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Sarrera:

Eguzki Energia: 

Zer da? 

Funtzionamendua eta motak.

Abantailak eta desabantailak.

Informazio interesgarria.

Energia Eolikoa.

Zer da?

Funtzionamendua.

Motak.

Abantailak eta desabantailak.

Informazio interesgarria.

Energia Geotermikoa.

Zer da?

Funtzionamendua.

Motak.

Abantailak eta desabantailak.

Informazio interesgarria.

E.I.E.:

Gastuak.

Gastuei aurre egiteko erak.

Emaitza.

Ondorioak.



Eguzki energia: eguzkiaren erradiazioak eragiten du.

Energia eolikoa: haizearen energia zinetikoa energia 
elektrikoan bihurtzean datza.

Geotermia: Lurrak bere barnean duen bero-erreserba 
aprobetxatuz lortzen den energia da.

Proiektu honetan elikagaien industriaren eraikinaren 
autogestioa egin dugu, hau da, eraikinaren behar izanak 
asetzea energia iturri berriztagarriak erabiliz.



Eguzki energia: zer da?

Eguzki-energia eguzkitik Lurrera erradiazio 
elektromagnetiko itxuran iristen den energia mota da. 

Hainbat energia mota daude:

1. Energia termikoa. 

2. Energia termoelektrikoa.

3. Energia fotovoltaikoa. 



Funtzionamendua eta motak

1. Energia termikoa:



2. Energia termoelektrikoa:



3. Energia fotovoltaikoa:



ABANTAILAK DESABANTAILAK

Agortezina edo oso ugaria da. Inbertsio handiak.

Baliabide naturalen 
aprobetxamendua.

Ez du energia ez-berriztagarrien
bezain beste energia 
produzitzen.

Sorgailuak isilak, garbiak eta ia 
mantenimendu gabekoak.

Egunez bakarrik erabili daiteke.

Dirua aurrezten da. Ezin da edozein lekutan jarri.

Ez du inpaktu ekologiko 
handirik.

Asko okupatzen du.



Informazio interesgarria

1x1’5 metroko plaka
batek, 6 ordutan, 1 kW-
ko energia sortzen du.
Beraz, eguneko 6 ordu
argi dituen urte baten
plaka batek 265 kW-ko
energia emango du.



Energia eolikoa: Zer da?

Energia eolikoa energia 
berriztagarri bat da. 
Energia lortzeko, airearen 
energia zinetikoa energia 
elektrikoan bilakatzen 
duten generadore bat 
dute. Energia eolikoa 
sortzen duen eraikinari 
errota deritzo, hauek haize 
handiko guneetan 
eraikitzen dira, mendietan 
adibidez.



Funtzionamendua

Haizeak erroten aspak 
mugitzean bere barneko 
generadoreak dituen 
imanak biraraztean, 
elektroiak mugitzen ditu 
kable barnean energia 
elektrikoa bilakatuz. 



Motak

Ardatz horizontaleko errotak:

Ardatz bertikaleko errotak:

Turbina mini-eolikoak:



ABANTAILAK DESABANTAILAK

Energia iturri berriztagarria da, 
beraz ez du kutsatzen.

Zarata.

Instalatuta dauden lekuek
erabilera gehiago izan ditzakete.

Mantenimendu garestia.

Lurrean ez-ezik, itsasoan ere 
eraiki ahal dira.

Inpaktu bisual handia.

Beste energi iturri batzuekin 
konbinatuz etxe 
autosostenibleak lortzen dira.

Faunan inpaktua du.



Informazio interesgarria

La Muelan, Aragoiko herri batean, bertan parke eolikoak ipini 
ziren bertako haizearen bataz besteko abiadura oso handia bai 
da,  21 m/s-koa.



Energia Geotermikoa: Zer da?

Energia geotermikoa "lurraren barneko beroaz baliatuta lortzen 
den energia" da. Lurpeko tenperatura baxu edota ertaina 
zuzenean eraikinak berotzeko erabil daiteke; tenperatura altua, 
ordea, energia elektrikoa eskuratzeko erabiltzen da.



Funtzionamendua

Elektrizitatea sortzeko lurpean ur-lurruna edo ur beroa behar 
da.

Lurrun hori zuzenean turbinetara bideratzen da.

Hodietan denean, 
ordea, lehenengo ur 
likidoa eta ur lurruna 
bereizi egin behar dira 
eta, ondoren, ur-lurruna 
elektrizitatea sortzeko 
erabiliko da.



Motak

Energia geotermiko 
bertikala

Energia geotermiko 
horizontala



Energia geotermiko bertikala

Sistema hidraulikoak lur-azpiarekin trukaketa egiten ditu.

Beroa sortzeko, energia geotermiko bertikalak, 50W sortzen 
ditu lurrean 1m-eko zuloa egitean.

Bi sonda geotermiko 50m-ko

sakontasunean  behar dira, 

120m2 berotzeko.



Energia geotermiko horizontala

Bertikalak baino leku gehiago okupatzen du baina askoz ere 
ekonomikoagoa da.

Berotu nahi den zoruaren azalera bikoitza  behar da. 

80 cm edo 1 m-ko sakoneran sartzen da.



ABANTAILAK DESABANTAILAK

Kanpoko energiaren menpekotasuna saihesteko iturria 
da.

Azido sulfidrikoaren isurketak kopuru handiak ez dira 
sumatzen eta hilgarriak dira.

Petrolioak eta ikatzak baino hondakin gutxiago sortzen 
du.

Alboko uren kutsadura artseniko, amoniako bezalako 
elementuekin.

Aurrezteko modu onenetakoa da bai ekonomiko bai 
energetikoki.

Kutsadura termikoa.

Ez du sortzen kanpo zaratarik. Pasaiaren hondatzea.

Baliabide geotermikoak ikatz, petrolio,eta gas natural 
baliabideak baino handiagoak dira.

Ezin da garraiatu.

Ez dauka prezioaren aldaketarik. Leku batzuetan bakarrik erabili daiteke

Lur gutxiago behar da geotermiko eraikuntza egiteko.

Isurketa gutxiago eragiten du

Ekologikoa da.

Ez du zaratarik ateratzen.



Informazio interesgarria

Klimograma honetatik, ateratako tenperatura, batez beste,    
30 °C handiagotzen da lurrazalean barneratzen garen kilometro 
bakoitzeko. 

Horregatik energia geotermiko horizontala jarriz gero 1m 
sakoneran dagoenez; 0.03Cº du lurrak.

Energia geotermiko bertikala jarriz gero; 1.6ºC lortuko 
genituzke 50 metrora.



E.I.E.: Gastuak

52.787kW-ko potentzia gastua urtean elektrizitate arlotik, 
hau da, 6000€.

Kalefakzioan, 4100€.



Eguzki energiari dagokionez: 

Plaka bakoitzak 390€ balio ditu gutxi gorabehera, beraz, 

Plaka erosi beharko ziren



Energia eolikoari dagokionez:

Haizearen  4’5 m/s-ko abiadurarekin  - 28.870 kW urtean

Haizearen  5 m/s-ko abiadurarekin  - 35.423 kW urtean

Haizearen  5’5 m/s-ko abiadurarekin  - 43.657 kW urtean

Haizearen  6 m/s-ko abiadurarekin  - 50.144 kW urtean

Haizearen  6’5 m/s-ko abiadurarekin  - 55.608 kW urtean

Haizearen  7 m/s-ko abiadurarekin  - 59.919 kW urtean

Haizearen  8 m/s-ko abiadurarekin  - 65.158 kW urtean

Euskal Herrian 3m/s-tik 5 m/s-ra bitarteko abiadura du haizeak. 

2 eolikok gutxienez 57.740 kWh-ko potentzia eratuko zuten. Eta 
bakoitzak 41.500€ balio du. Beraz, 83.000€ gastatu beharko ziren. 



Energia geotermikoari dagokionez: 

Ondorioz 12 sonda geotermiko beharko ditugu eraikina 
berotzeko.

Beharko ziren martxan jartzeko



52.787+72’031 = 52859’031 kWh

2 eolikok=57.740 kWh emango lituzke. 

200 plaka gastu gehiegi denez, 30 hartzea erabaki dugu 
energia lortzeko, 7950 kWh emango lituzkeenak.

Geotermiak eraikin guztia berotuko luke.

Eolikoen kostua=83.000€ (materiala eta instalazioa)

Eguzki panelen kostua=11.700€ (materiala) 

Geotermiaren kostua= 10.800€ (materiala)



Informazio taula

Energia mota Materiala (€) Instalazioa (€) Guztira (€)
Energia kantitatea
(kWh/urte)

E. Eolikoa 83.000 € ? 83.000 € 57.740

E. Geotermikoa 10.800 € ? 10.800 € -72,031

Eguzki Energia 11.700 € ? 11.700 € 7.950

Guztira (IVA %18) 124.490 € Guztira 65.617,969



Irudia



Hasierako kostua kontuan izanda, pixka bat garestia 
iruditzen zaigu baina, luzera amortizatu egingo da honetan 
inbertitu den dirua. Bestalde, efektu estetiko handia izango 
du, baina inguruneari kalte egin gabe lortuko dugu energia.


