatuak izan daitezke, egoera bereziengatik; adibidez, estutze bat, 

balbula baten presentzia, norabide aldaketa bat, etab. 
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Ekuazioa 3-15. Karga galerak. 

 

Goian adierazten den ekuazioren bitartez karga galerak kalkulatu daitezke, non: 

 

- h: karga edo energia galera (m). 

- f: frikzio koefizientea (adimentsionala). 

- L: hodiaren diametroa (m). 

- Q: emaria (m3/s). 

- g: grabitatearen azelerazioa (m/s2). 

- D: hodiaren barne diametroa (m). 

 

Hala eta guztiz ere, galera guzti hauek %5 batean estimatuko dira. Beraz, ez dugu 

formularik aplikatuko. 

 

3.4.2 Ur jauzi neto edo altuerak 

Atal honetan salto edo jauzi desberdinen altuerak adieraziko dira. Altuerak 

milimetraturiko pertiga luze baten bidez neurtu dira. Hurrengo taulan ikusiko den 

moduan, presa bakoitzeko bi altuera izango ditugu, aurretik aipatu dugun moduan ur-

jauzietan %5-eko karga edo energia galerak estimatu ditugulako.  

 

Presak Hnetoa (m) H (m) 

IBERRE 1’21 1’27 

OLAZAR 3’09 3’25 

BOLINTXO 3’42 3’6 

ZIARRETA 4’14 4’36 

ARTIA 4’28 4’5 

Taula 3-13. Altueren taula. 

 

Karga galerak ditugunean altuera hau altuera netoa izango da eta hasieran neurtutakoa, 

aldiz, brutoa. 

 

3.4.3 Potentzia hidraulikoa 

Potentzia hidraulikoa ezagutzea proiektu honen kalkulu garrantzitsuenetako bat da, 

turbina motaren aukeraketan ezinbesteko datua delako. Honen bidez, proiektu hau 

bideragarria den edo ez antzeman daiteke. Potentzia hidraulikoa kalkulatzerako orduan 

hainbat datu aurrez kalkulatu behar dira.  

 

Honela kalkulatzen da: 

 

 

 

Ekuazioa 3-16. Potentzia hidraulikoa. 
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Non: 

- η: turbina hidraulikoaren errendimendua. 

- ρ: fluxuaren dentsitatea. Gure kasuan, urak 1000 kg/m3. 

- g: Lurreko grabitatearen azelerazioa, orokorrean, 9’81 m/s2 hartzen da.  

- Q: turbinara heltzen den emaria (m3/s). 

- H: saltoko altuera edo ur jauzi neto edo brutoa (m). 

- PH: potentzia hidraulikoa (W). 

 

Gaur egungo turbina hidraulikoek errendimendu oso altuak izaten ohi dituzte, %90 

inguruan egon ohi direnak. Beraz, guk kalkuluetarako errendimendua 0,9 kontsideratuko 

dugu. Hau errendimendu optimoa izango litzake. Guzti hau kontuan hartuz, salto 

ezberdinen potentzia hidraulikoak kalkulatu eta taula baten laburbildu ditugu 

(KALKULUAK EXCEL, “Kalkulu Teknikoak”). 

 

Presak PH,netoa (kW) PH (kW) 

IBERRE 4’15 4’37 

OLAZAR 23’17 24’39 

BOLINTXO 27’78 29’24 

ZIARRETA 38’76 40’80 

ARTIA 45’29 47’67 

Taula 3-14. Potentzien taula. 

 

Potentzia hidraulikoa karga galerak kontuan harturik kalkulatzerako orduan, potentzia 

balio txikiagoa lortzen dela ikus daiteke, altuera netoa brutoa baino txikiagoa baita. 

Beraz, taulako bi zutabetan (karga galerekin eta gabe) potentzia baxua eta altua bereiz 

daitezke, hau da, kasu txarra eta ona.  

 

3.4.4 Turbinaren aukeraketa 

Turbina mota aukeratzeko, lehen aipatu dugun moduan, potentzia hidraulikoa jakitea 

beharrezkoa da. Honez gain, ur-jauzi netoa eta biraketa-abiadura bezalako ezaugarriak 

baita jakin behar ditugu. Guzti honekin, abiadura espezifikoa deritzon parametroa 

kalkulatzeko gai izango gara. 

 

Teoriari jarraituz jauzi ezberdinetan jarri beharreko turbina motak aztertuko ditugu 

(KALKULUAK EXCEL, “Kalkulu Teknikoak”). Non, turbina mota erabakitzeko Taula 2-2 

erabili dugun. 

 

Presak Polo pareak Turbina mota 

IBERRE 6 Kaplan ultra bizkorra 

OLAZAR 4 Kaplan ultra bizkorra 

BOLINTXO 4 Kaplan ultra bizkorra 

ZIARRETA 4 Kaplan ultra bizkorra 

ARTIA 4 Kaplan ultra bizkorra 

Taula 3-15. Presetan komenitako turbina mota eta polo pare kopurua I. 

 

Kasu txarrean, presa guztietan jarri beharreko turbina mota Kaplan ultra bizkorra izango 

litzake. Artia, Ziarreta, Bolintxo eta Olazarren 4 polo pareko turbina izango zen egokiena, 

Iberren, aldiz, 6-koa. 
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Presak Polo pareak Turbina mota 

IBERRE 5 Kaplan ultra bizkorra 

OLAZAR 4 Kaplan ultra bizkorra 

BOLINTXO 4 Kaplan ultra bizkorra 

ZIARRETA 4 Kaplan ultra bizkorra 

ARTIA 4 Kaplan ultra bizkorra 

Taula 3-16. Presetan komenitako turbina mota eta polo pare kopurua II. 

 

Kasu onean, ordea, ez dago aldaketa handirik. Hemen ere presa guztietan jarri 

beharreko turbina mota Kaplan ultra bizkorra izango litzake. Artia, Ziarreta, Bolintxon eta 

Olazarren lehengo moduan 4 polo pareko turbina izango litzake egokiena eta Iberren, 

kasu honetan, 5-koa. 

 

 

Grafikoa 3-14. Turbinen sailkapena.  

 

Turbinaren aukeraketa, ostera, aurreko grafikoaren bitartez eginez gero, hurrengo 

emaitzak lortuko genituzke: 

 

Presak Turbina mota 

IBERRE - 

OLAZAR Ossberger/Kaplan 

BOLINTXO Kaplan 

ZIARRETA Kaplan 

ARTIA Kaplan 

Taula 3-17. Presetako turbina aukeraketa grafikoaren bitartez. 

 

Iberreko ur-jauziak gehiegizko potentzia hidraulikoa ez duenez, grafikoaren bitartez ezin 

daiteke turbina mota zehaztu. 
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Besteen kasuan, hauetan ere Kaplan turbina mota lortu da. Olazarreko saltoan Ossberger 

eta Kaplan justo mugan daudenez biak proposatzen dira. 
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4. ANALISI EKONOMIKOA 

4.1 INSTALAZIOAREN KOSTUAK 

Minizentral hidrauliko baten instalazioak zenbait kostu suposatzen ditu; hala nola, 

turbinen eta sorgailuen kostua, obra zibila, mantentze-lanak, kontrola, etab. 

 

Arrazola arroaren zehar aurkitzen ditugun ur-jauziek obra zibilaren parte bat eginda 

dute, hau da, kanalak aintzinean eraikiak izan direnez hauek berritzea besterik ez zen 

beharko. Turbinak eta sorgailuak kostearen portzentaje handiena suposatzen dute. 

 

Azterketa ekonomiko honetan kostu hauek errealitatera ahalik eta gehien hurbiltzen 

saiatuko gara. Hala eta guztiz ere, ez dira oso fidagarriak izango zeren, normalean, 

instalazio bat egiterako orduan, obra dena enpresa baten ardurapean geratzen da eta 

eurek euren prezioak jartzen dituzte. Aldez aurretik esango dugu instalazioaren kostuak 

kalkulatzeko ehunekoekin jokatuko dugula.  

 

4.1.1 Turbinen kostua 

Turbinaren kostua kalkulatzerako momentuan, hauen prezioen datu baliagarririk ez 

dugunez, Lancaster Unibertsitateak euren webgunean argitaratu zuteneko azterketa 

batean jarri dugu arreta. Bertan, turbina motaren hautaketaz aparte, turbinaren kostua 

eta sareko konexioa zelan gauzatu azaltzen dira. 

 

Turbinaren kostua da atal honetan interesatzen zaiguna. Kaplan, Francis eta Pelton 

turbina hidraulikoen prezioak ekuazioen bitartez kalkula daitezke. Lancaster 

Unibertsitateak ekuazio hauek fabrikanteek emandako turbina ezberdinen datuen analisia 

egin eta gero sortu zituzten. 

 

Proiektu honen turbina motaren hautespenean ikusi dugun era berean, Kaplan turbina da 

ur-jauzi denentzako egokiena. Hortaz, Kaplan-en formuletan oinarrituko gara soilik. 

 

Saltoek jasaten dituzten emariak 0’5 m3/s eta 5 m3/s artean daudenez, turbinaren 

prezioa kalkulatzeko ekuazioak hurrengoak izango lirateke: 

 

 

 

Ekuazioa 4-17. Kaplan turbinaren kostua, Lancaster University. 

 

Non: 

- CK: Kaplan turbinaren prezioa (£, 2008). 

- Q: ur-emaria (m3/s). 

- H: altuera netoa (m). 

- kW: potentzia hidraulikoa (kW). 
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Kontuan izan behar dugu turbinen kostua liberatan ematen dela eta, analisia 2008.urtean 

egin zenez, urte horretako moneta aldaketa erabili beharko dugu. 2008an, 0’7974 

libera/euro inguruan izan zen [13][14]. 

 

Presak PH_n 

(KW) 

PH (KW) CK_n (€) CK (€) 

IBERRE 4’15 4’37 11552’20 11965’18 

OLAZAR 23’17 24’39 37199’88 38520’85 

BOLINTXO 27’78 29’24 42085’23 43576’91 

ZIARRETA 38’76 40’80 52782’84 54656’36 

ARTIA 45’29 47’68 58677’74 60765’97 

GUZTIRA 139’15 146’48 202297’89 209485’27 

Taula 4-18. Turbinen kostuak, Lancaster University. 

 

Turbinen kostuen taulari erreparatuz, tubinarik merkeena Iberre presan jarri beharrekoa 

izango litzake, 11552 € inguru. Eta, turbinarik garestiena, Artiako ur-jauzikoa, 60766 € 

ingurukoa. 

 

4.1.2 Instalazio hidraulikoaren kostua 

Komentatu den moduan, normalean, instalazio bat egiterako orduan enpresa batek 

hartzen du kargua. Euren ardurapean geratzen da obra zibila, mantentze-lanak eta 

bestelakoak. Enpresa bat kontratatzean, bertakoek jartzen dute prezioa; prezio honetan 

gastu orokorrak eta mozkin industrialak gehituz. 

 

Kostu guzti hauek estimatzeko helburuarekin, Jose Francisco Sanz Osorio-k argitaraturiko 

“Energías renovables: energía hidroeléctrica” instalazioaren atalak edo elementu 

bakoitzak zer nolako ehunekoa betetzen duen aurki dezakegu: 

 

Instalazioa Ehunekoak (%) 

Turbina 24 

Sorgailua 6 

Obra zibila 40 

Ingeniaritza 8 

Eraikina 5 

Gailu 

laguntzaileak 

5 

Muntaia 4 

Konportak 4 

Kontrola 3 

Beste batzuk 1 

Taula 4-19. Instalazioaren prezioa, “Energías renovables: energía hidroeléctrica” J.F. Sanz Osorio. 

 

Nahiz eta liburu honetan goiko taulan azaltzen diren portzentaje horrek ematen diren, ez 

dute zertan balio hori eduki behar. Hau da, baliteke zenbait elementuren beharra ez 

edukitzea eta, hortaz, ehunekoa jaitsi edo baliogabetu egin daiteke.  
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Adibidez, obra zibilaren kasuan zenbait saltotarako ez da markatzen den ehuneko osoa 

erabiliko, kanalak eta halako azpiegiturak eraikita daudenez, berritzea bakarrik falta 

izango litzatekelako. Beraz, kasu honetan, diru pixka bat aurrezten da.  

 

Iberre, Ziarreta eta Artiako presak egoera onenean daudenez, obra zibilaren %40 bete 

ordean, %15a proposatu dugu. Presaren zulotxoak estaltzea eta berritzea besterik ez zen 

faltako, kanala jada eginda dagoelako. 

 

Olazar eta Bolintxo presen kasuan, nahiz eta presa egoera onean egon, kanalaren 

beharra dugu. Beraz, bi salto hauetako obra zibilaren kostua %40 suposatu da, hau da, 

obra zibil osoa. 

 

Azkenik, lortzen den instalazioaren gutxi gora beherako kostuen laburpena honakoa 

izango litzake (informazio gehiagorako kontsultatu Aurrekontua izeneko Excel 

dokumentua, “Instalazio kostuak” atala): 

 

Presak Instalazioaren 

kostuak_n (€) 

Instalazioaren 

kostuak (€) 

IBERRE 37804’57 39156’05 

OLAZAR 167848’96 173809’29 

BOLINTXO 189892’06 196622’65 

ZIARRETA 172731’84 178862’94 

ARTIA 192022’90 198856’64 

GUZTIRA 760300’35 787307’56 

 

Instalazioen kostuan kalkulatzerako orduan, enpresek izan ditzaketen gastu orokorrak 

(%13) eta mozkin industrialak (%6) kontuan hartu dira.  

 

4.2 DIRU-LAGUNTZAK 

Energia berriztagarriek produkziorako zenbait estatuk diru-laguntzak eskaintzen dituzte. 

Herrialdearen eta, Espainiaren kasuan, autonomia erkidegoen arabera laguntza hauek 

ezberdinak dira.  

 

Proiektu hau Euskal Autonomia Erkidegoan finkatuta dagoenez, bertako erakundeak topa 

behar dira. EVE-k, Energiaren Euskal Erakundeak hain zuzen ere, zenbat energia 

berriztagarrietarako diru-laguntzak eskaintzen ditu. Minizentral hidraulikoetarako, bi 

subentzio mota daude; bata, isolaturiko turbina minihidraulikoetarako eta, bestea, 

minizentral hidroelektrikoetarako [15]. 

 

Isolaturiko turbina minihidraulikoen kasuan, erreferentziazko kostua, instalatutako 

potentzia elektriko nominal unitate bakoitzeko inbertsio maximo moduan adierazirik, 

baita erreferentziazko kosteari dagokion laguntzaren ehunekoa ere, instalazioaren 

arabera, hurrengoak izango dira: 
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Instalazio mota Erreferentziazko kostua 

(€/W) 

Laguntzak/Erreferentziazko 

kostua 

Gehienez 5 kW-ko 

potentzia nominala 

instalatuta duen instalazio 

minihidraulikoa 

(inbertsoreak) 

 

 

15’0 

 

 

%30 

5 kW baino instalatutako 

potentzia nominal gehiago 

instalatuta duen instalazio 

minihidraulikoa 

(inbertsoreak): 5 kW-ak 

hasierakoak 

 

 

15’0 

 

 

%30 

5 kW baino instalatutako 

potentzia nominal gehiago 

instalatuta duen instalazio 

minihidraulikoa 

(inbertsoreak): gainerako 

potentzia 100 kW arteko 

mugarekin 

 

 

 

2’0 

 

 

 

%30 

Taula 4-20. Isolaturiko turbina minihidraulikorako diru-laguntzak 2017, EVE. 

 

Inbertsoreak jartzen dira badira, kalkuluan erabiliko den potentzia nominala ekipo 

hauena izango da. 

 

Bestetik, minizentral hidroelektrikoak daude. Hauek, uraren energia energia elektrikoan 

transformatu eta, eskariaren arabera, autokontsumitu edota dagokion konexio-puntutik 

sare elektrikora esportatzen dute. Oraingorako, subentzio hauek existitzen dira: 

 

Instalazio mota Erreferentziazko kostua 

(€/W) 

Laguntzak/Erreferentziazko 

kostua 

Gehienez 5 kW-ko 

potentzia nominala 

instalatuta duen instalazio 

minihidraulikoa 

(inbertsoreak) 

 

 

3’0 

 

 

%30 

5 kW baino instalatutako 

potentzia nominal gehiago 

instalatuta duen instalazio 

minihidraulikoa 

(inbertsoreak): 5 kW-ak 

hasierakoak 

 

 

3’0 

 

 

%30 

5 kW baino instalatutako 

potentzia nominal gehiago 

instalatuta duen instalazio 

minihidraulikoa 

(inbertsoreak): gainerako 

potentzia 1 MW arteko 

mugarekin 

 

 

 

1’7 

 

 

 

%30 

Taula 4-21. Minizentral hidroelektrikoetarako diru-laguntzak 2017, EVE. 

 

Diru-laguntza edo subentzio hauek 2017. urterako argitaratuak izan ziren EVE-ren 

eskutik. Instalazioa egiterako orduan, subentzioak urteen arabera alda daitezkela 

kontuan izan behar da. 
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Presak Diru laguntzak_n (€) Diru laguntzak (€) 

IBERRE 11341’37 11746’82 

OLAZAR 50354’69 52142’79 

BOLINTXO 56967’62 58986’79 

ZIARRETA 51819’55 53658’88 

ARTIA 57606’87 59656’99 

GUZTIRA 

228090’10 236192’27 

Taula 4-22. EVE-tik jasotako diru-laguntzak. 

 

4.3 EKOIZPEN ELEKTRIKOA 

Hainbat presa aztertu ondoren, hauen potentziala zelan aprobetxatu ahal dugun pentsatu 

behar dugu. Atal honetan, ekoizpen elektrikoari buruz hitz egingo dugu. Nahiz eta 

antzina presa batzu hauen funtzioa betiko erroten bidez alboko baserriaren beharrak 

asetzea bazen ere, gaur egun hainbat aukera desberdin daude energia berriztagarri hau 

aprobetxa daiten; hala nola, lorturiko energia saldu, udaletxeko beharrak asetzeko erabili 

edota beste eraikin publikoetarako erabili (adibidez, eskolak edo polikiroldegiak). 

 

Azterketa hau aurrera eramateko, hainbat datu beharrezkoak dira, batik bat energia 

elektrikoaren prezioa. Prezio hau egunaren eta orduaren arabera aldatzen doa: 

 

 

Irudia 4-60. Energia elektrikoaren prezioa, Endesa. 

 

Aurreko grafikoan prezioaren aldakortasuna aztertzen da, egun bat adibide moduan 

harturik orduaren arabera energia elektrikoak prezio bat du. Adibide hau 2017ko 

Ekainaren 6koa da. 

 

Prezioaren datua oso garrantzitsua da, honen bidez zenbateko aurrezteak kalkula 

ditzakegulako. Gaur egun, energia elektrikoaren batez besteko prezioa 0’11525 €/kWh-

tan aurkitzen da [16]. 

 

Bestetik, turbinaren funtzionamendu orduak finkatu behar dira. Hau da, urtean zenbat 

ordutan guztira ariko diren lanean gure turbinak. Arrazola arroako presek momentuan 

dabilen ur kaudala turbinatuko dute, beraz, ez dira egunoro funtzionatzen ariko. 

Ekipamendu mekanikoak lan egin dezan, emari minimoa, turbinaren emari nominalaren 

%40-an ezartzen da.  

 

Turbinatze orduak jakiteko, lehenengo egunak jakin beharko ditugu. Horretarako,  

Atxondoko bailaran aforo estaziorik ez dagoenez eta, hortaz, emarien daturik ez 

dugunez, prezipitazioekin jokatu beharko dugu. Jakina denez, prezipitazioak Mañariko 
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aforo estazioan neurtutakoak direla baina hauek Arrazolarako berdinak suposatu dira. 

Beraz, aurreko kalkulutan urteko prezipitazioen batez bestekoa 1104mm-koa dela 

badakigu, hau da, 1104 l/m2-koa. Prezipitazioen eguneko zenbatekoa jakiteko 365’5 

egun/urte-z zatitu eta 3’02 mm lortzen dira. Lehen azaldu bezala, emari minimoaren 

balioa beharrezkoa denez, prezipitazio minimoarekin jokatuko dugu. Hortaz, 3’02 mm-

ren %40 kalkulatzean, prezipitazio minimoa 1’21 mm-tan finkatzen da. 

 

Orain arte izandako urte denen eguneko prezipitazioen bataz bestekoen taula joz eta 

begiratuz (Aurrekontuko “Turbinatze orduak” atala), urtean zenbat aldiz ura turbinaratu 

ahalko zen estimatu daiteke.  

 

Hilabeteak 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Urria 6 13 7 10 7 12 

Azaroa 7 18 12 17 7 15 

Abendua 8 16 15 11 13 7 

Urtarrila 10 8 22 6 15 19 

Otsaila 6 8 10 11 12 17 

Martxoa 18 10 7 9 9 11 

Apirila 15 14 6 8 21 14 

Maiatza 16 7 12 8 6 17 

Ekaina 13 6 10 4 8 13 

Uztaila 5 6 1 10 7 4 

Abuztua 7 9 5 7 5 3 

Iraila 5 9 4 4 7 9 

GUZTIRA 116 124 111 105 117 141 

Taula 4-23. Turbinatze egunak. 

 

Taulan behatuz, 2010-11.urtea turbinaketa egun gutxien izango lukeen urtea izango zen 

eta turbinaketa egun gehiena, aldiz, 2012-13.urtea. Turbinen urteko funtzionamendu 

orduak zehazteko  bi urte hauen bataz bestekoa egingo da. Honela, 123 turbinatze egun 

lortzen dira eta hauek egunak dituen orduekin biderkatuz (24h) 2952 turbinatze ordu 

lortzen dira. 

 

Behin beharrezko datuak izanda, hurrengo ekuazioa aplikatzeko gai izango gara, urtean 

ekoizturiko energia elektrikoaren zenbatekoa lortuz. 

 

 

Ekuazioa 4-18. Energia elektrikoa. 

Non: 

- E: energia elektrikoa (kWh). 

- P: potentzia (kW). 

- t: denbora (h). 

 

Urtean, 421600 kWh-ko ekoizpen elektrikoa kalkulatzen da, hau da, 0’422 GWh. 

 

Beraz, hurrengo pausua honi esker izango ditugun aurrezteak edo urtean sorturiko diru-

sarrerak kalkulatzea izango litzake. Eragiketa oso erraza da, behin urteko ekoizpen 

elektrikoa izanda momentuko energiaren prezioagatik biderkatu soilik egin behar da. 
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Ekuazioa 4-19. Aurrezpenak edo urteko diru-sarrerak. 

 

Non: 

- A: aurrezpenak (€). 

- E: energia elektrikoa (kWh). 

- CE: energia elektrikoaren kostua (€/kWh). 

- P: potentzia (kW). 

- t: denbora (h). 

 

Lehen esan bezala, energia elektrikoaren prezioa 0’11525 €/kWh-tan aurkitzen denez, 

urteko aurrezpenak hurrengo taulakoak izango lirateke (informazio gehiagorako 

Aurrekontuko “Aurrezpenak” atala): 

 

Presak Aurrezpenak_n 

(€) 

Aurrezpenak 

(€) 

IBERRE 1397’82 1471’92 

OLAZAR 7804’19 8215’12 

BOLINTXO 9356’95 9848’710 

ZIARRETA 13055’27 13742’39 

ARTIA 15254’72 16059’73 

GUZTIRA 46868’95 49337’86 

Taula 4-24. Urteko aurrezpenak. 

 

4.4 PAYBACK-A 

Berreskuratze-epea edo payback-a inbertsio bat egiteagatik enpresa batek ordaindu 

behar izan duen zenbatekoa berreskuratzeko ustez beharko duen denbora da, inbertsioak 

emango dituen kutxa-fluxu edo diru-sarreren bitartez. Berreskuratze-epearen ondoren, 

inbertsioaren sarrerak etekinak izango dira enpresarentzat. Inbertsioak baloratu eta 

aukeratzeko irizpide gisa erabiltzen da; hain zuzen, berreskuratze-epea orduan eta 

laburragoa, inbertsioaren zenbatekoa orduan eta bizkorrago berreskuratu eta orduan eta 

lehenago hasiko da etekinak eskuratzen. 

 

Inoiz berreskuratzen ez diren inbertsioak guztiz baztertu behar dira, noski. Beste alde 

batetik, inbertsio batzuk alderatu behar direnean, zenbat eta payback txikiagoa, orduan 

eta inbertsio hobea izango da [17]. 

 

Inbertsioak balioesteko metodo honen abantaila erraztasuna da, baina oztopo 

nabarmenak ditu: 

 

- Inbertsioaren kutxa-fluxuak baloratzean, ez da ez interesa ez inflazioa kontuan 

hartzen. 

- Payback-ak ondorengo kaxa-fluxuak ez ditu kontuan hartzen, zeinak 

garrantzitsuak diren inbertsioaren errentagarritasuna balioesteko. 

 

 

Ekuazioa 4-20. Payback edo berreskuratze-epea. 

 

Goian erakusten den ekuazioaren bitartez Payback-a kalkulatuko dugu. Gure kasuan, 

benetako inbertsioa hasieran egingo den inbertsioa ken EVE-k emandako diru laguntzak 
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izango dira eta, diru sarreren kasuan, urtean ekoizturiko elektrizitateak ematen dituen 

diru sarrerak. 

 

Presak Payback_n 

(urte) 

Payback 

(urte) 

IBERRE 18 urte eta 11 

hilabete 

18 urte eta 7 

hilabete 

OLAZAR 15 urte eta 1 

hilabete 

14 urte eta 10 

hilabete 

BOLINTXO 14 urte eta 2 

hilabete 

14 urte 

ZIARRETA 9 urte eta 4 

hilabete 

9 urte eta 1 

hilabete 

ARTIA 8 urte eta 10 

hilabete 

8 urte eta 8 

hilabete 

GUZTIRA 7 urte eta 7 

hilabete 

11 urte eta 2 

hilabete 

Taula 4-25. Payback edo berreskuratze-epea. 
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5. ONDORIOAK 

 

 Zehaztasuna 

 

Metodo oso zehatz bat jarraitzearen ezak emaitzen zehaztasunean eragina du, batez ere, 

emariak kalkulatzerako orduan. 

 

Atxondon aforo estaziorik ez dagoenez eta, hortaz, bertako Arrazola errekako datu 

hidrologikorik ez dugunez, Mañariko aforo estaziokoak erabili izan dira. Bertan lorturiko 

prezipitazioetatik abiatuz, eskorrentia koefizientea kalkulatzerako orduan zehaztasun eza 

hau somatu egin da. Izan ere, eskorrentia altua lortu da Euskal Herriko ingurune 

geofisikorako, normalean, 0’7 inguruan dagoena. 

 

Beraz, eskorrentia koefiziente honek eragina izan du Atxondoko ur-jauzien emarien 

kalkuluan eta, hortaz, potentziaren kalkuluan. Baina, esan beharrekoa da, diferentzia 

txiki bat dela eta ez dela emaitz errealetik asko urruntzen. 

 

 Turbinaren aukeraketa 

 

Turbina aukeratzerako orduan, bi modutara egin dugu; bata taula erabiliz eta, bestea, 

grafikoa erabiliz. Bi metodoak konparatuz antzeko emaitzak lortu ditugula ikus dezakegu. 

Izan ere, presa guztietan jarri beharreko turbina Kaplan motakoa izango litzateke, Kaplan 

ultra bizkorra zehazki. 

 

Olazarreko ur-jauzia grafikoaren bitartez aztertu dugunean, Ossberger eta Kaplan mugan 

ageri zaigu markaturiko puntua. Baina, hala eta guztiz ere, gure ustez, Kaplan turbina 

aukeratuko beharko litzake.  

 

 Hasierako inbertsioa 

 

Olazar eta Bolintxoko presek obra zibilerik egina ez dutenez, hau da, kanalaren eta 

hodien falta dutenez, kostuak igoarazten dituzte. Hortaz, hasierako inbertsioan eragin 

handia dute eta, ondorioz, berreskuratze-epea luzeagoa da. 

 

Horregatik, gainontzeko presak (Iberre, Ziarreta eta Artia) soilik erabiltzea proposatzen 

da. Aukera berri hontan hurrengo taula berrian ikusiko dugunez, kostuak dexente jeisten 

dira eta Payback-ak ere behera egiten du. 

 

PRESAK Inbertsioa_n 

(€) 

Aurrezpenak_n 

(€) 

Diru laguntzak_n 

(€) 

Payback_n 

(urte) 

IBERRE 37804’6 1397’8 11341’4 18’9 

ZIARRETA 172731’8 13055’3 51819’6 9’3 

ARTIA 192022’9 15254’7 57606’9 8’8 

GUZTIRA 402559’3 29707’8 120767’8 9’5 
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Taula 5-26. Aurrekontuko bigarren aukera. 

 

Beste aukera bat, Iberreko presa izan ezik besteak aprobetxatzea izango litzateke. 

Iberreko saltoa oso handia ez denez eta emaririk baxuena jasaten duenez, potentzia 

hidrauliko baxuena suposatzen du, beraz, honetarako ere hirugarren aukera bat 

proposatu egin da, nahiz eta hurrengo taulan ikusiko den moduan, hasierako 

proiektuarekin edo 2.aukerarekin emaitza hobeagoak lortu.  

 

PRESAK Inbertsioa_n 

(€) 

Aurrezpenak_n 

(€) 

Diru laguntzak_n 

(€) 

Payback_n 

(urte) 

OLAZAR 167849’0 7804’2 50354’7 15’1 

BOLINTXO 189892’1 9356’9 56967’6 14’2 

ZIARRETA 172731’8 13055’3 51819’6 9’3 

ARTIA 192022’9 15254’7 57606’9 8’8 

GUZTIRA 722495’8 45471’1 216748’7 11’1 

Taula 5-27. Aurrekontuko hirugarren aukera. 

 

Aurreko bi aukera hauek egoera txarrenean kalkulatuak izan dira, hau da, altuera 

netoaren balioarekin. 

 

 Energiaren salmenta 

 

Energia salmentaren kalkuluetan elektrizitatearen oraingo balio finkoa erabili dugu, hau 

da, 2017ko Uztailean elektrizitateak duen prezioaren bataz bestekoa. Ez da prezioaren 

aldakortasuna kontuan hartzen. 

 

Elektrizitatearen prezioa urteekin batera beti igotzen dela kontuan harturik (%4ko igoera  

estandarra), guretzat onura edo abantaila bat suposatuko luke aurrezpenak baitira eta 

Payback edo berreskuratze-epeak behera egingo lukeelako, hau da, amortizazio denbora 

laburragoa izango litzake.  

 

 Diru laguntzak 

 

Subentzio edo diru laguntzen atalean, EVE-k urteko eskainitako laguntzetan arreta ipini 

dugu. Izan ere, EVE-k urtero eskaintzen ditu energia berriztagarri ezberdinetarako 

subentzioak.  

 

Diru laguntza hauen kalkulurako 2017 urterako argitaratu izan ziren subentzio 

programan bilduriko datuak kontuan izan dira. Kontuan izan behar dugu laguntza hauen 

balioa urtero alda daitekela eta proiektua hasi nahi den momentuan urte horretako 

laguntzak begiratu eta aztertu beharko direla. 

 

Aurtengo laguntzak, hau da, 2017rako laguntzak aurreko urtekoekin konparatuz %10 

batean jaitsi ziren (2017an %30 laguntza/inbertsio, 2016an %10 laguntza/inbertsio). 

 

 Payback 

 

Hasierako proiektuarekin egoera txarrenean guztira 11 urte eta 5 hilabeteko 

berreskuratze-epea lortzen da. Egoera onenean, aldiz, 11 urte eta 1 hilabete. 

 

Proposaturiko 2.aukerarekin egoera txarrenean guztira 9 urte eta 6 hilabete kalkulatzen 

dira.  
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Bi urteko diferentzia izanik eta elektrizitatearen prezioaren igorakada kontuan harturik 

(aurrezpenak edo energia salmenta igo), hasierako proiektua proposatzen da. Payback-

aren balioa altuegia ez delako.  

 

Hala ere, esan beharra dago proiektu hau ez dela ekonomikoki erakargarria. Nahiz eta 11 

urtetan kostu denak amortizatu eta momentu horretatik aurrera dirua irabazten hasi, 

ezta erakargarria. Hau honela izateko, 2-3 urteren barruan izan beharko litzake. 

  

 Eraikitzeko baimenak 

 

Mota honetako instalazio bat eraiki nahi denean beharrezko baimen guztiak lortu behar 

dira. Gu baimenen gaian ez gara sartuko baina jakin badakigu proiektu hidraulikoak 

aurrera eramateko zenbait baimen izan behar dituztela; hala nola, ingurumen 

errespetatzen duten eta emari ekologikoa betetzen duten ziurtagiria, presen jabeen 

baimena… etab. 

 

 Kontzientzia egoera 

 

Espainiar Estatua energetikoki beste herrialde batzuen menpekoa da; adibidez, Frantzia. 

Azken urteetan, arazo honi konponbidea topatzeko askorik ez da egin eta hasiera baten 

energia berriztagarriek zituzten laguntzak kenduz joan dira. 

 

Beste herrialdeetatik inportaturiko energiaren gehiena zentral nuklearretatik eta 

bestelako energia ez-berriztagarrietatik dator.  

 

Jada, bada energia berriztagarrien alde apustu egiteko garaia eta pixkanaka pixkanaka 

mundu berde eta garbi bat lortzekoa. 
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