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LABURPENA
Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako Gradu Amaierako Lan honetan eskola txiki baten
azterketa energetikoa egin da. Helburu hori finkatuta, lanak bi ildo nagusi izan ditu:
•

Batetik, eraikin baten azterketa energetikoa egiteko dauden programa ezberdinak
aurkeztu eta probatzea, beraien metodologian sakonduz eta konparaketa eginez.

•

Bestetik, aztergai izan den Getariako Iturzaeta Herri Eskolaren analisi energetikoa
egitea, kalifikazio energetikoa lortu eta hau hobetzeko aukera ezberdinak bilatuz.

Sarrera gisa, eraginkortasunaren kontzeptua azaldu ahal izateko egungo egoera
energetikoaren gainbegirada bat eman da eta garapen iraunkorraren kontzeptua azaldu
da. Horrez gain, ziurtagiri energetikoa zertan datzan laburbildu da, dagokion araudia ere
era laburrean aipatuz. Jarraian, azterketa energetikoaren parte diren simulazio
energetikoak zer diren azaldu da.
Jarraian, aztertu den eskolaren eraginkortasun energetikoarengan eragina duten
faktoreen inguruko informazioa eman da, eta eskolaren erabilera eta instalazioak
deskribatu dira.
Lehenengo lan ildoari jarraituz, eraikinaren azterketa energetikoa bi programekin egin
da. Batetik EnergyPlus softwarea baliatu da, berekin elkarlanean diharduten SketchUp,
OpenStudio eta SG SAVE aplikazioekin batera. Lana aurrera atera ahal izateko, programa
hauen funtzionamendua ikasi behar izan da, eta memoria honetan bildu dira analisi
energetikoa egiteko eman behar izan diren pausu guztiak. Bestetik, Espainiar
Ministerioak eskeinitako CE3X programa erabili da. Bertan emandako pausu guztiak ere
memorian deskribatu dira. Lana borobiltzeko, bi programekin lortutako emaitzak eta
hauen metodologian egon diren desberdintasunak konparatu dira.
Beste lan ildoari segita, eraikinaren eraginkortasun energetikoa hobetzeko aukera
ezberdinak proposatu dira. Hauen azterketa energetikoa zein ekonomikoa egin ostean,
proposamen bideragarri bat aukeratu da.
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1. HELBURUA

Proiektu honetan eskola txiki baten analisi energetikoa egingo da. Analisian zehar
eraikinaren eraginkortasun energetikoa aztertu, kalifikazio energetikoa lortu eta
kalifikazio hau hobetzeko aukera ezberdinak proposatuko dira. Horretarako software
berezia erabiliko da, SquetchUp, OpenStudio eta Energy Plus aplikazioak hain zuzen ere.
Horrez gain, programa hauekin elkarlanean aritzen den SG SAVE tresna ere baliatuko da.
Aplikazio horiekin, eraikinaren gaur egungo diseinua eta ezaugarriak sartuz simulazioak
egingo dira, baita aldaketak edo hobekuntzak egin eta probatu ere. Bide batez,
OpenStudiorekin lortutako emaitzak
Espainiar Ministerioak eskainitako
CE3X
programarekin lortutakoekin alderatuko dira, bi programen konparazioa eginez bai
metodologiari dagokionean eta baita kalifikazio energetikoari dagokionean ere.
Lanaren helburu nagusia Getariako Iturzaeta Herri Eskolaren (ikus 1-1 irudia) analisi
energetikoa da. Bide horretan, eraikinaren eskaria eta kontsumoa zerk eragiten dituen
ikusi eta eraginkortasuna hobetzeko bideak proposatuko dira. Era berean, zeharkako
beste helburu bat ziurtagiri energetikoa lortzeko prozesua ezagutzea da. Horretarako
ziurtagiri eta kalifikazio energetikoaren kontzeptuak azalduko dira, aplikatu beharreko
araudia aztertuko da eta erabili beharreko programen metodologian sakonduko da.
Hasteko, eraikinaren egoera eta bere portaera behatuko dira, horretarako eraikinaren
kokapena, erabilera eta ordutegiak kontuan hartuz. Jarraian, datu errealetatik abiatuta,
eraikinaren modeloa osatuko da ordenagailu bidez simulazio energetikoak egin ahal
izateko. Bi programa edo software ezberdinekin kalifikazio energetikoa lortu eta
azterketa ezberdinak egin ostean, hobekuntzarako aukera ezberdinak probatuko dira,
proposamen bideragarriren bat bilatuz. Azkenik, hobekuntza proposamen horiek aplikatu
osteko simulazio energetikoak egingo dira, aurreztutako energia kuantifikatu eta beraien
bideragarritasuna aztertzeko. Horrekin, proposamen egokiena aukeratuko da faktore
ezberdinak kontuan hartuz, eta aurrekontu egoki bat azalduko da.

Irudia 1-1. Getariako Iturzaeta Herri Eskola
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2. SARRERA

2.1. EGUNGO EGOERA ENERGETIKOA, GARAPEN IRAUNKORRA ETA
ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA
Gaur egun pentsaezina da eraldatutako energiarik gabeko gizarte bat; ez gara gai
elektrizitate zein bero gisa erabiltzen dugun energia gabe bizitzeko. Denerako eta
etengabe erabiltzen dugu egunerokotasunean, halako normaltasunez non ahaztu egiten
zaigun nondik datorren eta zer eragin duen guk darabilgun moduan xahutzeak. Erabilera
axolagabe hori dela eta gure gizartearen kontsumo energetikoa ikaragarria da, eta hau
asetzeko mota guztietako baliabide eta iturriak ustiatzen ditugu. Egun, energiaren gaiak
mundu mailako gizartean zein ingurumenean inpaktu ikaragarriak ditu.
Alde batetik, energiaren eskari mugagabeak sortu duen energia iturrien beharra da
egungo gizarte gatazka askoren ardatza. Izan ere, iturri ez-berriztagarriak esplotatzen
dira eta hauek ez daude eskuragarri Lurreko toki guztietan. Ondorioz, baliabide naturalak
dituzten herrialdeetan gatazkak eta indarkeria nagusitu ohi dira talde armatuen
presentzia dela eta. [CCFD]
Herrialdeetako ekonomiek petrolioarekiko duten menpekotasuna dela eta, baliabide
honen kontrola gatazka-iturri nagusietako bat bihurtu da. Hidrokarburoen erreserba
nagusien kokapena horren froga argia da. 2-1 irudian erakusten da erreserben zati
handiena Ekialde Hurbilean kokatzen dela, batik bat Kaspiar Itsasoan, Saudi Arabian,
Iraken, Kuwaiten eta Iranen. Gune honetaz gain, Venezuelan erreserba mundialen zati
handi bat aurki dezakegu. [ieee2016]

Irudia 2-1. Petrolio erreserben banaketa 1996, 2006 eta 2016 urteetan [BP2017]
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PNUMA Nazio Batuen Ingurugirorako Programaren arabera, azken hirurogei urteotan,
estatuen arteko gatazken %40 baino gehiago baliabide naturalei lotua egon da. Gainera,
gatazka hauen inguruan egindako analisiek erakutsi dute mota honetako gatazkek,
amaitu eta bost urte baino gutxiagoan birsortzeko aukera bikoitza dutela. Txostenak
dioenez, munduko biztanleria haziz doan heinean baliabideen eskaria handituz doanez,
datozen urteetan baliabideen inguruko gatazkak larritu egingo dira. [PNUMA]
Horrez gain, energia iturri fosil hauek esplotatzeak ingurumenarentzat ondorio lazgarriak
dakartza, eta baita erregai fosiletatik lortutako produktuen (hidrokarburoak) errekuntzak
ere: euri azidoa, beroketa globala, errautsen bidez atmosferaren kutsatzea, arnasa
hartzeko zailtasunak jendearengan...
Energiak ingurugiroarengan duen inpaktua neurtzeko parametro erabilgarri bat aztarna
ekologikoa da, gizakiak ingurugiroan duen eragina neurtzen baitu. Aztarna ekologikoa
azalera birtual gisa neurtzen da. Azalera horrek baliabide naturalak eskuratu, erabili,
deuseztatu eta degradatzeko behar dugun espazioa adierazten du. Pasa den mendeko
erdialdean gizartearen aztarna ekologikoa kontinenten azaleraren erdiari zegokion; 70.
hamarkadan lurrazal osoari, eta gaur egun bost kontinenteen azaleraren %125a baino
gehiago hartzen du. Pasa den mendean aztarnaren %25 inguru zen energiaren
erabileraren ondorio, baina egun aztarnaren erdia dagokio sektore energetikoari.
Aztarnaren azken urteetako eboluzioa 2-2 irudian ikus daiteke. [Malo2013]

Irudia 2-2. Munduko aztarna ekologikoa Lurrazalarekiko [Footprint]

Energia iturritzat darabiltzagun erregai fosilak oso baliotsuak badira ere bero-ahalmenari
dagokionean, bi ondorio kaltegarri nagusi dituzte.
•
•

CO2 emisio altuak suposatzen dituzte, berotegi efektuko gasen kontzentrazioa
asko igoz atmosferan eta karbono zikloaren oreka hautsiz.
Agortu egiten dira, kontsumoa eta iturriaren sorreraren erritmoak ez baitira
konparagarriak. Azterketa ezberdinen aurreikuspenen arabera, petrolio erreserbak
45 urte inguruan agortu egingo dira, esaterako. [BP2017]
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Hau ikusita, esan genezake egungo energia iturriak ez direla bideragarriak etorkizunera
begira, ez baikara garapen iraunkor bat bultzatzen ari. Kontzeptu hau 1987. urtean
deskribatu zen lehenengoz, Bruntland Batzordearen Txostenean [Garapen]: “Garapen
iraunkorrak egungo belaunaldiaren beharrak asetzen ditu, etorkizuneko belaunaldiek
beren beharrak asetzeko izango duten ahalmena kolokan jarri gabe”. Garapen
iraunkorrak esparru ezberdinak hartzen ditu bere baitan, hauen arteko oreka bilatuz:
Aurrerapen ekonomikoa, bidezko gizartea eta ingurumenaren babesa. 2-3 irudian
agertzen den bezala, hiru esparruak uztartzen dituen garapen ereduak hartuko dira
iraunkortzat.

Irudia 2-3. Garapen iraunkorra

Panorama honen aurrean, ezinbestekoa zaigu erregai fosilekiko dugun menpekotasuna
arinduko diguten soluzioak bilatzea. Bi bide nagusi daude hain preziatua zaigun
energiaren kudeaketa hobetzeko: energia eskaria murriztea eta eskari hau asetzeko bide
berriztagarriak erabiltzea. Hemen sartzen da jokoan eraginkortasun energetikoa,
energiaren kudeaketa hobetzeko bi bideak uztartuz.
Eraginkortasun energetikoaren helburua kontsumitutako energiaren eta lortutako
emaitzaren arteko erlazioa optimizatzea da. Esate baterako, energia kontsumo bat
badugu etxebizitzaren erosotasun termikoa lortzeko, zenbat eta energia gutxiago erabili
erosotasun maila jakin bat lortzeko, oduan eta eraginkorragoa izango da. Dena den,
gaur egun eraginkortasun energetikoa bilatzea norberaren aukera da oraindik.
Eraginkortasuna eta efizientzia arautzeko gero eta lege gehiago badago ere, gizartea
kontzientziatu beharra dago eraginkortasun altuko material, produktu eta instalazioetan
inbertitu dezan. Arau horien adibide gisa CTE Eraikuntzako Kode Teknikoa eta RITE
Eraikuntzetako Instalazio Termikoen Araudia aipatu genitzake, besteak beste [Fran2006].
Produktuen kalifikazio energetikoa eraginkortasun energetikoko etiketetan ageri da.
Bideragarritasuna eta garapen iraunkorra bultzatzeko bidean lehenengo pausua (eta
garrantzitsuena) energia eskaria murriztea dela iritzita, helburu hau du ardatz proiektu
honek. Izan ere, energia berriztagarriak erabiltzeko inbertsio ekonomiko handiez gain
giza, ingurumen eta energia baliabideak behar dira. Horrez gain, sarri legediak oztopo
asko jarri ohi ditu energia berriztagarrietarako instalazioak burutzeko orduan:
“eguzkiaren zerga”, etxebizitzetako autokontsumoa oztopatzen duen 2015ko araua dugu
adibide. Beraz, zer zentzu luke inbertsioak egin, baliabideak erabili eta legediarekin
buruhausteetan sartzeak gero iturri berriztagarrietatik lortutako energia garbi hau alferrik
xahutuko bada? Horregatik, proiektu honetan eraikin baten energia kontsumoa, eta
ondorioz eskaria, ahalik eta gehien murrizten saiatuko gara, ingurumena gehixeago
zaintzeaz gain dirua aurrezteko.
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2.2. ERAIKINEN EGOERA KONTSUMO ENERGETIKOARI
DAGOKIONEAN
Energia kontsumo globalaren zati handi bat eraikinen sektoreari dagokio: kontsumitutako
energia totalaren %40a Europar Batasunean, %30a Espainiar Estatuan eta %20a
Euskadin [Fran2006]. Herri mailan, udaletxeetako kontsumoaren %60a baino gehiago
eskola eta eraikin publikoei dagokie. Hauen kontsumoa murriztea erronka handia da
beraz, eta horregatik hautatu da eraikin publiko bat eraginkortasun energetikoaren
inguruko proiektu hau egiteko.
Egungo eraikinen erabilerari dagokionez, 2-4 irudian ikus daiteke eraikinen energia
kontsumoaren banaketa. Kontsumoaren zati handiena energia termikoari dagokio
(beroketa sistema, sukaldea eta UBS edo ur bero sanitarioa), totalaren %75a ia.

Irudia 2-4. Espainiako eraikinen kontsumoaren banaketa [IDAE]

Eraikin baten eskaria murrizteko bide ezberdinak daude. Alde batetik, beroketa
instalazioen eskariak altuak diren kasuetan, bero galerak murrizteko eraikinaren
inguratzailean egin behar dira hobekuntzak. Bestetik, CO 2 emisioak eta amaierako
kontsumo energetikoa murrizteko, eraikinaren instalazioak hobetu behar dira,
eraginkorragoak bilatuz. Hori dela eta, hasteko, Iturzaeta eskolan zer hobetu behar den
aztertuko da lan honetan, hartu beharreko neurriak zein izango diren zehaztu ahal
izateko.
Aurrez esan bezala, oraindik kontzientzia falta handia dago eraginkortasun energetikoari
dagokionean. Horregatik, eraikin publikoek gai honetan eredu izan beharko luketen
arren, erabiltzaileen jarrerak kontrakoa gertatzen dela erakusten du: gastuak norberak
ordaintzen ez dituenez, erabiltzaileek ez dute aurrezteko interesik erakusten, eta hain
zuzen ere, hauxe da energiaren erabilpen eraginkorra egiteko arrazoi nagusia, tristeki.
Eraikin publikoetan egoera hau aldatzeko helburuarekin hainbat iniziatiba sortu izan dira.
Adibide gisa eta proiektu honetan aztertuko denarekin lotuta, hezkuntzara bideratutako
eraikinetarako EURONET 50/50 metodologia aipa liteke (ikus 2-5 irudia). Metodologia hau
Europar Batasuneko komisioaren Intelligent Energy Europe (IEE) programak
aurkeztutako proiektu bat da, EURONET 50/50 proiektuaren jarraipena. Bartzelonan hasi
eta hiru urtez indarrean egon ostean lortutako arrakastagatik, 2013ko energia
jasangarriaren europar saria irabazi zuen. [Euronet]
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Irudia 2-5. Euronet 50/50 max

Proiektu honen helburua eraikin publikoen energia kontsumoa eta negutegi efektuko
gasen isurpenak murriztea da, energiaren kudeaketa on baten bitartez. Eraikinaren
erabiltzaileen kontzientzia energetikoa pizteko, hauek eraikinaren erabilera ona eta
energiaren kudeaketa egokia egiteko ekintzetan partehartzaile egiten ditu. Interesa
pizteko eraikin publikoeetan energia aurrezpenari esker lortzen den diru aurreztearekin
jokatzen du, erabiltzaileek motibazio bat izan dezaten.
Gakoa hitzarmen batean dago, udaletxearen (edo eraikin publikoaren fakturak ordaintzen
dituen erakundea) eta eraikineko erailtzaileen artekoa: Eraikinak egiten duen
aurreztearen %50a udaletxeak eskolari itzuliko dio, diru honekin proiektuaren jarraipena
egitera konprometitzen bada dirua energia aurreztearekin lotutako zerbaitetan gastatuz.
Metodologia honek kontzientzia pizteko balio du, eraikin publikoetako erabiltzaileak era
kolektiboan antolatuz eta partehartzaile zuzen bihurtuz. Horrez gain, metodologia honek
haurren ahalduntzea bilatzen du eskoletan, energia aurrezteari buruzko ezagutza
praktikoak garatu ditzaten. Irakasle eta ikasleak taldeka biltzen dira energia aurrezteko
ardura banatzeko, formakuntzarako ariketa ezberdinak burutuz eta eskolan aplikatuz.
Ikasleentzat formakuntza programa soil gisa hasi bazen ere, metodologia honi esker
aurrezte handiak lortu dira. Horregatik, herrialde ezberdinetara zabaldu da eta
eskoletatik haratago, kirol instalazioetan, liburutegietan eta bulego publikoetan ere
aplikatu da.
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2.3. ZIURTAGIRI ENERGETIKOA
Energiaren kontsumoa optimizatzeko bidean metodo ezberdinak aplikatu daitezke. Azken
urteetan erakunde ezberdinak araudi eta legeen bidez metodo hauek erregulatzeko
saiakerak egiten ari dira. Metodo hauetako bat ziurtagiri edo zertifikatu energetikoa da,
zeinak energiaren inguruan edozein eraikinek dituen betebeharrak zehazten dituen.
Eraikin baten zertifikatu energetikoa bere ezaugarri energetikoak biltzen dituen
dokumentu ofiziala da. Eraikinaren kontsumo energetikoa eta CO 2 isuriak zenbatekoak
diren esateaz gain berokuntza eta hozketa eskariak aipatzen ditu, eta eraikinaren
inguruko informazio ugari biltzen du, hala nola:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inguratzaile termikoaren egoera eta eraginkortasuna
Eraikinaren orientazioa
Isolamendua
Aire infiltrazioak
Aireztapena
Ur bero sanitarioa
Sistemen eraginkortasuna: argiztapen, beroketa, eta hozketarako instalazioak,
besteak beste
Energia berriztagarrien erabilpena

Zertifikatu energetikoak kalifikazio energetikoa bezala ezagutzen den nota bat jartzen dio
eraikinari, A-tik (eraginkorrena) G-ra (ez-eraginkorrena) doan eskala baten baitan (ikus
2-6 irudia). Lortzen den kalifikazioak ez du ondoriorik; zertifikatuaren helburu bakarra
herrialdeko eraikinen egoera ezagutzea da. Era honetan ziurtagiri energetikoa tresna bat
dela uler daiteke eraginkortasun energetikoari buruzko kontzientzia piztu eta gai hau
kontuan hartzeko, 2020tik aurrera etxebizitzen kontsumoa ia nulua izan dadin lortu nahi
baita. Kalifikazioa aztertu ostean, eraikinaren eraginkortasuna hobetzeko hartu
beharreko neurriak zein izan daitezken aztertu behar da.

Irudia 2-6. Eraginkortasun energetikoa
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2013 urteaz geroztik derrigorrezkoa da zertifikatu energetikoa izatea eraikin bat saldu
edota alokatzeko, “Real decreto 235/2013” arauak dioenez. Eraikinaren jabearen ardura
da ziurtagiria egitea, eta hamar urteko iraungitze epea du.
Araudiaren arabera, ziurtagiri energetikoa egitea derrigorrezkoa da ondorengo kasuetan:
[Nota2016]
•
•
•
•

Eraikin berrietan
Saldu edo alokatu nahi diren eraikinetan edo hauen zatietan
Autoritate publikoen menpe dauden edota erabilera publikoa duten eraikin edota
hauen zatietan, 250m2 baino handiagoko azalera badute
Jabego pribatuko eraikinetan, erabilera publikoa badute eta 500m 2 baino
handiagoko azaleradun eraikinen kasuetan

Eraikinaren ziurtagiri energetikoak gutxienez ondorengo informazioa bildu behar du:
1. Zertifikatua dagokion eraikina edo honen zatiaren identifikazioa.
2. “Real
Decreto
235/2013”-ko
4.
artikuluan
eraikinen
eraginkortasun
energetikoaren kalifikazioa lortzeko onartzen den zertifikatzeko prozesuaren
zehaztapena.
3. Eraikina eraiki zen garaiko energiaren aurrezte eta eraginkortasunaren inguruan
indarrean zegoen araudia.
4. Aurreko zerrendan aipatutako eta kalifikazioa lortzeko erabili diren datu eta
ezaugarri ororen deskribapena.
5. Etiketa energetikoaren bidez azaldutako eraikinaren kalifikazio energetikoa.
6. Eraikin zaharretan:
Eraginkortasun energetikoa hobetzeko
dokumentua, ondorengo informazioarekin:
eta

eraikineko

gomendioak

instalazioetan

biltzen
hartutako

dituen

•

Inguratzailean
aipagarriak

neurri

•

Eraikineko beste elementuetan egindako aldaketa aipagarriak, nahiz
eta inguratzaile eta instalazioetan egindako erreformetatik at egon

Zertifikatu energetikoan txertatutako proposamenek bideragarriak izan
behar dute, hauen analisi sakona bildu beharko baita dokumentuan:
Inbertsioa amortizatzeko epea, errentagarritasuna, kostu-eraginkortasun
erlazioa, aurrezte energetikoa, kostuen iragarpena eta abar.
7. Kalifikazio energetikoa
deskribapena.

lortzeko

bidean

egin

diren

konprobazioen

proben

8. Instalazio termikoek ingurugiroari begira bete behar dituzten xedapenak betetzen
direla frogatzen duen azalpena.
Zertifikatu energetikoarekin batera, hau lortzeko burutu den prozesuari buruzko edota
bestelako edozein informazio baliagarri biltzen duen izaera teknikoko dokumentuak
aurkeztu daitezke, esate baterako ondorengo edukiarekin:
•
•
•

Kalifikazio energetikoa lortzeko erabilitako programa informatikoak (CALENER,
HULC, CE3X...)
Eraikinaren zertifikatuaren aplikaziorako eman beharreko pausu teknikoadministratiboen zehaztapen edota gida teknikoak
Zertifikatu energetikoaren aplikazioa errazten duen beste edozein dokumentu
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2.4. SIMULAZIO ENERGETIKOAK
Ziurtagiri energetikoa lortzeko prozesuaren zati garrantzitsuenetako bat ordenagailu
bidezko eraikinaren simulazio energetikoa da. Simulazio energetikoak software
espezializatua erabiliz ordenagailu bidez eginiko eraikin baten analisi energetikoak dira.
Simulazioen bidez, eraikinaren jokaeraren inguruko informazio ugari lor daiteke, hala
nola instalazioen kontsumoak, CO2 isuriak, eta baita erregulazio termikorako ekipoen
gastuak ere. Lortutako emaitzen datu hauek kontuan hartu eta araudia aplikatuz,
simulazio energetikoak egiteko erabiltzen diren programak eraikinaren kalifikazio
energetikoa emateko gai dira.
Simulazio energetikoa eraikinaren zona termiko ezberdinen arteko bero fluxuen
kalkuluan oinarritzen da. Softwareak kalkulu hauek egin ahal izateko aldagai asko
definitu beharra dago: kanpoko klima, eraikineko zona ezberdinen banaketa,
inguratzaileko horma, leiho, teilatu eta abarren materialak, instalazio termiko eta
elektrikoak, eraikinaren erabilera, ekipo termikoak... Zenbat eta datu zehatzagoak
erabili, orduan eta hurbilago egongo dira simulazioaren emaitzak errealitatetik.
Simulazio energetikoek eraikinaren inguratzailearen diseinua optimizatu eta instalazioak
era egokian dimentsionatzea ahalbideratzen dute, diseinuko akatsak ekidin eta konfort
handiagoko eraikinak lortzeko. Izan ere, simulazioekin eraikinaren portaera energetikoa
agerian geratzen da: energia eskariaren banaketa, inguratzaileko elementu ezberdinen
transmitantziak (bero galerak kalkulatu ahal izateko), gune ezberdinetako tenperaturak,
eskaria eta kontsumoaren arteko diferentziak gure ekipoen egoeraren ondorioz...
Modelizazioarekin, beraz, arlo energetikoa hobetu eta eraikineko erabiltzaileen ongizatea
hobetzen dira, araudia betez eta bide batez eraikinen zertifikatu energetikoa lortzearekin
batera.
Zertifikatu energetikoa lortzeko prozesuan metodo ezberdinak erabili daitezke,
horretarako prestatutako programa informatikoak oso anitzak baitira. Egungo espainiar
araudiak, ordea, ez du edozein programa onartzen ofizialki ziurtagiri energetikoak
egiteko. Europar Batasunean burutzen diren ziurtagiri energetikoen proiektu gehienak
LIDER-CALENER programa bateratuarekin (HULC) edota CE3X aplikazioarekin egiten dira,
besteak beste. Dena den, horrek ez du esan nahi zertifikatu energetikoak lortzeko beste
programa hoberik ez dagoenik. Proiektu honetan Energy Plus kalkulu programaren
funtzionamendua aztertuko da simulazio energetikoak egiteko, zeina Estatu Batuetan
erreferentziazko programa den.
Energy Plus nazioartean oso zabalduta dagoen eraikinen simulaziorako softwarea da.
Sarrerako parametroak emanda, simulazioen emaitzak kalkulu orri, testu edo fitxategi
grafiko bidez ematen ditu, barneko kalkuluak eta parametroen arteko erlazioak erakutsi
gabe. Bera simulazio energetikoko kalkuluetarako motorra izanik, beste konponente
batzuekin elkarlanean funtzionatzen du (ikus 2-7 irudia). Batetik, SG SAVE tresnak
Eraikuntzaren Kode Teknikoko (CTE) araudi eta baldintzapenak ditu bere baitan,
eraikinak araudiaren arabera kalifikatu ahal izateko. Bestetik, SketchUpek eraikinaren
modelizazio grafikoa era erraz eta azkarrean egitea ahalbideratzen du, maila guztietako
xehetasunak kontuan hartuz. Azkenik, OpenStudiok sartutako geometriari dagozkion
ezaugarri guztiak definitzen ditu.

Irudia 2-7. Simulazio energetikoetarako erabiliko diren konponenteak
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Simulaziorako prozesuak zati ezberdinak ditu. Hasteko, eraikinaren egoerari buruzko
informazioaren bilaketa sakona egin behar da: kokapena, itzalak, inguratzailea,
erabilpena, sistemak... Jarraian, SketchUp diseinu grafikorako softwarea erabiliz,
planoetatik abiatuta eraikinaren espazio guztiak sortu eta izendatzen dira, hasierako
informazio minimoa esleituz elementu bakoitzari. Ondoren, OpenStudio programaren
bidez aurrez sortutako eraikinaren ezaugarri eta datu zehatz guztiak sartzen dira,
xehetasunak kontuan hartuz eta aurretik sortu den modeloa zuzenduz, eraikina
simulaziorako prest utziz. Puntu honetan, modeloan nahi diren sistemak sartzen dira,
simulazio energetikoaren azken analisia burutzeko. Simulazioa egitean, Energy Plus
programa baliatuz kalkuluak egiten dira eraikinaren kontsumo, tenperatura eta abarri
dagozkien emaitzak eskuratzeko. Emaitzak lortutakoan, hauek interpretatu eta ateratako
ondorioen arabera, hobekuntza proposamenak egingo dira. 2-8 irudian ikus daiteke
lanerako erabili den lehen metodologiaren eskematxoa.

Irudia 2-8. Metodologiaren eskema
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3. ERAIKINAREN DESKRIBAPENA

3.1. KOKAPENA
Aztertuko den eraikina Getariako Iturzaeta Herri Eskola da. Getaria Euskal Herriko
kostaldean dagoen herrixka da, Gipuzkoako lurretan. 3-1 eta 3-2 irudietan ikus daiteke
eskolaren kokapena.

Irudia 3-1. Getaria

Irudia 3-2. Iturzaeta eskolaren kokapena

•

Helbidea:

Sahatsaga kalea 16, 20808 Getaria, Gipuzkoa

•

Koordenatuak:

43,299723º I
2,204051º M
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Jarraian eskolaren argazki bat erakusten da, gertuagotik (ikus 3-3 irudia).

Irudia 3-3. Iturzaeta Herri Eskola

Eraikina Mendebalderantz orientatuta dago, eta hiru solairu ditu: Baxua, lehen solairua
eta bigarrena. Baxuan aretoa, idazkaritza, jangela, galdaren gela eta konserjearen etxea
daude. Lehen eta bigarren solairuetan ikasgelak, irakasleen gela, liburutegia, teknologia
gela, baliabide gela eta laborategia daude. Horretaz gain, hiru solairuetan komunak
daude. Azalera totala 2500m2 ingurukoa da, eta solairu bakoitzak 3m-ko altuera du.
Informazio hau guztia eskolako planoetatik atera da, “I. eranskina - Eskolaren informazio
grafikoa”-n daudenak.
Eraikinak mendixka bat du atzealdean, seguru aski itzalak sortuko dituena aurrerago
aztertuko den moduan. Gainontzean ez du oztopo handiegirik, hegoaldean dagoen
eraikin bat eta mendebaldean dauden zuhaitz batzuk besterik ez. Aurrerago aztertuko da
itzal hauek duten eragina.

3.1.1. Datu klimatikoak
CTE-HE araudiko gune klimatikoei dagokien B-1 apendizean zehazten da probintzia
bakoitzari gune klimatiko bat dagokiola bere egoera geografikoa eta altitudearen
arabera. Datu hauekin eta CTE-HE-ko 2. eranskinean adierazten denaren arabera,
eskola C1 gune klimatikoan kokatuta dago (ikus 3-4 irudia). [CTE-2]

Irudia 3-4. Nazioko gune klimatikoen mapa
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Meteonorm eguzki energiaren aplikazioetarako datu-basea erabili da eskualdeko klimari
buruzko informazioa eskuratzeko. Programari esker eguzki irradiazioa, tenperatura,
hezetasuna, prezipitazioak eta haizearen abiadurei buruzko informazioa lortu daiteke. 3-5
irudian erakusten dira eguzki-irradiazio zuzena eta difusoa urte osoan zehar.

Irudia 3-5. Irradiazio zuzena eta difusoa

Era berean, urte osoan zehar dauden eguzki orduei buruzko informazioa bildu da (ikus 36 irudia).

Irudia 3-6. Urteko eguzki orduak

Ikus daiteke udako hilabeteetan dagoela irradiazio handiena, eguzki ordu gehiago baitago
garai honetan.
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IDAE-k (Energiaren Dibertsifikazio eta Aurrezterako Institutua) eta ASIT-ek (Industria
Termikoko Eguzki Elkartea) elkarlanean sortutako Ceq4 programa ere erabili da.
Software honek eguzki energetikoaren sektorean baliagarriak diren agente guztiak bildu
eta eskuragarri egiten ditu, eguzki energia termikoko instalazioen diseinua errazteko.
Instalazioen aplikazioa bideratzen du Eraikuntzaren Kode Teknikoko HE4 sekzioaren
betebeharrak betetzen direla ziurtatuz. Programak mota askotako eguzki instalazioak
definitzeko aukera eskeintzen du proiekturako parametro minimoak sartuz, horrela
sistema horrek ur bero sanitarioaren eskariaren zein zati betetzen duen adierazten
digularik. Kasu honetan hasiera batean sistema termikorik definituko ez bada ere, Cheq4
programa Getariako datu klimatiko esanguratsuak lortzeko erabili da, 3-7 irudian
erakusten den moduan.

Irudia 3-7. Getariako datu klimatikoak
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Era berean, Sun Earth Tools web orritik eskola bertako eguzki karta eta erradiazioari
buruzko datuak eskuratu dira, 3-8 eta 3-9 irudietan erakusten direnak [Sun]:

Irudia 3-8. Eguzki-karta sateliteko mapan

Irudia 3-9. Getariako eguzki karta
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3.2. ERABILERA
Erabilerari dagokionez, gure eraikina hezkuntzara bideratuta dagoenez,
hirugarren
sektoreari dagokio. Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza egiten dira bertan. Ikasleak
goizeko 9:00etan sartzen dira klasera, 13:00ak arte. Arratsaldean, 14:30etatik
16:00etara bitartean dira klase orduak. Klaseez gain, eskolak jangela zerbitzua ere badu
eguerdian. Egutegiaren inguruko informazio gehiago “II. eranskina - Eskolako
informazioa”-n aurki daiteke.
Eraikineko argiztapen instalazioa, beroketa sistema eta ekipo elektrikoak erabiltzaileen
ordutegira bideratuta daude, beraz hauek ere ordutegi antzekoa dute.
Honekin lotuta, aztertuko den eraikinaren erabilera profila zehaztu behar da erabilera
baxua, ertaina ala altua duen erabakitzeko. Iturzaeta Herri Eskolaren kasuan, erabilera
ertaina (8 ordu eguneko) dela joko da, gutxi gora behera egunean 8-9 ordutan erabiliko
baita eraikina.

3.3. ERAIKUNTZAREN INGURATZAILEAREN DESKRIBAPENA
Eraikinaren inguratzailea fatxadak, teilatuak, leihoek eta oro har eraikinaren barnealdea
kanpoaldearekin banatzen duen elementu orok osatzen dute. Jarraian elementu hauen
deskribapena egingo da, hauen izaera zein materialak azalduz.

3.3.1. Horma bertikalak
Eraikina 1986. urtean egin zen, eta fatxadak garai hartako ezaugarri ohikoak ditu. 3-1
taulan bilduta daude inguratzailea osatzen duten materialak. Elementu bakoitzaren
lodieraren datu zehatzik ezagutzen ez zenez, garai hartako fatxaden ohiko ezaugarriak
hartu dira oinarri gisa.
Elementua
Inguratzaileko
horma edo fatxada

Barnealdeko horma
banatzaileak

Geruza
Igeltsua
Tabikoia
Porespanezko isolatzailea (EPS)
Iragazgaitze azalera
Hormigoi abujardatua
Igeltsua
Adreilua
Igeltsua

Lodiera (mm)
15
125
20
10
15
15
45
15

Taula 3-1. Hormen ezaugarriak

3.3.2. Leihoak
Leihoak garrantzi handiko elementuak dira eraikin baten eraginkortasunari dagokionean.
Izan ere, askotan bertatik galtzen da barruko beroaren zati handi bat. Gainera, Iturzaeta
Herri Eskolak leiho ugari ditu, batez ere mendebaldeko eta ekialdeko fatxadetan.
Aztertzen den eraikina zaharra izan arren, 2010ko apirilean leihoak berritu zirela ikusi da.
Leiho berri guztiak beira bikoitzezkoak dira, 4/14/4 konfiguraziokoak. Horrez gain,
aluminiozko eta zubi termikoko hausturadun markoak dituzte. Leiho berri hauen inguruko
informazio zehatzagoa “II. eranskina - Eskolako informazioa”-n aurki daiteke.
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3.4. INSTALAZIOAK
Batetik, argiztapen instalazioen inguruko informazio zehatza ezagutzen ez bada ere,
espazio mota bakoitzerako argiztapen-potentzia ezberdina dagoela joko da. Idazkaritza
eta irakasle geletan 8W/m2ko potentzia eskaintzen duen argiteria dagoela joko da;
ikasgela eta laborategietan 10W/m2koa eta korridore, komun eta bestelako gune
komunetan 5,5W/m2koa.
Beroketa galdaren gelan kokatuta dagoen 270kW-eko gas naturalezko galdara baten
bidez egiten da. Beroketa-sistemaren instalazioak 3-2 taulan agertzen diren ekipoak ditu.
Galdarari buruzko informazio gehiago “II. eranskina - Eskolako informazioa”-n aurki
daiteke.
Elementua
Galdara
Erregulaziorako sistema
Kontrol eta segurtasun
elementuak

Marka
ADISA
SIEMENS

Modeloa
DUPLEX EVO 270

Taula 3-2. Beroketa-sistemaren instalazioko ekipoak

UBSari dagokionez, Eraikuntzako Kode Teknikoak definitzen du eskolen kasuan, eskaria
eguneko 4L-koa dela erabiltzaile (pertsona) bakoitzeko. Horrela, Iturzaeta Herri
Eskolaren kasuan, eguneko 648L-ko eskaria duela erdietsi da.
Eskari hau asetzeko beroketa sistemaren galdara bera erabiltzen da, eta horrez gain
eskolak hiru akumuladore ditu. Batetik, baxuko galdara gelan 50L-ko depositua dago
jangelako eskaria eta baxuko komunetakoak asetzeko. Bestetik, lehenengo solairuko
komun banatan 150L-ko bi akumuladore daude. Depositu hauetako bakoitzak komun
honen eta bigarren solairuko gainean duen komunaren eskaria asetzen du. Honekin
lotuta, esan beharra dago Energia Aurrezteko Eraikuntzako Kode Teknikoaren Oinarrizko
Dokumentuan zehazten dela kasu honen gune klimatikorako, UBS eskariaren %30a
eguzkindar termikoz asetu beharra dagoela.
Ekipo elektrikoei dagokienez, 3-3 taulan bildu dira espazio ezberdinetan dauden ekipoak.
Hasteko, informatika gela bat dago 25 ordenagailu eta arbel digital batekin. Gainera,
Eskola 2.0 ekimenarekin, Lehen Hezkuntzako 4, 5 eta 6. mailetako gela bakoitzean arbel
digital bana eta 25 ordenagailu eramangarri jarri behar izan ziren. Aretoan beste arbel
digital bat dago, eta laborategian mikroskopio txiki bat. Idazkaritza eta irakasle gelei
dagokienez, guztira 10 ordenagailu eta 2 fotokopiagailu daude.
Espazioa

Ikasgelak

Idazkaritza
eta irakasle
gelak

Elementua

Potentzia
(kW)

Kopurua

Ordenagailuak
Ordenagailu
eramangarriak
Arbel digitalak
Mikroskopioa
Ordenagailuak

0,2

25

0,15

75

0,20
0,16
0,2

5
1
10

0,9

2

Fotokopiagailuak

Potentzia
guztira
(kW)

17,41

3,8

Taula 3-3. Ekipo elektirikoak
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4. METODOLOGIA OPENSTUDIO ERABILIZ

Proiektu honen helburuak lortzeko etapa edo pausu ezberdinak eman dira:
•

Eraikinaren diseinu grafikoa SketchUpekin. Eraikinari itxura ematen zaio gela
edota gune ezberdinak proiektatuz, beharrezko azalera eta azpi-azalera guztiak
eraikiz. Sortutako elementu guztiak OpenStudio programan gordeta gelditzen
dira.

•

OpenStudion aldagaiak sartzea. OpenStudio SketchUpen bidez sortutako elementu
geometriko guztien ezaugarriak gehitzeko baliatzen da, hala nola eraikinaren
erabilera ordutegiak, inguratzailearen materialak, datu klimatologikoak,
proiektuaren karga termikoak eta abar. Etapa honetan aldagai guztiak zehaztu
behar dira.

•

Karga termikoen kalkulua. OpenStudioko fitxategia exekutatzen da fluxu eta
kontsumoen kalkuluak burutu daitezen, horrela emaitzak lortzeko. Etapa honetan
Energy Plus erabili daiteke OpenStudiok eskaintzen ez dituen aldagai gehiagarriak
sartzeko.

Proiektua hasi ahal izateko eraikinaren inguratzaile termikoari buruzko informazio guztia
Getariako Udalari eskatu zaio. Azaleko azterketa baten ostean, abiapuntua bertan
lortutako planoak izan dira, “I. eranskina - Eskolaren informazio grafikoa”-n daudenak.
Jarraian proiektuan zehar etapa bakoitzean burututako pausuak era zehatzagoan
azalduko dira, erabilitako softwarearen inguruko pausu garrantzitsuenak aipatuz hauek
ondo uler daitezen.

4.1. ERAIKINA MODELIZATZEA
Lehen pausuak SketchUp diseinu grafikorako software libreko programarekin burutu dira.
Software honek geometriak sortzea ahalbideratu digu. Horrela, eskolako planoetatik
abiatuta 3-Dko modeloa osatu da (ikus 4-4 irudia). Eraikina gelaka osatu da, eskola
errealaren modelo sinplifikatu bat lortuz. Gure programan, azalera bakarrak hormak,
leihoak, ateak, teilatuak eta lurra dira. Dena den, sinplifikatze honek ez dienez eragiten
materialei eta eraikinaren konfigurazioari, simulazioen emaitzetan zein urteroko
kontsumoan ez da eragin larririk izango.
SketchUp programa lehen aldiz abiaraztean, lehenengo pausua OpenStudioko txantiloi
bat aukeratzea da, honen gainean lan egiteko. Txantiloi hauek eraikin motari buruzko
informazioa gordetzen dute, erabileraren arabera. Etxebizitza, bulego, ospitale, eskola,
hotel, industria lantegi eta abarren txantiloiak daude eskuragarri. Kasu honetan, lehen
hezkuntzako eskolaren txantiloia hautatu da. Horretaz gain, SG SAVE tresna gehigarria
erabiliko denez, SG SAVE-rentzat ere kasu berri bat sortuko da. Proiektua OpenStudioko
fitxategi gisa gordeko da soilik, SketchUp eta SG SAVE-n egindako aldaketa guztiak
OpenStudio-ra bideratuta daudelako.
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SG SAVE-k Iberiar Penintsulako datu klimatikoak eta espainiar CTE-HE-ren informazioa
du gordeta. Horregatik, hasieran datu batzuk eskatuko dizkigu gure proiektuari forma
ematen hasteko (ikus 4-1 irudia):

Irudia 4-1. Hasierako datuak

Kasu honetan, iadanik eraikita dagoen eraikin baten zertifikatua lortu nahi dela adierazi
da. Eraikina tertziarioa da, hezkuntza zerbitzua eskaintzen duelako. CTE-HEko gune
klimatikoei buruzko D apendizearen arabera, Getaria C1 gune klimatikoan dago, eta
eraikin tertziarioentzat erreferentziazko aireztatze tasa 0,8 berritze/ordu-koa da.
3-D modeloa lortzeko SketchUp-en espazioak gehitu dira, ikasgela, korridore, komun
edota dena delakoari espazio bat dagokiolarik. Izan ere, gela bakoitza softwareko
“espazio” gisa definituz, gerora errazagoa da azpi-azalerak, materialak, etab. zehaztea,
jakina delako zein espaziori dagozkion. Espazioak banan-bana sortu eta izendatu dira, 42 irudian ikusten den lez eraikina osatzen duten hiru solairuetako 39 gelak egin arte.
Espazio bakoitzarentzat gune termiko bana ere sortu da, nahasketarik egon ez dadin
espazioaren izen berarekin.

Irudia 4-2. Espazioak sortzea

SketchUp-en espazioak eta hauei dagozkien gune termikoak sortu ostean, OpenStudio
programa abiarazi da gune bakoitzaren informazioa ondo definitu dela ikuskatzeko. 4-3
irudian ikusten den moduan, softwareak informazio asko sartzeko aukera ematen du
bertan: solairua, gune termikoa, espazio mota, eraikuntzako materialak, erabilpena...
Dena den, hori aurrerago egingo da, geometria osoa sartzen amaitutakoan.
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Irudia 4-3. OpenStudioko “Spaces” atala sortutako espazioekin

Banakako espazio hauek sortu ostean, hauek osatzen dituzten horma, lur eta teilatuak
definitu eta izendatu dira, eta leiho, pertsiana eta ateak gehitu (ikus 4-4 irudia). Erabili
den softwarean, azalera baten barruan azalera itxi bat marraztuz gero (leiho, pertsiana
eta ateen kasuan), programak zuzenean azpi-azalera gisa identifikatzen du hau.

Irudia 4-4. Eraikinaren modelatua

Izendapena egiteko oso baliagarria da SketchUp-ek eskaintzen duen OpenStudio
inspektorea (ikus 4-5 irudia). Tresna honek OpenStudio programan gordetzen ari garen
guztia ikuskatzeko eta editatzeko aukera eskeintzen du, OpenStudio programa ireki
beharrik izan gabe. Inspektorearen bidez horma, leiho, teilatu eta abarren ezaugarriak
era errazean definitu ditzakegu SketchUp-en izaera grafikoari esker.
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Irudia 4-5. SketchUp-eko OpenStudio inspektorea

Leiho eta ateak sartu ondoren, leihoen markoei buruzko ezaugarriak sartu dira SG SAVE
tresna baliatuz. Kasu honetan eskolak aluminiozko zubi termikoko hausturadun markoak
ditu, 4-6 irudian ikusten diren ezaugarriekin.

Irudia 4-6. Leihoen markoen ezaugarriak

Markoak sortu ostean, aurrerago hauen ezaugarriak aldatzeko aukera dago OpenStudio-n
edota SketchUp-etik bertatik, inspektorea erabiliz.
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Jarraian, programak eskaintzen dituen tresnei esker horma bakoitzaren inguruneari
dagozkion ezaugarriak definitu dira. Espazioz espazio joan beharra dago horma bakoitza
kontaktuan zerekin dagoen adieraziz. Alde batetik, barrualdean geratzen diren espazio
ezerdinetako hormen arteko erlazio edota konfigurazioak sartu behar dira. Kasu honetan,
programan horma beste azalera batekin kontaktuan dagoela adierazi behar da: “In
contact with a Surface”. Horretaz gain, kontaktuan dagoen horma zein den esan behar
da, noski. Beste aldetik, kanpoko inguruarekin kontaktuan dagoen inguratzailea definitu
behar da, dagokien hormetan kanpoaldearekin kontaktuan daudela adieraziz: “Outdoors”
edo “Ground”, lurrean dauden azaleren kasuan.
4-7 irudiko ebaketan ikus dezakegu progrmak nola erakusten dituen horma mota
ezberdinak beraien inguruaren arabera: Kolore berdeak azalera barnealdearekin
kontaktuan dagoela adierazten du; urdinak inguruarekin kontaktuan dagoela eta
marroiak lurrarekin kontaktuan dagoela.

Irudia 4-7. Horma mota ezberdinak ingurunearen arabera

Koloreak ondo egotea oso garrantzitsua da, gainontzean OpenStudio-k ez baititu ongi
hartuko eraikinaren datuak. Horretarako espazioek txukun eta era ordenatuan sortuta
egon behar dute, eta oso gomendagarria da espazio bakoitza eta hau osatzen duten lur,
horma eta teilatu-azalerak ondo izendatzea. Inspektorearen bidez espazioak ondo
izendatzeak gauzak asko errazten ditu OpenStudio programa erabiltzeko orduan, hau
apur bat konplexuagoa baita. Edozein akats edo errore izanez gero, programak akatsa
duen azalera zein den esango digu, beraz, izendapena ondo eginez gero, akatsak
zuzendu edota aldaketak egitea oso erraza da.
Amaitutakoan OpenStudio abiaraziz gero, bertan ere ikus ditzakegu espazioen osagai
guztien ezaugarri eta hauen arteko erlazioak (ikus 4-8 irudia). Gainera, programa honek
hautatutako txantiloiaren arabera gainazal mota bakoitzari ezaugarri egokiena izendatu
diola ikusten da.
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Irudia 4-8. OpenStudio-ko espazioen osagaiak

Jarraian SG SAVE-k zubi termikoen informazioa txertatzeko aukera ematen du. Nahi den
zubi termikoa sar dakioke, transmitantziaren datua emanez. Horrela, berak zubi
termikoaren balantze energetiko baliokidea duen azalera laguntzailea sortuko du. Azalera
laguntzaile hauek ezkutatu egin daitezke ez dezaten lana oztopatu. Garrantzitsua da
azalera hauen balioa berrikusi eta kalkuluekin bat datozen ala ez begiratzea
badaezpada.

4.1.1. Kokapen geografikoa eta itzalak sartzea
Eraikinean sortzen diren itzalak kalkulatzeko, oso lagungarria da SketchUp-ek eskaintzen
duen geolokalizaziorako aukera erabiltzea. Honi esker gure kokapenaren mapa
inportatzen da eta eraikina planoan kokatzen da, 4-9 irudian ikus daitekeenez.

Irudia 4-9. Geolokalizazioa
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Behin eraikinaren kokapena ikusgarri dagoela, erraza da inguruko oztopoak identifikatu
eta hauen itzalak sortzea. 4-10 irudian erakutsi dira eraikinarengan itzalak eragiten
dituzten elementuak. Mapan ikusten diren eraikinez gain, satelitezko irudira jo da
badaezpada, eta ikusi da eraikinaren aurrealdean zuhaitzak daudela eta atzealdean
mendia.

Irudia 4-10. Itzalak eragiten dituzten elementuak

Inguru honen gainean itzalak sortzen dituen azalerak gehitu dira. Horretarako itzalak
sortzen dituen espazioa sortu behar da OpenStudioko tresna baliatuz eta espazio honen
barruan itzala sortzen duen forma gehituz. 4-11 irudian ikus daiteke egin den lana.

Irudia 4-11. Itzalak sortzen dituzten azalerak
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Simulazioak burutu aurretik, interesgarria da SketchUp-en tresnekin itzalen proiekzioak
aztertzea. Tresna honek urteko edozein egun hautatzea ahalbideratzen du, eta ordu
bakoitzenan eraikinak izango dituen itzalak erakusten ditu (ikus 4-12 eta 4-13 irudiak
adibide gisa).

Irudia 4-12. Ekainaren 21ean, 16:00etan izango diren itzalak

Irudia 4-13. Abenduaren 21ean, 16:00etan izango diren itzalak
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SketchUp-en bidez eometria osoa ondo sartu dela ziurtatu ostean, OpenStudio aplikazio
konplexuagora jo da. Bertan, aldez aurretik eraikitako diseinuaren ezaugarri zehatzagoak
sartu dira: eskolaren ordutegiak, kanpoko datu klimatologikoak, hormen izaera,
teilatuena, etab.

4.2. ESKOLAREN ERABILERA ORDUTEGIAK DEFINITZEA
Lehenik eta behin eskolaren eta bere karga bakoitzaren erabilera zehaztu da OpenStudion. Horretarako, ezker aldeko menu bertikaleko bigarren atalera jo da: “Schedules”. Atal
honetan kontzeptu bakoitzarentzat egutegi eta ordutegiak finkatu behar dira: eskola
beraren ordutegi eta egutegia, jende kargarena, argiztapen sistema eta ekipo elektrikoen
funtzionamendu orduak, beroketa eta hozketa sistemen martxan jartzeko aginduak zein
tenperaturetan egingo diren eta abar.
Hasteko, “Schedules” fitxan puntu hauek banaka sartu behar dira. Horretarako, urteko
egutegia hartu eta egun bakoitzeko ordutegiarekin, kontzeptu bakoitzaren erabilera
zehaztu behar da.
Hasteko, eskola-ordutegia sortu da: Haurren ordutegia 9:00-16:00 dela jakinik,
irakasleak 18:00ak arte lanean geratzen direla jo da. Eguerdian ere jangela zerbitzua
dagoenez, ez da etenik egin goiza eta arratsaldearen artean. Horrela, 4-14 irudiko
egoera lehenetsia sortu da. Egoera lehenetsi hau astelehenetik ostiralera eskola
egunetan egongo den ordutegia da.

Irudia 4-14. Eskolaren ohiko ordutegia

Eskola egunetarako ordutegia definitu ostean, asteburu eta udako oporretan eskola itxita
egongo dela adierazi behar da. Horretarako, “add new run period profile” agindua erabili
da, eta lehentasunezko bi egoera sortu dira: Asteburuak eta udako oporrak. Udako
oporrak ekainaren 22tik irailaren 7ra definitu dira, ordutegiari 0 balioa emanez (ikus 4-15
irudia). Asteburuen kasuan urte osorako sortu dira baina larunbat eta igandeetarako
soilik (ikus 4-16 irudia).
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Irudia 4-15. Udako oporrak

Irudia 4-16. Asteburuak

GIE Eibar

18-OTS

27

GRADU AMAIERAKO LANA

METODOLOGIA OPENSTUDIO ERABILIZ

Datu hauek sartuta, OpenStudiok eskolaren ordutegia sortu du (ikus 4-17 irudia).
Egutegian egoera gehiago sortzeko aukerarik ez zegoenez ez dira gabonetako oporrak,
aste santukoak eta jaiegunak kontuan hartu, baina udako oporrak eskola-egutegi erreala
baino luzexeagoak egin dira nolabait hori konpentsatzen saiatzeko.

Irudia 4-17. Eskola-egutegia

Argiztapen eta ekipo elektrikoen instalazioetarako ordutegiak modu berean egin dira.
Berokuntza eta hozketa-sistemetarako, ordea, tenperatura balioen araberako aginduak
sortzen dituen egutegiaren aukera erabili da (“Temperature Schedule Type”). Horrela,
beroketaren kasuan, esaterako, eskola-egutegia sortu eta eskola orduetan 21ºCko
tenperatura minimoa ezarri da (hau baino baxuagoa bada, berogailua piztuko da), 4-18
irudian ikus daitekeenez.

Irudia 4-18. Beroketa sistemaren pizteko agindua 21ºCtan ezarria
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Era honetan beharrezko agindu guztiak sortuta, eskolako hainbat faktorerentzat
ordutegia sortu eta denak bilduta gelditu dira “Schedule Sets” fitxan, 4-19 irudian ikus
daitekeenez.

Irudia 4-19. Eskolaren ordutegi osoa
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4.3. ERAIKUNTZAKO MATERIALAK SARTZEA
Eraikineko horma, teilatu, lur, leiho, ate, pertsiana eta oro har edozein elementuren
ezaugarriak programan sartzeko, OpenStudio-ko ezkerreko menu bertikalaren hirugarren
atalera jo behar da.
Bertan, lehenik eta behin material guztiak sortu behar dira “Materials” atalean, 4-20
irudian erakusten den moduan. Hasteko, Eraikuntzako Kode Teknikoko (CTE) materialak
inportatu daitezke. Behin hori eginda, ezkerreko “Library” atalean eskuragarri agertuko
diren materialak eskolaren kasura arrastratu daitezke. Material hauek zuzenean erabili
edo hauetatik abiatuz berriak sortu daitezke, nahi den lodiera, konduktibitatea,
dentsitatea, etab. definituz. Material berriak sortzerakoan, Eraikuntzaren Kode Teknikoko
web-orria baliatu da hainbat materialen datuak eskuratzeko. [CTEWEB]

Irudia 4-20. Materialak sortzea

Beharrezko material guztiak aurkitu edota sortutakoan, “Constructions” atalera jo da.
Hemen eraikinaren elementuak sortzen dira materialak kapaka elkartuz: Kanpoko
fatxada, barrualdeko horma banatzaileak, teilatuak, leihoak, ateak, lurra... Lehen
“Library” erabili den bezala material berriak inportatzeko, orain “My Model” materialen
bildumatik har daitezke eraikuntzako elementuak sortzeko materialak. 4-21 irudian
ikusten da, adibide gisa, barneko banatzaileak sortzeko “My Model” zerrendatik igeltsua
eta adreilua erabili direla.
Elementu hauek eraikinaren benetako ezaugarriei jarraiki egin behar dira. Fatxadaren
kasuan, adibidez, 3.3.1. ataleko 3-1. taulan azaldu diren datuetako materialak sortu eta
konbinatu dira. Leihoekin ere Getariako Udalak emandako datuak erabili dira. Teilatu eta
lurren kasuan, ordea, datu zehatzik ez zegoenez, hurbilketa gisa OpenStudiok eskaintzen
dituen materialen ezaugarriak erabili dira.
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Irudia 4-21. “Constructions” atalean barneko banatzaileak sortzea

Elementu guztiak sortutakoan, “Construction Sets” atalera jo behar da. Bertan,
eraikuntzako elementu guztiekin eraikuntza “familia” bat sortzen da. Familia kontzeptu
honi esker, programari agintzen zaio zehazki zein eraikuntza-elementu erabili behar duen
espazio mota bakoitzaren elementu bakoitzean, banaka sartu beharrik izan gabe (ikus 422 irudia).

Irudia 4-22. Eraikuntza familia sortzea
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Ikusten denez, kasu honetan “01-Iturzaeta Herri Eskola” eraikuntza familiarentzat
ondorengo elementuak definitu dira:
•

•

•

•

Kanpoaldeko azalerak (Exterior Surface Constructions):
o Hormak (Walls)
o Lurra (Floors)
o Teilatuak (Roofs)
Barnealdeko azalerak (Interior Surface Constructions):
o Hormak (Walls)
o Lurra (Floors)
o Teilatuak (Roofs)
Lurrarekin kontaktua duten azalerak (Ground Conctact Surface Constructions):
o Hormak (Walls)
o Lurra (Floors)
o Teilatuak (Roofs)
Kanpoaldeko azpi-azalerak (Exterior Sub Surface Constructions):
o Leiho zurrunak (Fixed Windows)
o Leiho mugikorrak (Operable Windows)
o Ateak (Doors)

Horrela,
4.1. atalean sortu diren azalera eta azpi-azalera guztientzat eraikuntzaelementuak zein diren esan zaio OpenStudio-ko txantiloiari, eta honek automatikoki
eguneratzen ditu modeloan. Hau “Spaces” atalean egiaztatu daiteke programan, 4-23
irudian erakusten denez. Bertan ikus daiteke azalera bakoitzak bere ezaugarriak dituela
orain “Construction” atalean. Edonola ere, arazoren batengatik azaleraren bat
automatikoki eguneratu ez bada, eskuz ere egin daiteke eskuineko “My model”
zerrendako “Construction” ataletik materialak azalerara arrastratuz.

Irudia 4-23. Azalera bakoitzaren eraikuntza materialen ezaugarriak definituta

GIE Eibar

18-OTS

32

GRADU AMAIERAKO LANA

METODOLOGIA OPENSTUDIO ERABILIZ

Berdina gertatzen da azpi-azalerekin ere (ikus 4-24 irudia):

Irudia 4-24. Azpi-azalera bakoitzaren eraikuntza materialen ezaugarriak definituta

4.4. ERAIKINAREN KARGAK SARTZEA
Ezker aldeko laugarren atalean, “Loads”-en, eraikinaren karga guztiak sartu behar dira:
Pertsona kopurua, argiztapena, ekipo elektrikoak eta abar (ikus 4-25 irudia).

Irudia 4-25. Eraikinaren kargak
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Gune bakoitzeko pertsona kopurua kalkulatzeko, CTEko “SI Oinarrizko Dokumentua:
Sute kasuetarako segurtasuna” dokumentuak eskeinitako gida erabili da. Gida honek
segurtasuna mantentzeko gehienezko okupazio batzuk zehazten ditu erabilera
desberdineko gune bakoitzarentzat. Gehienezko okupazio hau kontuan hartuta eta UNE
EN:13779:2008 dokumentuko 12.taulan agertzen diren ohiko okupazioei jarrraiki,
erabilera desberdineko gune bakoitzarentzat pertsona kopuru ezberdina erabili da:
idazkaritza eta irakasleen geletan pertsona bakoitzarentzat 10m2 ko azalera egongo dela
jo da, ikasgeletan 2,5m2-koa eta korridore, komun eta bestelako gune komunetan 15m2koa. Hau 4-26, 4-27 eta 4-28 irudietan ikus daiteke.

Irudia 4-26. Idazkaritzako pertsona kopurua

Irudia 4-27. Ikasgeletako pertsona kopurua

Irudia 4-28. Gune komunetako pertsona kopurua

Pertsonen karga definitzean, hauen okupazioak dakarren barne bero irabazi sentikorra
ere zehazten da “Sensible Heat Fraction” datuaren bidez. Sartzen den karga
bakoitzarekin gertatzen da hau (kasu honetan argiztapen sistemekin eta ekipo
elektrikoekin).
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Argiztapenari dagokionez, CTEko HE3 atalera jo da: Argiztapeneko Instalazioen
Eraginkortasun Energetikoa. Bertan zehazten da, erabileraren arabera, eraikinen
argiztapen instalazioek gehienez zenbateko potentzia izan behar duten azalera unitateko.
Hezkuntzara bideratutako eraikinen kasuan 15W/m 2-koa da gehienezko potentzia.
Horregatik, 3.4. atalean azaldu den bezala, eskolaren kasuan argiztapen instalazioen
potentzia ezberdinak estimatu dira zonalde bakoitzarentzat: 10W/m 2 ikasgeletan, 9W/m2
idazkaritza eta irakasle geletan eta 6,7W/m2 gune komunetan (adibide gisa, ikus 4-29
irudia).

Irudia 4-29. Argiztapen instalazioa

Ekipo elektrikoei dagokienez, 3.4. atalean deskribatu diren ekipo elektrikoak eta espazio
mota bakoitzaren azalerak ezagututa, 4-1 taulako potentziak kalkulatu dira:
Espazioa
Ikasgelak
Idazkaritza eta
irakasle gelak

Ekipo elektrikoen
potentzia (W)

Azalera (m2)

Potentzia azalera
unitateko (W/m2)

17.410

1.178

14,78

3.800

504

7,54

Taula 4-1. Espazio bakoitzeko potentziak azalera unitateko

Ondorioz, bi espazio mota hauetarako ekipo elektrikoen kargak sortu dira OpenStudion.
4-30 irudian ikasgeletako ekipoak nola sartu diren ikus daiteke adibidetzat.

Irudia 4-30. Ikasgeletako ekipo elektrikoak definitzea
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4.5. ESPAZIO MOTAK DEFINITZEA
Hurrengo pausua 5. atalari dagokion informazioa sartzea da OpenStudio-n. 4-31 irudian
ikusten den moduan, 4 espazio mota sortu dira erabileraren arabera: Idazkaritza
(irakasleen gelak ere mota honetan sartzen dira), ikasgelak, gune komunak (hauek
korridoreak, eskailerak, komunak eta abar dira) eta ez habitagarriak (galdara gelak,
biltegiak, teilatupeak...).

Irudia 4-31. Sortutako espazio motak

Jarraian, “Loads” edo kargen atalean, espazio mota bakoitzari 4.4. atalean sortutako
kargetatik zein dagozkion adierazi beharra dago. Idazkaritza, irakasle gela eta ikasgelen
kasuan pertsona kopurua, argiztapen instalazioa eta ekipo elektrikoen kargak sartu dira
dagozkien ordutegi zein egutegiekin. Gune komunen eta espazio ez-habitagarrien kasuan
ez da ekipo elektrikoen kargarik sartu, ez daudelako (ikus 4-32 irudia).

Irudia 4-32. Espazio mota bakoitzeko kargak
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4.6. ESPAZIO BAKOITZARI DAGOZKION DATUAK EMATEA
Ondoren menu bertikaleko 8. atala, “Spaces”, aztertuko da. Bertan, SketchUp-en
sortutako espazio (edo proiektu honen kasuan, eraikineko gela) bakoitzari orain arte
sortzen joan garen erabilera, material, karga eta espazio motetatik zein dagozkion
adierazi behar zaio programari, honek dagozkion ezaugarriak esleitu diezazkion. Izatez
atal honetako esleipen batzuk OpenStudio-k automatikoki egiten baditu ere, komeni da
gainbegiratzea, batzuetan gaizki egiten baitu.
Lehenengo fitxan (“Properties”), espazio bakoitzaren ezaugarriak definitu behar dira (ikus
4-33 irudia): Solairua, zona termikoa, espazio mota (4.5. atalean sortutakoa),
eraikuntza-familia (4.3. atalean sortutakoa) eta erabilpena (4.2. atalean sortutakoa).

Irudia 4-33. Espazio bakoitzari bere ezaugarriak esleitzea
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Hurrengo fitxan (“Loads”), espazio bakoitzean dauden kargak egiaztatu behar dira.
“Properties” edo ezaugarrien atalean esleitutako espazio motaren arabera, OpenStudiok
espazio mota horri dagozkion kargak jarriko dizkio gela bakoizari. Beraz, gelaren bateko
kargak aldatu nahi badira, aurrreko atalean espazio mota aldatu edota espazio mota
berriren bat sortu beharko da. 4-34 irudian ikus daiteke kasu honetan zer karga esleitu
zaien geletako batzuei.

Irudia 4-34. Gela batzuen kargak

Jarraian “Surfaces” eta “SubSurfaces” fitxak bete behar dira, baina hau 4.3. atalean
iadanik gainbegiratu da ondo sartu dela ziurtatuz.

4.7. GUNE TERMIKOAK DEFINITZEA
Gune termikoak beroketa edo hozketa sistema berak elikatutako espazioek osatzen
dituzte. Beraz, gela edo espazio ezberdinak gune termiko berekoak izan daitezke, baina
gela bakoitzak ezin du gune termiko bat baino gehiagokoa izan. Informazio hau sartzeko
ezkerraldeko menu bertikaleko 9.atalera jo behar da: “Thermal Zones”.
Kasu honetan, 4-35 irudian ikus daitekeenez, gela edo espazio bakoitzarentzat gune
termiko bana sortu da, nahiz eta gero adierazi den denak beroketa sistema berak
elikatzen dituela. Hau gerora sortutako akatsak errazago konpontzeko eta gela
bakoitzeko tenperaturak, galerak eta abar modu independentean ikusi ahal izateko egin
da. Beroketa eta hozketa sistema duten geletan hala dutela adierazi ondoren, 4.2.
atalean sortu diren termostatoetzako aginduak sartu dira.
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Irudia 4-35. Sortutako gune termikoak

4.8. SISTEMA TERMIKOAK DEFINITZEA
Hurrengo pausua eraikinean dauden sistema termikoak programan sartzea da.
Erreferentziazko eraikinaren eskariaren simulazioak pausu hau eman aurretik burutu
daitezke, baina kontsumoaren emaitzak jasotzeko derrigorrezkoa da lehenengo gure
sistemak definitzea. Hau ezkerraldeko menuko sistema termikoei dagokien 10. atalean
(“HVAC Systems”: Heating, Ventilating and Air Conditioning systems) egingo da.

4.8.1. Ur Bero Sanitarioa
Hasteko, Ur Bero Sanitarioaren eskaria definituko da. Horretarako, SketchUpen ondoko
agindua emango da: “Extensiones” - “SGSave” - “Operaciones relacionadas con el HE0” “Introduce la demanda de ACS”. 4-36 irudiko leihoa zabalduko da. Bertan eskaria eta
araudiaren arabera energia berriztagarrien bidez asetutako zatia zein diren zehaztuko
dugu.

Irudia 4-36. UBS eskaria definitzea
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Eskaria zehaztuta, OpenStudioko 10. atalera joko da zirkuitu hidraulikoa definitzeko.
Hasteko, “+” ikurra sakatu eta UBSarentzat “Plant loop” berria sortuko da. Horretarako,
4-37 irudian ikusten den plantila hutsa hautatu da.

Irudia 4-37. Zirkuitu berria sortzeko lantila hutsa

Horrela, zirkuitua sortuko da hornidurarako elementuen eta kontsumorako elementuen
atalekin (ikus 4-38 irudia).

Irudia 4-38. Zirkuitu hidrauliko hutsa

Zirkuitu honetara elementuak gehituko dira banan bana, “Library” ataletik. Kasu
honetan, zirkuitu primarioan abiadura konstanteko zirkulazio ponpa, akumuladoredun
galdara bat eta kontrolerako elementua ezarri dira. Izatez hiru depositu badaude ere,
OpenStudion hiru deposituen edukiera baliokidea duen depositu bakarra sartu da
sinplifikazio gisa. Horrela, 4-39 irudian erakusten den gisan geratu da zirkuitua.
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Irudia 4-39. Zirkuitu hidraulikoa osatuta

Elementuak sartu ondoren, hauen ezaugarriak definitu dira: galdararen edukiera,
efizientzia, erregaia, tenperaturak... Ondoren, erabileraren aldera jo da eta erabileraren
gela bakoitzerako (jangela eta hiru solairuetako bi komunak) ekipo bat gehitu da (ikus 440 eta 4-41 irudiak).

Irudia 4-40. Baxuko zirkuitua
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Irudia 4-41. Jangelako UBS erabilera

Horrela sortu dira hiru zirkuituak, UBS sistema definituta gelditu delarik.

4.8.2. Beroketa sistema
Berokuntzari dagokionez, SketchUpen beroketa sistema berak elikatzen dituen gela
guztiak hautatuko dira. Jarraian, SG SAVEren tresna erabiliz, “Extensiones” - “SGSave” “Operaciones relacionadas con el HE0” - “Introduce caldera central y radiadores” agindua
emango zaio programari. Horrela 4-42 irudiko leihoa irekiko da, galdararen erregaia eta
errendimendua eskatuz.

Irudia 4-42. Beroketarako galdararen errendimendua sartzea

Datu horiek sartuta, galdara zentralizatudun beroketa sistema OpenStudion kargatuko da
zuzenean. Bertara jotzen badugu, ikus daiteke nola sortu den berokuntza sistema.
Zirkuitu primarioa 4-43 irudian ikus daiteke, eta sekundarioa (radiadoreena) 4-44
irudian.

Irudia 4-43. Berokuntza sistemako zirkuitu primarioa
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Irudia 4-44. Zirkuitu sekundarioa, geletako radiadoreak paraleloan dituela

Berokuntza sistema, UBS sistemaren kasuan bezala, plantila huts batetik abiatuta ere sor
daiteke. Dena den, horrenbeste gela izanda, SG SAVE tresnaren bidez egiteak lan
ikaragarria aurrezten du. Izan ere, zirkuitu osoa sortu eta gela bakoitzari radiadore bat
ezartzen dio, zuzenean “Thermal Zones” atalean ere definituta geratzen delarik. Zirkuitu
osoa guk egingo bagenu, radiadoreak banaka sortu eta gela bakoitzari esleitzen joan
behar genuke, eta ondoren “Thermal Zones” atalean bakoitzari bere termostatoa jarri.

4.9. ANALISI ENERGETIKOA
Behin eraikina prest izanda, simulazioen bidez eraikinaren ezaugarri ezberdinak aztertu
dira. Eraikinaren azterketa energetikoak zati ezberdinak ditu. Hasteko, eskariaren
azterketa egingo da, eta gero eraikinaren kontsumoa aztertuko da. Horrez gain,
OpenStudiori esker eraikinaren portaera eta ezaugarri termikoei buruzko informazio
gehiago ere lortuko da simulazioekin. Simulazioetan lortuako emaitza guztiak biltzen
dituzten txostenak “III. eranskina - OpenStudioko emaitzen txostenak” eranskinean
daude.

4.9.1. Eskariaren azterketa
SG SAVErekin eraikinaren eskariaren azterketa egiteko bi pausu eman behar dira:
Hasteko, SketchUpetik erreferentziazko eraikina sortu eta simulatzeko eskatzen du.
Horretarako “Extensiones” - “SGSve” - “Operaciones relacionadas con el HE1” - “Crea y
simula el edificio de referencia” agindua eman behar da, eta programak 4-45 irudiko
erantzuna emango du:

Irudia 4-45. Eman beharreko urratsak
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Jarraian OpenStudio programa irekiko da erreferentziazko eraikinarekin; simulatu eta
programa itxiko dugu.
Ondoren, HE1 eraikina sortu eta simulatuko da. Horretarako “Extensiones” - “SGSve” “Operaciones relacionadas con el HE1” - “Crea y simula el edificio HE1” agindua eman
behar da, eta programak 4-46 irudiko erantzuna emango du:

Irudia 4-46. Mezua eman beharreko urratsak adieraziz

HE1eko simulazioetan ez dira kontuan hartzen eraikineko sistemak, hauek ordezkatzeko
sistema “perfektuak” sortzen baititu simulazio honek. OpenStudio irekitzean gune
termikoen atalera jo eta arretaz behatzen bada, ikusten da karga idealak aktibatzeko
agindua emanda dagoela (ikus 4-47 irudia). Horrela, sistema “perfektuentzat” eraikinak
dituen beroketa eta hozketarako eskariak kalkulatzen dira.

Irudia 4-47. Karga idealak aktibatzeko agindua
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SG SAVEk emandako emaitzen artean, eraikinak Eraikuntzako Kode Teknikoko baldintzak
betetzen dituen ala ez ikus daiteke. Kasu honetan, 4-48 irudian ikus daiteke
OpenStudioren arabera, kasuko eraikinak ez duela baimendutakoa betetzen.

Irudia 4-48. CTEko baldintzak betetzea

Horrez gain, beroketa eta hozketa eskarien kalifikazio energetikoak lortu dira (ikus 4-49
irudia):

Irudia 4-49. Beroketa eta hozketa eskarien kalifikazioak

Berotze eskariari E kalifikazioa esleitu dio programak. Hozketa eskariak A kalifikazioa du.
Dena den, ez zaio kasu handirik egingo nota horri, eskualdeko klimak ez baitu
hozketarako beharrik eskatzen. Jarraian beroketa eskariaren grafikoa ikus daiteke
hilabeteka (ikus 4-50 irudia).

Irudia 4-50. Beroketa eskaria (ezk) eta hozketarena (esk)
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Horrez gain, Iturzaeta Herri Eskolan energiaren erabilera bakoitzari eskariaren zein zati
dagokion ere kalkulatu da. 4-51 irudian ikus daitekeenez, eskariaren %47 beroketari
dagokio; %23 UBSari; %16 ekipo elektrikoei eta %14 argiteria sistemari.

Irudia 4-51. Energia eskariaren erabilera ezberdinen banaketa

Jarraian taula batean laburbildurik ikus daitezke energia eskariak (ikus 4-52 irudia):

Irudia 4-52. Eskarien zenbatekoak kategoriaka
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4.9.2. Kontsumoaren azterketa
Eskaria aztertzeko sistema idealak eta erreferentziazko eraikina erabili ostean, eraikin
erreala simulatu behar da. Hasteko, SketchUpera jo eta “Extensiones” - “SGSve” “Operaciones relacionadas con el HE0” - “Verificación HE0 y certificación energética”
agindua emango da. Programak agindua bete eta OpenStudioko fitxategia irekiko du
interesatzen diren neurketak burutu daitezen. Aukerak ugariak dira; ezkerraldeko
menuko 11.atalean (“Output Variables”) hautatu behar dira burutu nahi direnak (ikus 453 irudia).

Irudia 4-53. Aldagaiak aukeratzea

Hasteko, SG SAVEk emandako emaitzak aztertuko dira. Alde batetik, eraikinaren
beroketa, hozketa, UBS eta argiteria sistemen kontsumoak eta CO 2 emisioak kalifikatzen
ditu, 4-54 irudian ikus daitekeen bezala.

Irudia 4-54. Sistema ezberdinen kalifikazioak
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Bestalde, energia kontsumoaren eta emisioen banaketak ikus ditzakegu hilabeteka 4-55
eta 4-56 irudietan:

Irudia 4-55. Energia ez berriztagarrien kontsumoa hilabeteka

Irudia 4-56. CO2 emisioak hilabeteka

Ikus daitekeenez, bai energia kontsumoaren eta baita emisioen zatirik handienak
beroketa sistemari dagozkio. Hau aldakorra da urtean zehar, baina argiztapen sistemen
eta UBS sistemaren kontsumoak nahiko konstante mantentzen dira hilabetero. Bestalde,
ikus daiteke eskola egutegia ondo sartu dela, uztaila eta abuztuan ez baitago
kontsumorik ez emisiorik.
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Bestalde, eskariarekin egin den bezala, kontsumoaren erabilera ezberdinen banaketaren
konparaketa ere ikusi da (ikus 4-57 irudia). Eskariaren banaketarekin alderatuta,
kontsumoan beroketak zati handiagoa hartzen du.

Irudia 4-57. Kontsumoaren erabilera ezberdinen banaketa

Jarraian ikus daitezke kontsumoaren atal bakoitzaren zenbatekoak (ikus 4-58 irudia):

Irudia 4-58. Energia kontsumoaren banaketa
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4.9.3. Bestelako neurketak
Energiaren inguruko informazioa ez ezik, OpenStudiok askotariko emaitzak eman
ditzake: eraikinaren espazioen datuak, inguratzaileko azaleren informazioa, zubi
termikoenak eta abar.
4-59 irudian inguratzaileko elementu ezberdinen azalerak eta transmitantzien balioak
ikus daitezke:

Irudia 4-59. Inguratzaileko elementuen neurketen emaitzak

4-60 irudian, berriz, zubi termikoen inguruko informazioa bildu da:

Irudia 4-60. Zubi termikoen ezaugarriak
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Bestalde, gune termikoetako tenperaturen urte osoko grafikoak begiratzea oso
interesgarria da. Adibide gisa, lehenengo solairuko ikasgela batean urtean zehar egongo
diren tenperatak bistaratu dira 4-61 irudian.

Irudia 4-61. Lehenengo solairuko ikasgela bateko tenperaturak urtean zehar

Ikus daiteke neguko hilabeteetan (urri erdialdetik apirilera), gauez tenperaturak jaitsi
egiten badira ere, eskola orduetan 21ºC-ra igotzen direla, beroketa sistema martxan
jartzen delako. Udako hilabeteetan (apiriletik urri erdialdera) beroketa sistemaren
beharrik gabe mantentzen dira tenperaturak.
Jarraian lehenengo solairuko bi geletako tenperaturen konparaketa aztertuko da. Bi gelak
mendebaldera orientatuta badaude ere, 101 ikasgela eraikinaren ipar-mendebaldeko
ertzean dago eta 106 ikasgela eraikinaren hego-mendebaldeko ertzean. Gainera, 101
ikasgelari eraikinaren aurrealdean dauden zuhaitzek itzala egiten diote.
4-62 irudian urte osoko tenperaturen goraberak ikus daitezke bi geletarako. Ikus daiteke
hilabete beroenetan 106 ikasgelari dagokion grafiko urdina laranja baino gorago dabilela:

Irudia 4-62. 101 eta 106 ikasgeletako urte osoko tenperaturen gorabeherak
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4-63 irudian bi gelen hilabete bakoitzeko batazbesteko tenperaturak konparatu dira. Ikus
daitekeenez, 1,5 graduko aldea dago gutxi gora behera bi gelen artean.

Irudia 4-63. Batazbesteko tenperaturen konparaketa hilabete bakoitzean
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5. METODOLOGIA CE3X ERABILIZ

Atal honetan eraikinen eraginkortasuna aztertzeko Espainiako Ministerioaren CE3X
programa erabiliz eraikinaren ziurtagiri energetikoa lortzeko pausuak deskribatuko dira.

5.1. ERAIKINAREN DATU OROKORRAK SARTZEA
Lehenik eta behin, eraikina zein motatakoa den azaldu behar da, programak eskaintzen
dituen hiru aukeretatik bat hautatuz (ikus 5-1 irudia). Kasu honetan, aurretik azaldu den
bezala, hezkuntzara bideratutako eraikina denez hirugarren sektoreko eraikin handi gisa
definituko da.

Irudia 5-1. Eraikin mota definitzea

Jarraian, proiektuaren datu administratiboak sartu behar dira. Aztergai den eraikinaren
inguruko datuak, eraikinaren jabearenak eta eraginkortasun energetikoaren azterketa
egingo duen teknikariarenak azaldu beharra dago, 5-2 irudian ikusten denez.
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Irudia 5-2. Datu administratiboak zehaztea

Behin hasierako zehaztapenak burututa, eraikinaren beraren datuak sartzen hasi behar
da. Hasteko, datu orokor gisa, eraikinaren eraikitze-data sartu behar da, eta CE3X-ek
automatikoki garaiko araudia kargatuko du. Horrez gain, OpenStudion bezala, erabilera
aipatu beharra dago: 8 orduko intentsitate ertaina hautatu da. Kokapenari dagokionez,
probintzia, herria eta gune klimatikoa definitu behar dira. Gipuzkoan dagoela esan eta C1
gune klimatikoan dagoela azaldu da (ikus 5-3 irudia):

Irudia 5-3. Eraikinaren datu orokorrak zehaztea
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Ondoren programak eraikinaren azalera, solairuen altuera eta solairu kopuruaren
informazioa eskatzen du. Eraikinaren azaleraren informazioa SketchUp programarekin
lortu da, aldez aurretik geometria osoa sortu denez eraikinaren izaeraren inguruko datu
guztiak bertan definituta geratu baitira. Horrez gain, eraikinaren aireztapen gisa
programak lehenetsitako 0,8berritze/ordu-ko balioa hartuko da, OpenStudio-n egin den
bezalaxe. Sartutako datu hauek 5-4 irudian ikus daitezke.

Irudia 5-4. Eraikinaren datuak sartzea

5.2. ITZALEN PATROIA SORTZEA
Itzalak garrantzi handiko faktorea dira inguratzailearen portaerarengan. Horregatik,
inguratzailea definitzen hasi aurretik itzalen patroiak sortzea komeni da. SketchUp
programari esker oso erraz ikusi da nola eragiten duten eskolaren inguratzailean itzala
sortzen duten elementuek. Horretarako abenduaren 21a hartu da, itzalik handienak
sortzen diren eguna baita, eta fatxadaren orientazio ezberdinetako zati bakoitzean
sortzen diren itzalak behatu dira.
CE3X programan “Definición de sombras” atalean itzalen patroi ezberdinak zehaztu dira
orientazio bakoitzerako. Horretarako “Obstáculos rectangulares” metodo erraztua baliatu
da. Metodo honek itzalak sortzen dituzten elementuak lauki gisa sinplifikatzen ditu, eta
distantzia jakin batzuen datuak emanda eta elementuaren altuera zehaztuta, CE3X-ek
automatikoki sortzen du patroia. Jarraian orientazio bakoitzeko fatxadetan sortutako
patroiak deskribatuko dira.
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5.2.1. Ekialdeko itzalak
Ekialdeko fatxadan eraikinaren atzealdean dagoen mendixka da itzala sortzen duen
elementu bakarra. Eraikina eta mendixkaren arteko distantziak SketchUp-en neurtu dira,
ondoren CE3X-en sartu ahal izateko. 5-5 irudian erakusten da distantzia hauen balioa eta
mendixkaren altuera nola sartu diren.

Irudia 5-5. Ekialdeko mendixkaren itzala definitzea

Horrela, CE3X-ek 5-6 irudian erakusten den itzalen patroia sortu du:

Irudia 5-6. Ekialdeko itzalen patroia
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5.2.2. Hegoaldeko itzalak
Hegoaldean dagoen eraikinak sortutako itzalak 5-7 irudian erakusten den moduan sartu
dira.

Irudia 5-7. Hegoaldeko eraikinak sortutako itzalak definitzea

5-8 irudian ikus daiteke hegoaldeko itzalen patroia:

Irudia 5-8. Hegoaldeko itzalen patroia
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5.2.3. Mendebaldeko itzalak
Mendebaldekoa da itzalik handienak jasaten dituen fatxada, parean dituen zuhaitzen
ondorioz. 5-9 irudian ikus daiteke nola sartu diren zuhaitz hauen datuak.

Irudia 5-9. Mendebaldeko zuhaitzek sortutako itzalak definitzea

Hala, CE3X-ek 5-10 irudiko itzalen patroia sortu du:

Irudia 5-10. Mendebaldeko itzalen patroia
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5.3. INGURATZAILE TERMIKOA DEFINITZEA
OpenStudio-rekin alderatuz, eraikinaren inguratzailea deskribatzeko modu oso
desberdina erabiltzen du CE3X-ek. OpenStudio-k SketchUp-en sortutako geometria hartu
eta azalera mota ezberdin bakoitzari ezaugarriak esleitzen dizkio, baina CE3X-en kasuan
ez dago 3D-ko geometriarik aldez aurretik sortuta. Horregatik, programak
inguratzailearen atal desberdinak banan banan definitzeko eskatzen du, hauen azalera,
orientazioa, eta abar deskribatuz. Jarraian atal bakoitza nola sortu den deskribatuko da.

5.3.1. Teilatua
Teilatuaren kasuan, azaleraren datua sartu da. Materialen ezaugarriak zehazki ezagutzen
ez direnez, programak eskaintzen duen lehenetsitako aukera hautatu da, teilatu
inklinatua dela deskribatuz (ikus 5-11 irudia).

Irudia 5-11. Teilatua
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Horrez gain, lurperatuta geratzen diren tetxuak ere definitu dira atal honetan, 5-12
irudian erakusten den moduan.

Irudia 5-12. Lurpean geratzen diren tetxuak

5.3.2. Fatxada
Fatxada zati ezberdinetan banatu da orientazioaren arabera. Hala, mendebaldeko fatxada
nagusia, iparraldeko eta hegoaldeko fatxada lateralak eta ekialdeko fatxada definitu dira.
Fatxadako zati guztiek propietate termiko berak dituztenez eta hauek ezagunak direnez,
hasteko horma beraren osaera zehaztu da “Librería cerramientos” atalean (ikus 5-13
irudia). Horretarako, OpenStudion egin zen antzera, material bakoitza eta bere lodiera
sartzen joan behar da.

Irudia 5-13. Fatxadaren osaera definitzea
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Behin materialak definituta, fatxadaren zati guztiak sortu dira. Honen adibide, 5-14
irudian ikus daiteke mendebaldeko fatxadaren erdiko zatia.

Irudia 5-14. Mendebaldeko fatxadaren erdiko zatia

Atal honetan lurrarekin kontaktuan dauden horma bertikalak ere definitu beharra dago
(ikus 5-15 irudia).

Irudia 5-15. Lurrarekin kontaktua duten hormak definitzea
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5.3.3. Lurra
Lurrari dagokionez, bi eratako lurrak definitu behar dira: Lurrarekin kontaktuan daudenak
(ikus 5-16 irudia) eta airearekin kontaktuan daudenak (ikus 5-17 irudia).

Irudia 5-16. Lurrarekin kontaktuan dauden lurrak

Irudia 5-17. Airearekin kontaktuan dauden lurrak
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Horrela itxitura guztiak definituta geratzen dira, dagozkien itzalen patroiak ere sartuta
dituztela. CE3X-ek hauen transmitantzia termikoa (U) kalkulatzen du. 5-1 taulan ikus
daitezke sortu diren itxitura guztiak eta hauen ezaugarriak.
Itxitura
mota

Azalera
(m2)

(W/m2K)

TEILATUAK

Teilatua

1588,52

LURPERATUTAKO
TETXUA

Teilatua

FATXADA M

Izena

U

Posizioa

Itzalen patroia

1,4

Tetxua

-

243,22

2,47

Tetxua

-

Fatxada

164,7

0,74

M

FATXADA M EZK

Fatxada

210,9

0,74

M

FATXADA M ESK

Fatxada

193,8

0,74

M

FATXADA E

Fatxada

401,4

0,74

E

Ekialdeko itzalak

FATXADA I

Fatxada

222,45

0,74

I

-

FATXADA H

Fatxada

182,85

0,74

H

Hegoaldeko itzalak

LURRAREKIN
KONTAKTUKO
HORMA

Fatxada

216

2,0

-

-

LURRA LURRAREKIN

Lurra

878,82

0,51

Lurra

-

LURRA AIREAREKIN

Lurra

563,21

1,89

Lurra

-

Mendebaldeko
itzalak
Mendebaldeko
itzalak
Mendebaldeko
itzalak

Taula 5-1. CE3X-en definitutako itxitura guztiak eta euren ezaugarriak
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5.3.4. Leihoak
Inguratzailearen zati opakoak sartu ondoren, fatxada eta teilatuaren atal bakoitzean
dauden leihoak definitu dira.
Fatxadarekin egin den bezala, hasteko leihoen eta hauen ezaugarriak sortuko dira, eta
ondoren non, zenbat eta zein neurritakoak dauden azaldu. Horretarako, hasteko “Librería
de vidrios” atalera jo da leihoak sortzeko (ikus 5-18 irudia). Bertan, beira bikoitzeko eta
kasu honi dagokion konfigurazioko leihoak bilatu eta gorde dira.

Irudia 5-18. Leihoen ezaugarriak definitzea

Jarraian gauza bera egin da leihoen markoekin (ikus 5-19 irudia).

Irudia 5-19. Markoen ezaugarriak definitzea
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Hori egin ondoren, 5-20 irudian erakusten den moduan, fatxada eta teilatuaren atal
bakoitzean dauden leihoak definitu dira hauen azalera eta ezaugarri ezberdinak
deskribatuz:

Irudia 5-20. Hegoaldeko fatxadan sartutako leihoak
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5.3.5. Zubi termikoak
Inguratzailearekin amaitzeko, eraikinaren zubi termikoak sartu behar dira. Kasu honetan
eraikin oso bat denez, mota guztietako zubi termikoak ditugu bertan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatxadan integratutako zutabeak
Fatxadaren erpinetako zutabeak
Leihoen inguruak
Pertsiana kutxak
Fatxada eta solairuen arteko elkarguneak
Fatxada eta teilatuaren arteko elkarguneak
Fatxada eta airearekin kontaktuan dauden lurren elkarguneak
Fatxada eta lurraren arteko elkarguneak

Horregatik, hauek denak aukeratu eta eraikin osoarentzat zubi termikoak kalkulatzeko
eskatu zaio programari, 5-21 irudian ikus daitekeen bezala:

Irudia 5-21. Zubi termiko motak aukeratzea

Horrela, programak berak kalkulatuko ditu zubi termikoen luzerak eta balioak. Proiektu
honen kasuan, leiho guztiek ez dutenez pertsianarik, hauei zegozkien zubi termikoak
kendu behar izan dira.
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5-22 irudian erakusten da inguratzailearen datu guztiak sartu ondoren, hegoaldeko
fatxadaren adibiderako nola gelditzen diren zati honi dagozkion atal ezberdinak
programan sartuta:

Irudia 5-22. Hegoaldeko fatxadari dagozkion leiho eta zubi termikoak
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5.4. INSTALAZIOAK DEFINITZEA
Inguratzaileari buruzko informazio guztia sartu ostean, eraikinean dauden instalazioak
sartu behar dira.
Hasteko, beroketa eta UBS sistema sartu da, biak galdara berarekin egiten baitira (ikus
5-23 irudia).

Irudia 5-23. Beroketa sistema

Argiztapen instalazioei dagokienez, eraikin osoko batazbesteko argiztapena kalkulatu eta
5-24 irudian ikus daiteken moduan sartu da.

Irudia 5-24. Argiztapen instalazioa
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5.5. PROIEKTUAREN KALIFIKAZIOA
Eraikinaren egungo egoera sartuta, CE3Xek Iturzaeta Herri Eskolaren kalifikazio
energetikoa kalkulatzen du. Ondorengo 5-25 eta 5-26 irudietan ikus daiteke lortu den
kalifikazioa. CE3Xekin lortutako eraikinaren ziurtagiri energetikoa “IV. eranskina CE3Xeko emaitzen txostena”-en aurki daiteke, nahiz eta ez dagoen osorik, ez baitira
hobekuntzarako aukerak aztertu programa honekin.

Irudia 5-25. Iturzaeta Herri Eskolaren kalifikazioa CE3X-ekin

Irudia 5-26. Energia ez berriztagarrien kontsumoa eta karbono dioxido emisioak

Energia ez berriztagarrien kontsumoan, berokuntza sistemak 137,79 kWh/m2 suposatzen
du; UBSak 6,40 kWh/m2; eta urteko 22,34 kWh/m2 argiztapen instalazioei dagozkie.
Karbono dioxido emisioei dagokienez, berokuntzari urteko 29,18 kg CO2/m2 dagozkio;
UBSari urteko 1,36 kg CO2/m2 eta argiztapen instalazioei 3,78 kg CO2/m2.
Bestalde, CE3X-ek beroketa eta hozketa eskariak ere kalifikatzen ditu. Kasu honetan,
eraikinaren barnealdeko konfort termikoa mantentzeko beroketa eskariak G kalifikazioa
duela baloratu da (ikus 5-27 irudia):

Irudia 5-27. Beroketa eta hozketa eskarien kalifikazioak
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6. SOFTWARE EZBERDINEKIN LORTUTAKO EMAITZEN
KONPARAKETA

Eraikina bi programa ezberdinetan sartu eta simulatu ostean, interesgarritzat jo da
metodologia ezberdinak eta hauekin lortutako emaitzak alderatzea.

6.1. ERAIKINAREN INGURATZAILEARI DAGOZKION DATUAK
Eraikinaren inguratzailea beroketarako energia eskariarengan eragin handia duen
faktorea da. Horregatik, jarraian bi programetan eraikinaren inguratzaileari esleitu
zaizkion ezaugarriei behatuko zaie.
6-1 taulan, sartu diren datuetatik abiatuta bi programek inguratzaileko itxitura mota
bakoitzari eskeitu dizkien transmitantzia balioak konparatuko dira.

Itxitura
Teilatuak
Lurperatutako
tetxuak
Fatxada
Lurrarekin
kontaktudun
hormak
Leihoak
Pertsianak
Ateak
Lurra
Airearekin
kontaktudun
lurra
GUZTIRA

OpenStudio
Transmitantzia
Azalera (m2)
(W/m2K)
1.588,52
1,310

CE3X
Transmitantzia
Azalera (m2)
(W/m2K)
1.558,5
1,40

246,24

2,575

243,22

2,47

888,76

0,925

1.037,21

0,74

216

2,286

216

2,00

385,91
82,12
35
878,82

3,404
1,181
1,181
0,723

368,91
878,82

2,96
0,51

893,99

1,198

563,21

1,89

5.215,36

4.865,87

Taula 6-1. Inguratzaileko itxituren ezaugarrien konparaketa

Ikus daitekeenez, orokorrean hormen transmitantziak nahiko antzekoak dira bi
programetan. Bestalde, esan beharra dago CE3Xek ez duela uzten pertsiana kutxak eta
ateak sartzen inguratzailean. Persianen kasuan, ordea, zubi termiko gisa sartzeko aukera
ematen du. OpenStudioko kanpoko inguratzaile osoaren azalera CE3Xekoa baino
zertxobait handiagoa bada ere, kontuan hartu behar da CE3Xek zubi termiko mota
gehiago sartzeko aukera uzten duela eta horregatik, zubi termiko hauen azalera ere
kontuan hartuz gero bi programetan antzeko azalera osoa dugula.
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6.2. ERAIKINAREN BEROKETA ESKARIA
Beroketa eskariari dagokionez, bi programen artean alde aipagarria egon da.
OpenStudiok eraikinak konfort termikoa mantentzeko urteko 43,38 kWh/m2 ko eskaria
duela baloratu du. CE3Xek, ordea, 84,9 kWh/m2 koa. Horren arabera, programa
bakoitzak nota ezberdina esleitu dio eraikinari (ikus 6-2 taula).

OpenStudio
CE3X

Eskaria
(kWh/m2)
43,38
84,9

Kalifikazioa
E
G

Taula 6-2. Beroketa eskariaren konparaketa

Normaltzat jo da alde aipagarri hau egotea. Izan ere, OpenStudion eskolaren erabilera
ordutegia eta egutegia sortu dira, asteburu eta udako oporretan itxita egoteaz gain
egunean 8 orduan bakarrik erabiliko dela adieraziz. CE3Xek, datu hauek ez dituenez,
eraikin tertziarioentzat astelehenetik larunbaterako erabilera markatzen du urte osoan
zehar. Horregatik, estimaturiko eskaria handiagoa da. Horrez gain, baliteke bi programek
kalkulurako metodo ezberdinak erabiltzea eta horrek ere emaitzetan eragina izatea.

6.3. KALIFIKAZIO ENERGETIKOA
Jarraian, kalifikazio energetikoaren bi ataletan programek egin dituzten balorazioak
konparatuko dira.

6.3.1. CO2 emisioak
Atmosferara isuritako CO2 emisioen estimazioak 6-3 taulan bildu dira:

Emisioak
Beroketa
Hozketa
UBS
Argiztapena
GLOBALA

OpenStudio
Balioa
(kg CO2/m2
Kalifikazioa
urtean)
12,3
C
0
A
4,4
C
3,3
C
20,2
C

CE3X
Balioa
(kg CO2/m2
urtean)
29,18
0,02
1,36
3,78
34,3

Kalifikazioa
F
A
F
A
D

Taula 6-3. CO2 emisioen konparaketa

Kasu honetan ere alde esanguratsua dago bi programen artean. Izan ere, argiztapen
sistemaren emisioak antzekoak badira ere bi programentzat, CE3Xek beroketako eta UBS
sistemako emisioak OpenStudiorenak baino askoz handiagoak direla baloratu du. Berriz
ere, OpenStudiok aldagai gehiago definitzeko aukera ematen duenez, kontuan hartu ditu
eraikinaren UBS eskariaren ordutegiak eta egutegiak, baita beroketa sistemarenak ere.
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6.3.2. Energia ez berriztagarriaren kontsumoa
6-4 taulan erabilera bakoitzerako estimatutako energia ez berriztagarrien kontsumoak
izan dira aztergai:

Emisioak
Beroketa
Hozketa
UBS
Argiztapena
GLOBALA

OpenStudio
Balioa
(kg kWh/m2
Kalifikazioa
urtean)
58,1
D
0
A
20,8
C
19,4
C
99,3
C

CE3X
Balioa
(kg kWh/m2
Kalifikazioa
urtean)
137,79
G
0,12
A
6,40
E
22,34
A
166,7
E

Taula 6-4. Energia kontsumoen konparaketa

Beste behin ere, argiztapen sisteman balio antzekoak kalkulatu badira ere (nahiz eta
gero kalifikazio-nota ezberdinak esleitu), beroketaren eta UBS kontsumo balioetan alde
nabarmenak daude bi emaitzen artean.

6.4. BI PROGRAMEN KONPARAKETATIK ATERATAKO ONDORIOAK
Alde batetik, OpenStudio programarekin emaitzak lortzeak lan askoz gehiago eskatu du
CE3X programak baino. Gainera, OpenStudioren konplexutasuna ezin da alderatu
CE3Xenarekin, askoz programa osotuagoa denez eta aldagai askoz gehiago sartzeko
aukera eskaintzen duenez, nahitaez korapilatzen baita eraikinaren modelizazioa.
Aldagai eta xehetasun gehiago sartzeko aukerak OpenStudio nahitaez apur bat
konplexuagoa egiten duen arren, abantailak ere sortzen ditu. Esaterako, OpenStudiorekin
eraikinaren kalifikazioa eta kontsumoen balioez gain, emaitza desberdin asko eta asko lor
daitezke: hala nola geletako tenperaturak, hezetasunaren balioak, aire infiltrazioen
fluxuak... Gainera, emaitza hauek urteko, hilabeteko, eguneko eta orduko momentu
ezberdinetarako lor daitezke.
Bestalde, OpenStudiorekin aldagai gehiago simulatu eta aztertu badaitezke ere, emaitza
hauek ez dutenez eraikinaren ziurtagiri energetiko ofizial gisa balio, norberak ikusi behar
du ea lan honek merezi dion ala ez. Gainera, bi programekin lortu diren emaitzak
desberdin samarrak izan dira, eta, beharbada OpenStudiorenak zehatzagoak badira ere,
errealitatean CE3Xen emaitzak hobetsiko dira, araudiaren aurrean baliogarritasuna
dutenak baitira.
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7. HOBEKUNTZARAKO AUKEREN ANALISIA

Iturzaeta Herri Eskolaren eraginkortasun energetikoa hobetzeko aukera ezberdinak
daude. Jarraian, eskolarako bi hobekuntza proposamen aurkeztu eta aztertuko dira. Bi
proposamen hauen analisi energetiko zein ekonomikoa egin ostean, egokiena hautatuko
da. Hobekuntzarako bi aukera posible hauekin lortuko lirateken emaitzak “V.eranskina OpenStudioko hobekuntzen emaitzen txostenak”-en bildu dira.

7.1. TEILATUAN PLAKA FOTOVOLTAIKOAK EZARTZEA
Eguzki plaka fotovoltaikoek eguzki energia aprobetxatuz energia elektrikoa sortzeko
gaitasuna dute. Hauek ezarriz, eskolaren elektrizitate eskariaren zati bat asetu liteke
saretik erosi beharrik gabe. Eskola aztertu ondoren, behatu da Iturzaeta Herri Eskolak
badituela plaka fotovoltaiko batzuk iada, baina hauek ez daudela funtzionamentuan,
plakak ezarri bai baina ez zelako instalazio osoa burutu bere garaian. 7-1 irudian ikus
daiteke eskolak 32 plaka dituela teilatuan, hegoalderantz ematen duen hegalean. Izan
ere, eskolaren kasuan, eguzki-plakak ezartzeko toki aproposena hegal hau da, itzalik ez
izateaz gain hegoalderanzko orientazioa duelako eguzkiaren erradiazio maximoa
aprobetxatuz.

Irudia 7-1. Teilatuko plaka fotovoltaikoak
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Eraikinaren modeloan plaka fotovoltaikoak martxan jartzearen proba egiteko, OpenStudio
aplikaziora jo da. Bertan, “Components and Measures” atalean “Find Measures” aukera
sakatu da. Horrela, BCL datu basera jo da eraikinarentzat aukera ezberdinak bilatu eta
gure modeloan kargatzeko (ikus 7-2 irudia).

Irudia 7-2. BCL datubasea

Bertan, teilatuan plaka fotovoltaikoak ezartzeko aukera datubasetik deskargatu da.
Modeloan kargatzeko, OpenStudioko ezkerraldeko menu bertikalean 13. atalera
(“Measures”) joan behar da. Bertan egonda, “Library” atalean deskargatu berri den
neurria aurkitu eta “Measures”-era arrastratu beharra dago (ikus 7-3 irudia).

7-3. Eguzki plaka fotovoltaikoak ezartzea
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Ondoren, hobekuntzarako aukeran klikatu eta ezaugarri batzuk sartu behar dira (ikus 7-4
irudia).

Irudia 7-4. Plaka fotovoltaikoen ezaugarriak

Kasu honetan, 32 plaka fotovoltaikoak 2mx1,5m dimentsiokoak direla jo da, hau da,
plaka bakoitzak 3m2ko azalera duela. Honekin 96m2ko kaptazio-azalera luke instalazioak.
Teilatu osoaren azalera kontuan hartuta, instalazioak teilatuaren %6a hartuko luke.
Zelda fotovoltaikoen efizientzia %20koa dela joko da, eta inbertsorearena %98koa (bi
datu hauek OpenStudiok defektuz ezarriak dira). Hiru datu horiekin, modeloa berriz
simulatzeko prest geratu da.
Simulazioa burutu ostean, 7-5 irudian ikus daitekeen moduan, OpenStudioren arabera
26.341,67 kWh-ko energia sortuko dute plakek.

Irudia 7-5. Plaka fotovoltaikoen urteko energia produkzioa
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Hori horrela izanik, eta eskolaren eskari elektriko osoa urteko 85.408kWh-koa dela
kontuan hartuta, esan daiteke plaka fotovoltaiko hauek eskolaren eskariaren %31
ingurua asetzeko gai izango liratekela. Horretarako, noski, energia biltegiratzeko bateria
bat beharko litzateke, energia ez baita produzituko agian eskaria dagoen une berberetan.
Zenbakitara joz, eskari elektrikoa plaka fotovoltaikoen bidez asetuz gero eskolaren
urteroko aurreztea zenbatekoa litzateken kalkulatu da 7-1 taulan:

Aurreztutako energia
elektrikoa
Elektrizitatearen prezioa
AURREZTEA

Zenbatekoa

Unitatea

26.341,67

kWh/urte

0,13
3.424,42

€/kWh
€/urte

Taula 7-1. Urteroko aurrezte ekonomikoa plaka fotovoltaikoei esker

Jarraian, instalazioaren kostua estimatu da. Izatez, eskolak plakak badituenez, instalazio
fotovoltaikoa osatzeko ondorengo elementuak beharko lirateke:
•

Inbertsorea:
Instalazioak sortutako korronte zuzena korronte alterno bihurtzen du.
Horrez gain, barruan duen erreguladoreak etengabe egiten du lan panel
fotovoltaikoek potentzia maximoko puntuan lan egin dezaten. Horretarako,
momentuko baldintzen arabera, panelen sarrerako tentsioa moldatzen du.
Gainera, bateriaren karga optimoa lortzeko, irteerako tentsioa ere
moldatzen du.

•

Bateria:
Plaka fotovoltaikoek sortutako energia metatzen dute, eraikinak behar
duen unean erabili ahal izan dezan.

Kasu honetan, SMA etxearen Sunny Island 3.0 M / 4.4 M inbertsorea aukeratu da,
bateria eta inbertsorea elementu bakarrean integratzen dituelako (ikus 7-6 irudia).
Inbertsore honen prezioa 1.950,98€-koa da, eta bere urteroko mantenuak 300,09€-ko
kostua du [SMA].

Irudia 7-6. Sunny Island 3.0 M / 4.4 M bateriadun inbertsorea
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Beraz, 7-2 taulan bildu dira instalazio fotovoltaikoa ezartzeak lekartzaken gastuak eta
aurrezteak:

Kontzeptua

Unitatea

Sunny Island
3.0M/4.4M
bateriadun
inbertsorea

Unit

INBERTSIOA
Kostua unitateko
(€/unit)
1.950,98

Kopurua

Kostua
(€)

1

1.950,98

GUZTIRA
URTEROKO BALANTZEA
Instalazioaren mantenua
Elektrizitatearen kostua

GASTUAK (€/urte)
AURREZTEAK (€/urte)

URTEROKO AURREZTEA

1.950,98 €
300,09
3.424,42
3.124,42
€/urte

Taula 7-2. Instalazio fotovoltaikoaren datu ekonomikoak

Gauzak horrela, instalazio fotovoltaikoaren payback-a edo amortizazioa kalkula liteke:

Payback =

Inbertsioa
1.950,98[€]
=
= 0, 624urte = 7hilabete _16egun
Aurreztea 3.124, 42[€ / urte]

Ikus daitekeenez, plakak izanda, instalazioa martxan jartzearen kostua 7 hilabeteko
epean amortizatuko litzateke. Dena den, kasu txarrenean jarri eta plaka fotovoltaiko
berriak erosi beharko balira, amortizazioa zenbat denborakoa izango litzatekeen ere
kalkulatuko da (ikus 7-3 taula).

Kontzeptua

Unitatea

Solar Innova
275W
Sunny Island
3.0M/4.4M
bateriadun
inbertsorea

GASTUAK (€/urte)
AURREZTEAK (€/urte)

INBERTSIOA
Kostua unitateko
(€/unit)

Kopurua

Kostua
(€)

Unit

266,75

32

8.536

Unit

1.950,98

1

1.950,98

GUZTIRA
URTEROKO BALANTZEA
Instalazioaren mantenua
Elektrizitatearen kostua
URTEROKO AURREZTEA

10.486,98€
300,09
3.424,42
3.124,42
€/urte

Taula 7-3. Instalazio fotovoltaikoaren datu ekonomikoak plakak erosita [SolarInnova]

Kasu honetan, instalazio fotovoltaikoaren paybacka ondorengoa litzateke:

Payback =

Inbertsioa
10.486,98[€]
=
= 3,356urte = 3urte _ 4hilabete
Aurreztea 3.124, 42[€ / urte]

Beraz, kasurik txarrenean ere, 3 urteren buruan amortizatuta geratuko litzateke
instalazioa.
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7.2. TEILATUAN EGUZKINDAR TERMIKOKO PLAKAK EZARTZEA
Bigarren hobekuntzarako proposamena UBS hornitzeko eguzkindar termikoko plakak
ezartzea da teilatuan. Plaka fotovoltaikoen kasuan bezala, hauek hegoaldera
orientatutako teilatuaren zatian jartzea komeni da.
Eguzkindar termikoa aprobetxatuko duten eguzki-kolektoreak jartzeko, lehenengo
SketchUp aplikaziora jo beharra dago. Bertan, “New Shading Surface Group” botoian
klikatu eta kolektoreak irudikatuko dituzten azalerak sortu behar dira. Kasu honetan,
1,5mx1,5m ko 20 plaka jarriko dira. Denak sortuta, 7-7 irudian bezala geratu da
eskolaren teilatua.

Irudia 7-7. Eguzki kolektoreak sortzea SketchUp-en

Plakak sortuta, OpenStudio inspektorea ireki eta plaka bakoitza izendatu da, jarraian
datorren pausua errazago egiteko.
Hori egin ostean, OpenStudio ireki eta sistema termikoak definitu diren atalean Ur Bero
Sanitariorako sistema zabaldu da. “Library”-n eguzki plaka termikoak bilatu (“Solar
Collector Flat Plate Water”) eta gure zirkuitu hidraulikoan kokatu dira. Ondoren, plaka
hauetako bakoitza zein azalerari dagokion definitu behar da. 7-8 irudian ikus daiteke nola
geratu den zirkuitu hidraulikoa.
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Irudia 7-8. UBSrako zirkuitu hidraulikoa eguzkindar termikoko plakekin

Hau egindakoan, SketchUpek azalera hauek eguzki kolektoreak direla ulertzen du, eta
sortutako azalerei itxura aldatzen die (ikus 7-9 irudia).

Irudia 7-9. Eguzkindar termikoko plakak teilatuan
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Jarraian simulazioa burutu da. Eguzkindar termikoko plakekin, UBS sistemaren
kontsumoa 53.053kWh-koa da urtean (ikus 7-10 irudia). Plakarik gabe, 69.581kWh-koa
zen urtean. Beraz, instalazio termiko honekin, UBS eskariaren 16.528kWh hornituko
lirateke urteko. Esan beharra dago, produzitutako kantitate hau kontsumoaren %30a
baino txikiagoa dela (%30a 20.874,3kWh litzateke); beraz, araudiak ezarritako
portzentaia betetzeko instalazio handiagoa planteatu beharko litzateke.

Irudia 7-10. UBSren energia kontsumoa eguzkindar termikoko plakekin

Horrez gain, eraikinaren kalifikazio energetikoko datuak ere aldatu egin dira (ikus 7-11
irudia).

Irudia 7-11. Kalifikazio energetiko berria

Plakak jarri aurretik, UBSak urtean 4,4 kg CO 2/m2 isurtzen zituen, eta isurpen hauek C
kalifikazioa zuten. Energia kontsumoari dagokionez, eguzkindar termikoko instalazioa
ezarri aurretik, eskolak 20,8 kWh/m2 kontsumitzen zituen urtean, C kalifikazioa zuelarik.
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Aurrezte ekonomikoari dagokionez, 7-4 taulan kalkulatu da eguzkindar termikoko
instalazioak ekarriko lukeen urteko aurreztea:

Aurreztutako energia
elektrikoa
Gas naturalaren prezioa
AURREZTEA

Zenbatekoa

Unitatea

16.528

kWh/urte

0,05
826,4

€/kWh
€/urte

Taula 7-4. Urteroko aurrezte ekonomikoa plaka fotovoltaikoei esker

Eguzkindar termikoko instalazio osoa ezartzeko, ondorengo elementuak beharko lirateke:
•

Eguzki kolektoreak
Eguzki kolektoretan zehar jariakin bat zirkularazten da, eguzki-energiari
esker berotzen dena. Jariakinaren bero-irabazi honen bidez aprobetxatzen
da eguzkiaren energia termikoa.

•

Bero trukagailua
Elementu honetan zirkuitu primariotik (hau da, eguzki kolektoreetatik)
doan jariakinak irabazi duen beroa UBSari transmititzen dio, honen
tenperatura igoz.

•

Ur bero biltegia
Ur biltegi edo akumuladorean Ur Bero Sanitarioa gordetzen da, behar
denean eskolako zirkuitu hidraulikora bideratzen delarik.

•

Ponpa

•

Hedapen ontzia
Lan-baldintzak direla eta, zirkuituan bolumen diferentziak gerta litezke,
zirkuituko jariakina asko berotzen denean, esaterako. Zirkuitua babesteko
hedapen ontzia erabiltzen da. Honek bolumen diferentziak “xurgatzen”
ditu, beharraren arabera espandituz edo txikituz. Ponparen alboan kokatu
behar da hedapen ontzia, ponpa bolumen-aldaketek sortutako depresio eta
gainpresioetatik babesteko.

•

Erregulazio eta kontrol sistema
Instalazioaren funtzionamendua optimizatzeko erregulazio eta kontrol
sistema ezartzea komeni da. Honek, kolektoreetatik datorren adarraren
tenperatura eta bero trukagailuko tenperaturaren arabera, ponpari
martxan jartzeko edota gelditzeko agindua emango dio.

Zirkuitu primarioan zirkulazio-ponpa bat jartzea komeni da, jariakinak
dagokion noranzkoan zirkula dezan instalazioaren funtzionamendu egokia
bermatuz.

GIE Eibar

18-OTS

81

GRADU AMAIERAKO LANA

ONDORIOAK

Elementu guztiak kontuan hartuz,
instalazioaren datu ekonomikoak:

Kontzeptua
Hartzaileak
Bero trukagailua
Ponpa
Hedapen ontzia
Erregulazio+kontrol
sistema

AURREZTEAK (€/urte)

7-5

taulan

bildu

dira

INBERTSIOA
Kostua
Unitatea
unitateko
(€/unit)
m2
812
Unit
379
Unit
1.835,73
Unit
586,07
Unit

225

eguzkindar

termikoko

Kopurua

Kostua
(€)

45
1
1
1

36.540
379
1835,73
586,07

1

225

GUZTIRA
URTEROKO BALANTZEA
Gas naturalaren kostua
URTEROKO AURREZTEA

39.565,8
826,4
826,4
€/urte

Taula 7-5. Eguzkindar termikoko instalazioaren datu ekonomikoak

Bestalde, kontuan izan behar da EVEk %30eko diru laguntza eskaintzen duela
hirugarren sektorerako eguzkindar termikoko instalazioentzat. Beraz, inbertsioa
27.696,06 €koa izango litzateke. [EVE]
Horrela, instalazio honek ondorengo payback-a izango luke:

Payback =

Inbertsioa
27.696, 06[€]
=
= 33,5urte = 33urte _ 6hilabete
Aurreztea 826, 40[€ / urte]

Ikusi denez, eguzkindar termikoko instalazio hau ezartzea ez da batere bideragarria. Izan
ere, inbertsioa amortizatzeko 33 urte eta erdi beharko lirateke. Periodo hau horren luzea
izanik, ordea, seguru aski eguzki kolektoreak, bero trukagailua, ponpa eta abar aldatu
egin beharko lirateke, beraien bizitza zikloa gaindituko litzatekeelako. Beraz,
hobekuntzarako aukera hau baztertu egingo da.

7.3. HOBEKUNTZARKO AUKERARIK EGOKIENA
Bi aukerak aztertu ostean, hobekuntza egokiena instalazio fotovoltaikoa ezartzea dela
iritzi da. Energia berriztagarrien erabilera inplantatzeaz gain, oso amortizazio txikia du
eta urteroko aurrezte handia. Horregatik, eskolarentzat oso aukera onuragarria litzateke.
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7. ONDORIOAK

Gradu Amaierako Lan hau burutu ostean, ildo desberdinetako ondorioak atera dira.
Batetik, Getariako Iturzaeta Herri Eskolari dagokionez:
Kontuan hartuta 1984eko eraikina dela, ezin zen lortu duena baino kalifikazio hoberik
espero. Eskari energetikoaren zatirik handiena berokuntzari dagokionez, oso egokitzat jo
da 2010ean eraikinari egin zitzaion interbentzioa, hau da, leihoak berritzea. Izan ere,
leiho eta pertsiana kutxetatik bero galera handiak izan ohi dira, eta zubi termikoen
hausturadun marko berriek asko murriztuko zituzten galerok.
Oraingo egoeran, eskaria gehiago murriztea zaila dela iritzi da. Izan ere, horretarako
fatxadaren isolamendua hobetzea litzateke beste aukeretako bat, baina horrek lan eta
inbertsio handiak eskatzen ditu eraikinean. Beraz, eskaria murriztu ezinean, kontsumoa
murriztea da eraginkortasunerako bigarren gakoa. Aztertu diren hobekuntzak baloratuta,
eguzki instalazio fotovoltaiko bat ezartzea gomendatzen da eskolan: energia
berriztagarriak inplantatuz, eskolak bere kontsumoaren zati bat autokontsumoaren bidez
egingo luke, bide batez dirua aurreztuz.
Gainera, instalazio honekin eraikin publikoetara (eta batez ere hezkuntzarako eraikin
publikoetara) bideratutako Euronet 50/50max proiektuaren ideologiarekin bat egingo
litzateke: Eraikin publikoak eraginkortasunaren arloan eredu egitea, eta jendea gai
honetan kontzentziatu eta heztea (kasu honetan, eskolako irakasle eta ikasleak).
Bestetik, OpenStudio softwarearekin erabilitako metodologiari dagokionez:
Proiektua SketchUp eta OpenStudiori buruzko inongo ezagutzarik gabe hasi bazen ere,
esan beharra dago OpenStudioren web orriak bideo bidezko tutorial, eskuliburu eta
laguntza ugari eskaintzen duela edonor bere kabuz programen erabilerari buruz ikasteko
gai izan dadin. Dena den, ohikoa den bezala, bai material hau bai erroreak zuzentzeko
ahaleginean erabilitako foro guztiak
ingelesez izan dira. Horregatik, zenbaitetan
zailtasunak aurkitu dira erroreen arrazoiak ulertzeko eta akatsak zuzentzeko.
Eraikinaren modeloa sortzeari dagokionez, SketchUpi esker erabiltzen den 3Dko
modelatzea oso erakargarria izan da. Lana askoz era bisualagoan egiteaz gain,
OpenStudion definitu beharreko aldagai asko hobeto ulertzen lagundu du. Gainera, bi
programen arteko OpenStudio inspektorea oso erabilgarria izan da, lana asko erraztuz.
Bestalde, aipatu beharra dago espazio eta azalera asko sortzearen ondorioz, objektu
asko zegoela definituta bai SketchUpen eta bai OpenStudion. Hori dela eta, bi aplikazio
hauei asko kostatzen zitzaien erantzutea une askotan. Badirudi zenbat eta elementu
gehiago sartu (espazioak, kargak, instalazioak, sistemak eta abar), programei orduan eta
gehiago kostatzen zaiela erantzutea, eta honen ondorioz lana asko mantsotzen zen.
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CE3X aplikazioarekin ez da horrelakorik gertatu, aplikazio hau askoz sinpleagoa baita bai
erabiltzerakoan eta baita kalkuluak egiterakoan ere.
Bi aplikazioen arteko konparaketarekin jarraituz, agerian geratu da OpenStudiok ematen
dituen emaitzen fidagarritasuna. CE3Xekin alderatuta, emaitza gehienak oso desberdinak
izandira, eta hori definitu diren aldagai ugariengatik izan da. Azken finean, OpenStudion
sartu beharreko datuen ugaritasunak kalkuluak era zehatzagoan egitea ahalbideratzen
dio, eta nahiz eta CPU denbora gehiago eskatu, emaitzak fidagarriagoak dira.
OpenStudioren desabantaila gisa, esan beharra dago simulazioen ostean OpenStudiok
sortzen duen emaitzen txosteneko unitateak ez daudela Sistema Internazionalean. Pena
da, izatez EnergyPlusenak hala baitaude, baina txostena sortzean Sistema Inperialera
pasatzen ditu OpenStudiok.
Hau guztian kontuan hartuta, azterketa energetikoak egiteko OpenStudio askoz
gomendagarriagoa dela ondorioztatu da. Izan ere, lan gehiago eskatzen badu ere,
programa erabiltzeko ohitura hartuta, azkar ikasten da. Horrela, hasiera batean ordu
asko eskatzen dituen lana gerora segituan egiten da, minutu gutxian. Gainera, programa
oso bisuala eta intuitiboa da, CE3X baino askoz erakargarriagoa. Horrez gain, emaitza
anitzagoak eta zehatzagoak lortzeko aukera ematen du, eta, nahiz eta hauek ez egon
legez onartuta, araudiak babestutakoak baino askoz hurbilago daude errealitatetik.
Horregatik, OpenStudiorekin lortutako emaitzei esker gure eraikinarentzat benetan
komeni diren hobekuntzak zein diren identifika dezakegu.
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