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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TAILERRA 

Materiala birziklatuz eta berrerabiliz 

Aurkezpena 

Lan honen helburua ez da energia berriztagarriak sortzen edo aprobetxatzen dituzten  

tramankuluen  errezeta-liburua izatea, baizik eta ikasleak energia berriztagarrien 

mundura hurbiltzea, proiektu dibertigarriak eta praktikoak eginez. Baina, hein handi 

batean,  hondakinetatik birziklatutako osagaiak erabiliz.  

Horrez gain, jolasaren eta esperimentazioaren bidez, ikasleek aukera izango dute hain 

ulergaitzak egiten zaizkien fisikako eta mekanikako oinarrizko legeak era praktiko 

batean asimilatzeko.  

Lan hau DBHko maila guztietan eskaintzen diren aukerako tailerretan erabil liteke, 

baina proiektuen konplexutasunagatik eta  ezagutu beharreko  printzipio fisiko eta 

mekanikoengatik, DBHko 3. mailako aukerako tailerrean erabiltzea litzateke egokiena. 

Halaber, honako energia berriztagarri hauek landuko dituzte hiru unitate didaktikotan: 

eguzki-energia, haize-energia eta energia hidraulikoa.  Izan ere, energia horiek 

erabiltzen dira gure Euskal Herrian gehien. 

  

Proiektuak eraikitzeko erabiliko dugun materialaren % 90 birziklatutakoa izango da; 

beraz, material horrek zabortegi, txatartegi edo gisa horretako lekuren batetik 

hartutakoa izan beharko  du. Izan ere, zaborretara botatako  tramankuluak 

berrerabiltzeak ikaslearen irudimenaren eta heziketa ekologikoaren lanketa bideratzen 

du. Gaur egun, denok onartzen dugu hondakinen arazoa gainditzeko beharrezkoa dela 

urrezko hiru arau hauek betetzea: murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea, alegia. . 

Horrez gain, zaborretako  tramankuluak berrerabiltzea eta birziklatzea, material 

didaktiko gisa erabiliz,  oso merkea da; beraz,  hondakinak berrerabiltzen ikasiz gero, 

amaitu ezineko altxor baten aurrean egongo gara. 
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 Unitate didaktiko bakoitzak  hiru zati ditu: 

 Energia mota bakoitzari buruzko sarrera:   

Sarrera orokor bat egingo dugu  gizakiak energia mota bakoitzarekin eduki duen lotura 

hausnartzeko. Energia mota horiek gizakiaren bizi-kalitatean nolako  eragina izan duen 

azalduko dugu. Horrela, hainbat energia mota gaur egungo  testuinguruan kokatuko 

ditugu, eta errazago ikusiko dugu zein izango den energien garrantzia etorkizunean.  

Azalpen horiek energiaren erabilera egokiaren  garrantziaz  jabetzeko eta kritikoagoak 

izateko balioko digute eta, ondorioz,  debate bat sortzeko ere bai. 

 Oinarrizko printzipioen azalpena:  

Irudi eta azalpen errazen bitartez, energia bakoitzaren oinarri fisikoak landuko ditugu. 

Helburua zera da:  ikasleek ulertzea eraiki behar dituzten tresnak zer printzipiotan 

oinarritzen diren. Bigarren zati honetan azaltzen diren eduki asko ikasliburuetan 

daudenez, beste ikuspegi batetik landuko ditugu gure tailerrean: energia 

berriztagarriekin funtzionatzen duen tresna eraikitzaile baten ikuspegitik; alegia, 

formula eta planteamendu konplexuetatik ihes eginez. Badakigu planteamendu 

konplexuek, askotan, ez dutela  laguntzen hasieran planteatutako helburuak lortzen. 

 Tramankulu bakoitza eraikitzeko instrukzioak:  

Tramankulu eta tresnen eraikuntza landuko dugu. Eraiki behar diren tresnak bloke 

tematikotan banatuta daude eta, bloke bakoitzean,  tresna bat edo gehiago dago. 

Horrez gain, tresna bakoitza eraikitzeko jarraitu behar diren urratsen berri emango 

dugu.   

Hasierako diseinuaren marrazketa eskuz  egiten denez, mantendu egin dira eskuz 

egindako zirriborroak; horrela, bada, ikaslea gehiago trebatuko da ideiak adierazteko 

orduan. 

Horrez gain, eraikuntza bakoitzaren deskribapenaren amaieran, eraikitako tresna ongi 

erabiltzeko gomendioak ematen dira, baita haiekin egin daitezkeen hainbat 

esperimentu eta joko ere. 
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 ERREMINTAK 

Hiru unitate didaktikoetako proiektuak eraikitzeko erreminta berak erabiliko ditugu, 

salbuespenak salbuespen. Horregatik, erreminten izenak eta erreminta horiek modu 

egokian erabiltzeko arauak ezagutuko ditugu proiektuak eraikitzen hasi aurretik. 

Oro har, erabiliko ditugun erremintak  honako familia hauetan sailkatuta daude: 

a. EBAKETAKOAK: zerra, arkuzko zerra, inguratzeko zerra, mahaiko zerra 

elektrikoa, elektrikari-guraizeak, kuterra eta  xafla mozteko guraizeak.  

b. ZULATZEKOAK: eskuzko zulagailu elektrikoa, zutabedun zulagailua, ginbaleta 

eta barautsak. 

c. NEURTU, EGIAZTATU ETA MARKATZEKOAK: kalibrea, zinta metrikoa, 

erregela malgua eta eskuaira. 

d. PERKUSIOKOAK: arotzaren mailua. 

e. LOTURAK EGITEKOAK: torlojua, azkoina, zirrindola, iltzea, kola, bihurkinak, 

giltza finkoa, giltza erregulagarria, termokolatzeko pistola, soldagailu elektrikoa 

eta gabila. 

f. ARBASTATZEKOAK  ETA LEUNTZEKOAK: karraka, arraspa eta lizpapera. 

g. EUSTEKOAK: mahaiko torlojua, barailak, kurrikak, sarjenta eta   aliketak.   

 

 

ZERRA edo ZERROTEA 

Zerraren orriaren hortzak tamaina handikoak dira eta 

zura, eta oro har, 4 mm-ko lodiera baino handiagoa 

duten egurrak, listoiak…  ebakitzeko 

erabiltzen da. Metala ebakitzeko erabiliz gero, hortzak 

puskatu egingo litzaizkioke. 
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ARKU-ZERRA edo METALENTZAKO 

ZERRA 

Zerra horrek hortz txikiak ditu, eta metalak 

ebakitzeko erabiltzen da, nahiz eta, behar 

izanez gero, zurezko listoiak ebakitzeko ere 

erabil daitekeen. Irudian azaltzen da nola 

erabili. 

 

 

 

KALADORA edo KALATZEKO ZERRA 

Eskuzko zerra elektrikoa da. Orriak gora eta behera mugituz  

ebakitzen du. Zura ebakitzeko erabiltzen den arren, metala, 

plastikoak… ebaki ditzake, orri egokiak jarriz gero. Oharra: inoiz ez 

erabili irakaslearen baimenik gabe. 

 

 

 

 

 

MAHAIKO ZERRA ELEKTRIKOA 

Lan-mahaiaren gainean finkatuta egoten da eta harizko 

zerra-orriz ebakitzen du. Okumezko xafla, plastikoa edo 

10 mm baino meheagoak diren egur zatiak ebakitzeko 

erabiltzen da. Inoiz ez erabili metalak mozteko. 

 

 

 

 

 

ELEKTRIKARI-GURAIZEAK 

Itxuraz guraize arruntak diruditen arren, heldulekua gomaz 

isolatuta dute korronte elektrikotik babesteko. Horrez gain, 

orrietan koska txiki bana dute kable elektrikoak zuritu ahal 

izateko. 
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KUTERRA edo LABANA 

Oso orri  zorrotza dauka, helduleku batez babestua. Papera, 

plastikoa… ebakitzeko erabiltzen da. 

 

 

 

XAFLA MOZTEKO GURAIZEAK 

Guraize hauen orriak eta heldulekuak 

oso gogorrak dira, metalezko xafla 

meheak ebakitzeko erabiltzen baitira.  

 

 

AROTZAREN MAILUA 

Iltzeak leku berezietan sartzeko  edo mailu 

arrunta erabili ezin daitekeen lekuetarako 

erabiltzen da. Arotzek altzariak muntatzeko erabiltzen dute. 

 

 

 

ESKUZKO ZULAGAILU ELEKTRIKOA 

Gaur egun, abiadura-erregulatzailez hornituta daude, 

eta barauts bereziak erabiliz material mota guztiak zula 

daitezke, besteak beste: burdina, zura, harria... 

 

 

 

ZUTABEDUN ZULAGAILUA 

Zulagailu hau lan-mahaian edo zutabe 

batean finkatuta egoten da. Zulatu behar 

den pieza gora eta behera erregulatu  

daitekeen mahai txiki batean finkatzen da. 

Horregatik, ahal den guztietan, barailak 

erabiltzea beharrezkoa da. Ikus barailak. 
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BARAILAK 

Orokorrean zutabedun zulagailuan zulatu 

behar diren piezei eusteko  erabiltzen dira. 

 

 

 

 

GINBALETA 

Zulo txikiak eskuz egiteko erabiltzen da. Gehienbat,  

gabila sartu behar denean zuloari hasiera emateko.  

 

 

 

 

 

MAHAIKO TORLOJUA edo TORNUZILA 

Lan-mahaian finkatuta egoten da eta barailen bitartez 

landu nahi den piezari eusten dio. Pieza markatu nahi ez 

denean,  barailetan kartoi edo okume zati txikiak jartzen 

dira piezak babesteko.  

 

 

 

BARAUTSAK 

Neurri eta mota askotakoak dira. Guk erabiliko ditugun  

barautsak metalak zulatzeko izan arren, egokiak dira zura 

zulatzeko ere. Barautsaren diametro egokia aukeratu eta ongi 

finkatu behar da barauts-etxean. 

 

 

SARJENTAK 

Erabilera asko eduki arren, normalean 

pieza handiak lan-mahaian finkatzeko, 

edo pieza txikiak elkarrekin finkatu edo 

itsatsi behar direnean erabiltzen dira. 
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ALIKETA UNIBERTSALAK 

Pieza txikiak tolestu, zulatu edo ebaki behar direnean, 

askotan, ezinezkoa da barailak edo mahaiko torlojua 

erabiltzea. Horrelakotan aliketak erabiliko dira. Piezari 

eusteaz gain, alanbreak  ebakitzeko ere balio dute.  

 

 

 

 

 

KURRIKAK  

Berez ez dira eusteko erremintak, nahiz eta batzuetan 

oratzeko erabili. Kurrikek alanbrea mozteko eta iltzeak 

ateratzeko ere balio dute.  

 

 

 

 

KARRAKA 

Metalak arbastatzeko eta leuntzeko erabiltzen da.  

Hortz txikiak ditu eta egin beharreko lanaren arabera 

forma eta izen desberdinak ditu: karraka laua, 

karraka biribila, karraka erdibiribila, karraka 

triangeluarra… 

 

 

ARRASPA 

Karrakaren aldean hortz handiak ditu. Inoiz ez erabili 

metala arbastatzeko, zura arbastatzeko baizik. 

 

 

LIXA edo LIZPAPERA 

Piezak gastatu ondoren bukaera leun-leuna emateko 

erabiltzen da. Izan daitezke egurrerako edo metalerako. 
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TORLOJUA 

Elementu hariztatu bat da. Torlojuaren buruaren arabera honelakoak izan daitezke:  

hexagonalak, karratuak, biribilak, izardunak (Phillips). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZKOINA 

Torlojuaren antzera, elementu hariztatu bat da, baina 

haria, torlojua sartu behar den zuloaren barruan 

dauka. 

 

 

 

 

ZIRRINDOLA 

Zirrindolak torloju-buruaren eta azkoinaren azpian kokatzen 

dira. Lotu behar diren materialen kanpoko bi alboetan. Horrela, 

materialak hobeto finkatuta gelditzen dira. 

 

 

 

 

GABILA 

Torlojuen itxura baldin badute ere, ez daukate gorputz 

zilindrikoa, baizik eta konikoa. Horrez gain, ez dute azkoinik 

behar, lotu nahi den materialean  (zura, plastikoa...) zuzenean 

hariztatzen baitira. Torlojuen antzera, gabilaren buruak ere 

forma desberdinak izaten ditu. 
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GILTZA FINKO LAUA 

Buru hexagonala edo karratua duten torlojuak, azkoinak eta 

gabilak askatzeko eta lotzeko erabiltzen dira. Oro har, 

neurri desberdineko bi aho dituzte, eta askatu edo lotu 

behar diren torlojuen buruen arabera, handiagoak edo 

txikiagoak izango dira. 

 

 

 GILTZA INGELESA 

Giltza finkoaren helburu bera dauka, baina 

egokitu daitekeenez, neurri desberdinetako 

torlojuak aska daitezke berarekin. 

 

 

BIHURKINAK 

Giltza finkoaren antzera, torloju  

eta gabilak biraraziz, muntaiak 

eraikitzeko edo desmuntatzeko erabiltzen 

dira. Torlojuaren edo gabilaren 

buruaren arabera, bihurkinaren ahoa izar 

formakoa (Philips) edo laua izango da.  

 

 

ILTZEAK 

Mota eta material askotakoak izan daitezke. 

Iltzeen ezaugarri nagusiak hauek dira: materiala,  

luzera eta diametroa. 

 

 

TERMOKOLATZEKO PISTOLA 

Izenak adierazten duen bezala, beroa da iturri 

nagusia. Pistolaren atzeko aldetik “termokola”  

barra bat sartzen da, eta beroaren poderioz,  

kola-barra urtu egiten da, eta pistolaren muturretik 

kola beroa irteten da. 
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SOLDAGAILU ELEKTRIKOA 

Eztainuarekin erabiltzen  da. 

Gehienbat, zirkuitu elektrikoetako 

kontaktuak soldatzeko erabiltzen da, 

nahiz eta elementu txikiak soldatzeko 

ere balio izan. 

 

 

 

 

KALIBREA 

Zehaztasun  handiko neurketak egiteko 

erreminta da. Atal asko ditu, eta atal horiek  

erabiliz neurketa mota asko egin daitezke, 

besteak beste: kanpoko diametroak, barneko 

diametroak, zuloen sakonera... 

 

 

 

 

ZINTA METRIKOA 

Gehienetan, zinta metrikoaren luzera 2, 3 edo 5 

metrokoa izaten da eta neurtu dezakeen zati 

txikiena 1 mm-koa da. 

 

 

 

 

ERREGELA MALGUA 

Erregela malgua marra zuzenak egiteko 

erabiltzeaz gain, neurketa errazak eta txikiak 

egiteko erabiltzen da. 30, 40 edo 50 cm-ko 

luzera edukitzen dute eta bereiz dezaketen 

neurri txikiena 1 mm-koa da. 
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ESKUAIRA 

Eskuaira erregela malgu batez osatuta dagoenez, erregelaren 

funtzioa bete dezake. Hala ere, angelu zuzenak markatzeko 

edo egiaztatzeko erabiltzen da batez ere. Neurketak egiteko 

erabiltzean, erregela malguaren ezaugarri berdintsuak ditu. 

 

 

Oinarrizko materiala 

 

EZTAINUA 

Eztainuaren ezaugarri garrantzitsuenak honako 

hauek dira: harikortasuna, urtze-tenperatura baxua 

eta eroale ona izatea. Kolore grisa dauka, eta  

gehienetan, bobina batean harilkatuta komertzializatzen 

 da. Soldadura elektrikoak egiteko oso erabilia da. 

 

 

KOBREA 

Kobrearen kolorea gorrixka da, eta 

ezaugarri garrantzitsuenak, elektrizitatearen eroale 

oso ona izatea eta harikortasuna dira. Oso erabilia da 

zirkuitu elektrikoetan, kable eroale gisa batez ere. 

 

 

ZURA 

Zura zuhaitzetatik lortzen da eta dituen ezaugarri nagusiak hauek dira: malgua, isolatzaile ona, 

erresistentea eta lantzen erraza. Gaur egun zura eraldatu egiten da, eta ondoren deribatu 

hauek lortzen dira: aglomeratua, tablexa, okume-xafla,  kontratxapatua eta  DM-a. 
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1. UNITATEA  

HAIZE-ENERGIA 

1.1.  SARRERA 

Atmosferak ez ditu eguzki-erradiazioak leku guztietan berdin xurgatzen. Izan ere, 

ozeanoen, lainoen, orografiaren eta abarren eraginez, atmosferako une batzuk beste 

batzuk baino gehiago berotzen dira. 

Airea berotu eta dilatatu  egiten da eguzki-erradiazioen energiaren bidez. Dilatatutako  

aireak dentsitate gutxiago dauka eta, ondorioz, gorantz joaten da eta aire-poltsa beroa 

sortzen du.  Beraz, eguzki-erradiazioek indar gutxiago duten lekuetan, airea gutxiago 

igotzen da eta beheko aldean metatzean,  goi-presioko area sortzen du. Gehiago 

berotzen den aire-masa, berriz, goiko aldean hedatzen da, eta behe-presioko area 

sortzen du.  Horrenbestez,  presio-diferentzia horrek goi-presioko arean dagoen  airea 

behe-presioko areara mugitzea  eragintzen du. Airearen mugimendu honi haizea 

esaten zaio, eta sortzen duen energiari , berriz, haize-energia. 

Historian zehar,  gizakiak jakin izan du haizearen indarrari etekina ateratzen. 

Belaontziak edo haize-errotak horren adibide  dira. Gure garaietara hurbilduz,  XIX. 

mendearen bukaeran, haize-energiaz baliatuz energia elektrikoa sortzeko ideiak 

indarra hartu zuen.  XX. mendean,  haize-energiaz ekoitzitako energia elektrikoak 

eragin txikia eduki zuen, beste energien bitartez sortutako energia elektrikoaren 

eraginarekin alderatuz. Hala ere, 70eko hamarkadan jasandako petrolioaren 

prezioaren igoerak haize-energiaren sustapena eta garapena bultzatu zuen, eta, gaur 

egun, teknologia energetikoaren arloan gehien garatzen ari denetako bat da.   

Abantaila ugari ditu haize-energiak. Lehenik eta behin, ez du kutsatzen; bestetik, 

amaiezina da, eta ondorioz, erregai fosilak neurririk gabe ustiatzea ekiditen du;  

gainera,  ez du eragiten aldaketa klimatikoan. Baina horietaz gain, badu beste 

abantailarik ere: energia-iturri merkeenetakoa da; ikatza erabiltzen duen zentral 

termikoa edo zentral nuklearra baino errentagarriagoa.  

Maiz entzuten da zentral nuklearrak oso errentagarriak direla, baina kalkulu horietan ez 

dira kontuan hartzen zentral horiek ingurumenean sortzen dituzten hondamendiak 
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konpontzen erabiltzen diren dirutzak; horiek aintzakotzat hartuz gero, energia nuklearra 

uste baino garestiagoa da. 

 

 

 

1.2. OINARRIZKO PRINTZIPIOAK 

Makina eoliko bat eraikitzen hasi aurretik, kontuan hartu behar dugu zenbat potentzia 

sor dezakeen. Horrela, aldez aurretik jakingo dugu nolako  tamaina eta diseinua eduki 

beharko duen eraiki behar dugun makinak, beti ere kontuan hartuz, kokaguneko ohiko 

haizekadetara eta sortu behar duen potentziara egokitu behar duela.  

Haizea aire-masa da, eta  mugitu egiten  da; beraz, energia zinetikoa da. Energia 

zinetikoa kalkulatzeko honako formula hau erabiliko dugu: 

Ek=
2

1
mv 2 

 

m = aire masa (kg)                                

v = airearen abiadura (m/s) 

 

Badakigu potentzia = energia/denbora dela (P=E/t). Hortaz, energia kendu eta haren 

ordez energia zinetikoa jartzen badugu, potentziaren formula honela geldituko 

litzateke: 

 

t

mv
P

2

2

=  
P = potentzia (w)   

t = denbora (s) 

   

Formularekin jarraituz, m/t-k honakoa adierazten digu: zenbat aire-masa pasako den 

aztertzen ari garen azaleran zehar denbora-unitatean. 
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Denbora-unitatean azalera batetik pasatzen den aire-masa adierazteko, honako 

formula hau erabiliko dugu:  

 

sv
t

m ρ=  

d =  airearen dentsitatea (kg/m3)    

v = airearen abiadura (m/s)            

s = aztergai dagoen azalera (m2) 

Arestian azaldutako adierazpen matematikoa potentziako formulan ordezkatzen 

badugu, 

22

32 svsvv
P

ρρ ==  

eta airearen batez besteko dentsitatea  = 1,25 kg/m3” hartuz gero, honako hau 

lortuko dugu: 

P = 0,62 s v3  

 

Beraz, airetik jasotzen dugun energiak aireak zeharkatzen duen azalerarekin eta   

zeharkatzean duen abiaduraren hirugarren berreturarekin lotura zuzena du. 

Horrenbestez, aire-abiadura berdinarekin, azalera bikoitza duen errotore batek 

potentzia bikoitza emango du. Aire abiadura bikoitzarekin, berriz, ez du potentzia 

bikoitza emango, baizik eta 8 aldiz handiagoa. 

Emaitza horiek izugarrizkoak diruditen arren, tamalez, ezinezkoa da potentzia hori 

guztia lortzea. Izan ere, airea errotoretik pasatzean galera energetikoak jasaten ditu. 

Betz-ek galera horiek kalkulatu zituen, eta haren teoriaren arabera, energia eolikotik 

atera daitekeen errendimendurik onena % 59 da. Lehen azaldutako formula orokorrari 

Betzek aurkitutako errendimendu-faktorea gehitzen badiogu, formula hau geldituko 

zaigu:  

Pmax= (0,59) 0,62 s v3  

Tamalez, formula horri errotoreari dagozkion errendimendu-koefiziente mekanikoen eta 

abarren koefizienteak gehitu behar zaizkio. Pala anitzeko errotorearen errendimendu-

koefizientea 0,3 da. 
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Aipatutakoaz gain, errotore edo helizearen puntako abiadura (u/v) kontuan hartu behar 

da. Faktore horrek airearen abiadura eta helizearen palaren muturreko abiadura 

erlazionatzen ditu. Adibidez: helizearen palaren muturreko abiadura 40 m/s  bada; eta 

airearen abiadura, berriz, 10 m/s: 

 4
10

40 ==
v

u
 

Aerosorgailuaren puntako abiadura-faktorea 4 izango da. Beraz, zenbat eta handiagoa 

izan faktore hori, orduan eta handiagoa izango da helizearen biraketa-abiadura. 

Faktore hori erabiltzen da helizearen abiadura kalkulatzeko, helizearen diametroa eta 

airearen abiadura kontuan hartuta, noski. 

 

D
v

u
v

bira









=
19

min
 

v= airearen abiadura (m/s)         

u/v = puntako abiadura-faktorea  

D= helizeren diametroa (m) 

 

Oharra: 19 zenbakia 60 segundo eta 3,14ren arteko zatiduraren emaitza da. 
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1.3. AEROSORGAILUA 

MATERIALA 

• bizikletaren aurreko urkila eta gurpila 

• dinamoa 

• 2 malguki 

• 1 mm-ko lodiera duen metalezko xafla 

• Okume-xafla 

• 15 mm-ko diametroa duen  metalezko tutua 

• 2 besarkagailu 

• 2 m kable 

• Uhin osoko artezgailua 

• pila kargagarria, etengailua eta 4,5 V-eko lanpara 

• 20 mm-ko diametroa duen gomazko tapoia 

• M4 torlojuak, eta dagozkien azkoinak eta zirrindolak 

             

                                                                                                                                        

PROZEDURA 

Haize-sorgailu honek, hilean, 1 kWh-eko energia sor dezake. Batez beste, eguneko, 20 

Wh-tik 40 Wh-ra energia sortzen du. Sortutako energia 15 W-eko zelula fotovoltaiko 

batek sortutakoaren parekoa da; kostu ekonomikoa, berriz, askoz txikiagoa da. Oso 

tramankulu sinplea da; beraz, oso erraza eraikitzen.  Gainera, tresna egokia da 

aerosorgailu handien funtzionamendua ulertzeko. Azken finean, funtzionamendu-teoria 

berean oinarritzen baitira.  
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Aerosorgailua eraikitzeko bizikleta baten aurreko urkila eta  gurpila erabiliko ditugu. 

Gurpilak ondo zentratuta egon behar du. Erradio artean, helize-funtzioa betetzen duten 

bederatzi txapa kokatuko ditugu. Ondoren, haize-orratz bat erabiliko dugu gurpila 

haizearen norabidearen aurka bira dadin. Dena den, aerosorgailuaren 

segurtasunagatik, haize-orratzaren ardatzaren euskarria ez da finko egongo: 40 km/h-

ko haizekada gertatuz gero, haize-orratzak lan egiteari utzi, eta, berehala, gurpila 

haizearen norabidean lerrokatuko da. Ondorioz, haize-errotak (gurpilak) utzi egingo dio 

biratzeari. 
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Sorgailuaren funtzioa bizikletaren dinamoak beteko du. Izan ere, dinamoa esaten zaion 

arren, iman finkoz osatutako sorgailua da. Dinamoaren errotorea arinago bira dadin, 20 

mm-ko diametroa duen goma bat jarriko dugu  muturrean. Goma mota horiek aulki 

metalikoen hanketan  erabiltzen dira; beraz, oso erraz lor daitezke. Haizekadaren 

indarrez haize-errota (gurpila) biraka hastean, gurpilaren haguna marruskatzen ari den 

dinamoaren goma ere biraka hasiko da. Une horretan, sortutako energia haize-

errotaren biraketa-abiaduraren araberakoa izango da; beraz, zenbat eta haizekada 

gogorragoa, orduan eta energia elektriko gehiago sortuko dugu. Hala ere, badago 

beste era bat dinamoaren errendimendua hobetzeko: bere borneen artean polaritate 

gabeko 10 mF-ko kondentsadorea konektatzea. 

Sortutako energia elektrikoa 

garraiatzeko erabiliko den kablea 

bizikletaren urkilaren barrenetik 

pasatuko dugu. Kontuan hartu 

sortutako energia korronte alternoa 

dela, eta gure helburua 6 V-eko 

bateria txiki bat kargatzea dela; beraz, 

lortutako korronte alternoa (KA) 

korronte zuzen (KZ)  bilakatuko dugu diodo zubi baten bidez. 

Ondorengo irudian goian aipatu dugun zirkuitu elektrikoa daukagu. Lau multzok 

osatzen dute: dinamoa edo sorgailua, artezgailua, pila kargagarria eta hartzailearen 

zirkuitu elektrikoa. Aztergailua 4 diodoren bidez egin dezakegun arren, askoz 

merkeagoa eta errazagoa da artezgailu txiki bat jartzea. 

 

Aerosorgailua balkoian, teilatuan edo gutxienez 6 m-ko altuera duen zutabe batean 

finkatu daiteke. Haize-errota muntatzerakoan, kontuan eduki behar da zer posiziotan 
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kokatzen den haize-orratza, zeren eta turbulentzia ez-simetrikoa sortzen bada, 

aerosorgailuaren errendimendua jaitsi egiten da. 

 

Ondorengo argazkiko aerosorgailuaren haize-orratza metalezko xaflaz egina dago. 

Okumezko xaflarekin egin dezakegun arren, kontuan hartu behar dugu aerosorgailuak 

egoera meteorologiko anitzetan lan egin beharko duela; beraz, ahal izanez gero, 

gomendagarria da zura erabili ordez metala erabiltzea.                  

             

Zumaiako Institutuko ikasleek egindako aerosorgailua 
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Argazki honetan, haize-orratza 

haizearen norabidearen aurka 

mantentzeko erabiliko  ditugun bi 

malgukiak ikus ditzakegu. Eskuineko 

malgukia luzatu egin da,    haize-orratza 

jasaten ari den haizekada bortitzaren 

indarrak eraginda. Ezkerreko malgukiak, 

berriz, ez du lanik egiten.  Ondorioz,  

haize-orratzaren norabidea  ez dator bat 

gurpilaren perpendikularrarekin, 

gurpilaren norabidearekin baizik. 

Egoera horretan, aerosorgailua 

haizearen norabide berean dago; beraz,  

ez da biratzen ari. Biratzeko, 

derrigorrean, haizearen norabidearekiko 

perpendikular egon behar du. Argazkian 

ez dago dinamorik, malgukiak hobeto 

ikusi ahal izateko. 

Bestalde, gaur egungo  hainbat bizikletak ez du dinamorik kanpoko aldean, aurreko 

gurpilaren ardatzean barneratuta baizik (ikus irudia). Izan ere, dinamo mota horiek 

marruskadura gutxiago sortzen dute, eta, ondorioz, gurpilaren biraketa-abiadura 

handiagoa da. Instalazio elektrikoari dagokionez, arestian aipatutako bera da. Beraz, 

urkilatik argira (lanpara) doan kablea aurkitu behar dugu, kable hori baita dinamoaren 

irteera. Ondoren, irteera hori artezgailuari konektatu behar diogu, lehen ikusitako 

zirkuitu elektrikoan adierazten den moduan. 

 

 

 

 

 

Aurreko ardatzean integratutako dinamoa
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1.4. AEROSORGAILU TXIKIA 

MATERIALA 

• Aeromodelismoko hegazkinetan erabiltzen den helizea, gutxi 

gorabehera, 15 cm-ko  diametroduna. Dena den, 1 mm-eko txapa 

erabiliz ere eraiki daiteke helize bat.   

• 1,5 V-eko motor txikia. Edozein elektronika dendatan lor dezakegu, eta 

oso merkeak dira. Hala ere, jostailu zahar bati kentzea eta berriz 

erabiltzea izango litzateke egokiena. Horrela eginez gero, proiektua 

eraikitzen hasi aurretik, pila bat hartu eta probatu ea motorrak 

funtzionatzen duen. 

• 20 cm-ko luzera duen egur-listoia, eta  9 cm x 12 cm  den egurrezko 

oinarria. Oinarriaren lodiera, ahal bada, 2 cm-koa izan dadila. 

• Iltzeak eta goma elastikoak, motorra eta zutabea finkatzeko. 

 

 

PROZEDURA    

 Listoia oinarriaren ertz batean iltzatuko 

dugu (ikus irudia). Listoiaren goiko 

ertzean motorra kokatuko dugu. 

Horretarako, listoiaren aurkako bi 

aldeetan iltze txiki bana sartuko dugu, 

baina kontuan eduki behar dugu iltzearen 

gorputz zati batek kanpoan gelditu behar 

duela. Gauzak horrela, goma elastikoak 

iltzeetan egokitu, eta motorra listoiaren 

goiko aldean kokatuko dugu. 

 

Motorraren ardatzean helizea kokatuko dugu. Ardatzak eta helizearen zuloak diametro 
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berekoak izan behar dute; egiaztatu hala den. Helizea ardatzean kokatu baino lehen, 

kola berezia erabili, adibidez: Loctite. Haize-errota bukatuta daukagu.  

Dena den, sorgailu honek sortuko duen energia-kantitatea oso txikia izango da. Hain 

txikia, ezen ez baita gai izango goritasun-lanpara txiki bat pizteko. Lortutako energia 

egiaztatzeko, galbanometro (polimetro) bat konektatu beharko dugu motorraren 

borneetan.  

 

 

 

1.5. DOITASUNEZKO ANEMOMETROA 

 

MATERIALA 

• motorra ondo estaliko duen plastikozko tapoia 

• 3  kopa erdiesferiko  

•  M4 torlojuak, eta haiei dagozkien  azkoinak eta zirrindolak  

• motor elektriko txikia  

• 32 mm-ko  diametroa duen tutua (hustubide-tutua) 

• bizikletaren abiadura-neurgailua 
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PROZEDURA 
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2. UNITATEA 

ENERGIA HIDRAULIKOA 

2.1. SARRERA 

Ura mugitzean edo erortzean sortzen den energiari esaten zaio. Izan ere, ura altueratik 

erortzean, altueran  zuen  energia potentziala energia zinetiko bilakatzen da. Ur-masak 

errota mugiarazi egiten du, turbina edo errota batetik abiadura handian pasatzean. 

Sorgailua errotaren ardatz berean  lotuta egoten denez, errotarekin batera biratzen da. 

Horrenbestez, sorgailuak biratzean  energia elektrikoa ekoizten du.  

Uda eta udazkenean ur gutxi izaten da, eta horren ondorioz, ur-korronteak txikiak dira. 

Horregatik, ur-korronte horiek ez dute behar adina indar gurpil hidraulikoak mugitzeko. 

Beraz, korronte elektrikoaren ekoizpenak konstantea izan behar duenez, beharrezkoa 

da ur-jauzian behar adina ur egotea. Horretarako, eraikuntza erraldoiak eraiki ziren: 

urtegi erraldoiak, kanalak eta abar. 

Zentral hidroelektriko bat  eraikitzea oso garestia den arren, epe luzera abantaila asko 

ditu. Ingurumenari eta mantentze-lanei dagokienez, zentral hidroelektrikoen   

abantailetako batzuk honako hauek dira: erabilitako ura, kutsatu gabe, ibaira itzultzen 

da soroak ureztatzeko; erreaktoreak ez du ingurumena kutsatzen; urtegia eraikitzeko 

inbertsioa erraldoia den arren, mantenu lanak ez dira garestiak… 

Bestalde, XIX. mendean ikatzaren, eta, ondoren, petrolioaren ustiapena oso 

emankorra izan zen. Ondorioz, bi energia mota horiek oso merkeak ziren. Hortaz, 

lurrinezko makinak gurpil hidraulikoak baino errentagarriago bilakatu ziren, ikatzez edo 

petrolioz elikatzen baitziren. Horrek gurpil hidraulikoa desagertzeko zorian utzi zuen. 

Hala ere, eta epe luzera begira, energia hidraulikoa ikatz-energia edo petrolio-energia 

baino errentagarriagoa da. 

Dena den, energia elektriko kantitate txikiak ekoizteko (baserri baten argiak eta 

etxetresna elektrikoak elikatzeko), aski da erreka bazterrean eraikitako kanal txiki 

batean sorgailu bati lotutako  turbina txiki bat kokatzea. Izan ere, baserri asko hornitu 

izan  dira horrela  Euskal Herrian. Horretaz gain, uraren indarra mende askotan erabili 

izan da baserrietan garia ehotzeko. 



E. Hilario Larrañaga Intxaurrondo  ENERGIA HIDRAULIKOA 

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TAILERRA 

Materiala birziklatuz eta berrerabiliz 

27 

Industria Iraultzan, bereziki XIX. mendearen ostean, urak garrantzi handia hartu zuen 

energia elektrikoaren ekoizpenean. Izan ere, garai hartan  asmatu ziren gurpil 

hidraulikoak energia elektrikoa ekoizteko. Eta gizakiaren garapenarekin batera, energia 

elektrikoaren hazkundea etorri zen.  

 

2.2. OINARRIZKO PRINTZIPIOAK 

Ibai batek eman dezakeen potentzia, wattetan, honako hau da: 

HQP ⋅⋅= 10  
Q = uraren emaria (l/s)        

H = ur-jauziaren altuera (m) 

Beraz, ur-jauziak eman dezakeen potentzia jakiteko, altuera eta emaria neurtu behar 

ditugu.  

Hainbat era dago ur-jauzi txikien emaria 

jakiteko. Adibidez: erreka txiki baten emaria 

20 l/s-ko baino txikiagoa dela pentsatzen 

badugu, irudian azaltzen den sistema erabil 

dezakegu. Errekako ura  tutu edo kanaleta 

baten bidez bolumen ezaguna duen bidoi 

batera isurtzen da.  

 

Bd

Bb
Q =  

Q =  uraren emaria (l/s)                     

Bb = bidoiaren bolumena (l)              

Bd = bidoiaren betetze-denbora (s) 

Ura tutu txikietan zehar eramaten da turbinaraino. Baina marruskaduren ondorioz, 

abiadura galtzen joaten da; beraz, energia zinetikoa galtzen du. Horrenbestez, 

garrantzitsua da ura garraiatzeko erabiliko den tutuak neurri egokia edukitzea.  

Tutuaren barneko azalera zenbat eta leunagoa izan, orduan eta marruskadura 

txikiagoa jasango du urak ibilbidean. 
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Plastikozko tutuak dira onenak ura garraiatzeko: alde batetik, erresistentzia txikia 

jartzen dute ura garraiatzean; bestetik, beste materialekin egindako tutuak baino askoz 

merkeagoak dira. 

Ur-jauzi txikietan, uraren abiadura mugatu egin behar dugu turbinaren sarreran eta 

irteeran. Horrenbestez, turbinaren sarreran uraren abiadura 1 m/s-ekoa  baino 

txikiagoa izan dadin, tutuak egokitu egin behar ditugu; turbinaren irteeran, berriz,  

uraren abiadura 0,5 m/s  izan daiteke gehienez. Ubidea eraikitzerakoan, norabide-

aldaketa bortitzak saihestu egin behar ditugu. Horretarako, tutuak tolestuz  kurbatu 

egingo ditugu. Izan ere, zenbat eta zurrunagoa eta oztoporik gabea izan ubidea, 

orduan eta abiadura handiagoarekin jaitsiko da ura.  Beraz, zenbat eta marruskadura 

gutxiago jasan urak, orduan eta energia gehiagorekin iritsiko da turbinara. 

Aipatutakoa kontuan hartuta, ur-jauziaren altuera totalari (H) urak jasandako energia-

galerak (h)  kentzen badizkiogu , altuera erabilgarria (He) lortuko dugu.  

 

He = H - h 

He: altuera erabilgarria (m)                                             

H: altuera totala (m)                                                        

h: ubidean sortutako marruskaduragatik, galdutako 

altuera (urezko zutabea metrotan)   

 

Bestalde, egina dagoen iturgintza-instalazio bat aprobetxa  dezakegu: ura doan izango 

dugulako eta modu erraz bat delako eraiki behar dugun proiektua probatzeko. Honela 

egingo dugu: 
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• Iturri guztiak itxita daudela, iturgintza-instalazioan daukagun presioa neurtuko 

dugu. Era honetan, ur-jauziari dagokion altuera jakingo dugu, zeren 1 atm-eko 

presioak 10 m-ko altuera duen ur-jauzi baten balio energetiko bera baitu. 

• Tutuak eman dezakeen ur-emaria neurtuko dugu. Horretarako, iturri guztiak 

irekita daudela, bidoi txiki bat urez bete, eta zenbat denboran betetzen den 

kronometratuko dugu (arestian ur-jauziaren  emaria neurtzeko egindako 

ariketaren antzera). 

 

 Lor dezakegun emariaren gehieneko errendimendua, txorrota guztiak irekita daudela, 

tututik irteten den  emariaren erdia da. Beraz, lehen aipatutako galerak kontuan 

hartuta, ur-jauzi horri dagokion altuera erabilgarria (He) kalkulatutako altuera totalaren 

(H) % 65 izango da. Adibidez:  neurtutako presioa eta ur-emaria 4 atm eta 0,3 l/s 

badira, hurrenez hurren, 0,15 l/s-ko emaria erabiliz lortuko dugu gehieneko potentzia, 

eta ur-jauziaren altuera erabilgarria (He) 0,65 x 40= 26 metro izango da. 

Beraz, turbinaren sarreran lor dezakegun gehieneko potentzia  honako hau da: 

392615,010 =⋅⋅  watt 

Guk, Turgo izeneko turbina eraikiko dugunez, (ikus 

irudia) hari dagozkion kalkuluak landuko ditugu. Turgo 

turbinaren errotoreak jasan dezakeen ur-zorrotadaren 

gehieneko diametroa errotorearen diametroaren 

laurdena  da. 

Errotorearen diametroa edo abiadura kalkulatzeko 

honako formula hauek erabiliko ditugu: 

 

 

Errotorearen abiadura (Bira/min) =  4300
D

H
 

H = ur-jauziaren desnibela (m)     

D = errotorearen diametroa (cm) 
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Ur-zorrotadaren diametroa kalkulatzeko, aldiz,  honako formula hau erabiliko dugu: 

Ur-zorrotadaren diametroa (mm) = 16,8
H

Q
 

Q = uraren emaria (l/s)              

H = ur-jauziaren desnibela (m)  

Turgo turbinaren errendimendua oso ona da, batez beste % 80. 

Hala ere, zentral hidroelektriko baten errendimendua ez datza turbinara iristen den 

uraren energian soilik, baizik eta turbinak duen errendimendu mekanikoan ere bai. 

Turbinak, makina guztiek bezala, marruskaduragatik potentzia galtzen du. Beraz, ongi 

aukeratu behar dugu zer motatako turbina eta sorgailua erabili behar dugun 

errendimendua ahalik eta hoberena izan dadin. 

Irudian zentral hidroelektriko bat azaltzen da. Urtegiko ura turbinara ubide baten bidez 

iristen da eta, turbina birarazi ondoren, errekara itzultzen da baratzak ureztatzeko. 

 Sorgailu elektrikoak, turbinaren ardatz berean kokatuta dagoenez, biratzean energia 

elektrikoa sortzen du. Ekoitzitako energia elektrikoaren tentsioa igo egiten da  

transformadoreen bidez.  Ondoren, energia kontsumo-guneetara garraiatzen da tentsio 

altuko dorreak erabiliz. 
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2.3. TURGO TURBINA  

MATERIALA 

• gutxienez 15 cm-ko diametroa duen metalezko edo plastikozko potoa  

• 17 cm x 50 cm x 1 cm den egurrezko oinarria 

•  M4 x 10 mm-ko luzera duten 8 torloju, eta haiei  dagozkien azkoinak eta 

zirrindolak   

• 80 mm x 80 mm eta 40 mm x 40 mm diren metalezko eskuairak 

• 3 x 15 mm-ko gabilak (eskuairak oinarrian lotzeko) 

• M6 x 160 mm-ko luzera duen hagaxka, eta hari dagozkion azkoinak  eta 

zirrindolak 

• M6 haria eta 20 mm-ko diametroa duen  tutuari eusteko besarkadera 

• silikona-poto baten muturra 

• gomazko zirrindola edo estankotasun-juntura  

• M6 x 20 mm-ko luzera duten  torlojuak, eta haiei dagozkien azkoinak eta 

zirrindolak 

• silikona-potoa 

• fokua duen dinamoa (foku gabekoak ere balio du) 

• 4 joare 

• 70 mm-ko diametroa duen twist motako metalezko tapa 

• 15 mm-ko diametroa eta 6 cm-ko luzera duen tutu zurruna 

• 15 mm-ko barne-diametroa duen gomazko tutu malgua 
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PROZEDURA 

Uraren bidez mugitzen den errota da, eta alabeen formagatik eta kokapenagatik Turgo 

turbina esaten zaio. Eraikiko dugun Turgo turbina txikia da, baina errendimendu 

handikoa denez, oso potentzia handia eman dezake.  

Izan ere, 12 m eta 300 m bitarteko ur-jauzi txiki eta ertainetan  erabiltzen da, eta behar 

duen ur-emaria 0,1  l/s  eta  50 l/s bitartekoa  da. Lortzen den potentziari dagokionez, 

10 W eta  ehunka kW bitartekoa izan daiteke. Guk eraikiko dugun turbina  iturritik 

irteten den ur-zorrotadari akopla dakioke.  

Irudian Zumaiako Institutuko ikasleek egindako Turgo turbina azaltzen da. Turbina hori 

elikatzeko iturriko ura erabiltzen da.  

 

 

 

 

 

 

Turbinaren funtzionamendua oso sinplea da. Ur-zorrotadak alabeak bultzatzen ditu, 

eta, ondorioz, errotorea biratzen du. Turbinak  ur-zorrotada batekoak edo gehiagokoak 

izan daitezke (ikus irudiak). 
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Turbina horrekin  abiadura handia lor daiteke; beraz, sorgailua turbinaren ardatzari lotu 

dakioke  engranaje-sistema biderkatzailea tartekatu behar izan gabe.   Izan ere, 

horregatik dira, besteak beste, instalazio horiek hain merkeak eta iraunkorrak.  

Oinarrizko azalpenak ulertu ondoren, iturrian akoplatzen den Turgo turbina bat 

eraikitzeari ekingo diogu. Eredu gisa, Zumaiako Institutuko ikasleek egindako Turgo 

turbina erabiliko dugu. 

Turbina eraikitzeko honako urrats hauek jarraituko ditugu: 

1) Metalezko edo plastikozko poto bati gaineko 

tapa kenduko diogu; beheko tapari, berriz, 

zulo bat  egingo diogu dinamoaren lepoa 

sartzeko. 

2) Potoa egurrezko oinarrian finkatuko dugu,  

M6 x 20 mm-ko  torlojuak eta haiei dagozkien 

azkoinak eta zirrindolak erabiliz. Potoa, gogor 

finkatuta geldi dadin, oinarriari lotuko diogu 

metalezko eskuairaren bidez. 

 

3) Dinamoaren lepoa potoan egindako zuloan 

egokituko dugu, eta dinamoa egurrezko 

oinarrian gogor finkatuko dugu eskuairaren 

bidez. Ondoren, dinamoaren lepoaren  eta 

potoaren arteko  estankotasuna lortuko dugu 

silikona erabiliz. 

 

4) 5 mm-ko diametroa duen zuloa egingo dugu 

twist motako metalezko taparen erdian. 

Horrez gain, 4 mm-ko diametroa duten 8 

zulo egingo ditugu taparen ertzeko 

perimetroan. Kontuan izan zulo guztiek 

distantzia berean egon behar dutela 

elkarrekiko. 
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5) Joareak erditik moztuko ditugu, 

irudiek   adierazten duten moduan. 

Lortzen ditugun 8 kopa 

erdiesferikoek tamaina bera eduki 

behar dute; beraz, joareak tentu 

handiz moztuko ditugu. Ondoren, 

kopa erdiesferikoak tapari lotuko 

dizkiogu, M4 x 10 mm-ko torlojuak 

eta haiei dagozkien azkoinak eta 

zirrindolak erabiliz. 

 

 

6) Muntatutako twist tapa (errotorea) dinamoaren ardatz 

hariztatuari lotuko diogu. Horretarako, M4-ko azkoina 

eta zirrindola erabiliko ditugu. 

 

 

7)  Errotorea dinamoaren ardatzean kokatu 

ondoren, silikona-potoaren muturraren 

pasagunea kalkulatu eta zulatu egingo  dugu. 

Kontuan izan, ur-zorrotada bideratzen duen  

muturrak (silikona-potoaren muturra), gehienez, 2 

cm sartu behar duela turbinaren potoaren 

barrura. Bestalde, ur-zorrotadaren inklinazio-

angeluak  10 º eta 20 º bitartekoa izan behar du. 

 

8) Silikona-potoaren muturra, tutu zurruna eta gomazko tutu malgua, hurrenez 

hurren, elkarrekin akoplatuko  ditugu, eta estankotasuna lortuko dugu 

besarkaderen bidez. 

 



E. Hilario Larrañaga Intxaurrondo  TURGO TURBINA 

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TAILERRA 

Materiala birziklatuz eta berrerabiliz 

35 

 

9) Era berean, tutu zurrunari eutsiko dioten M6 haria duen  besarkadera, M6 

hagaxka eta eskuaira jarriko ditugu. Eta ur-zorrotadaren muturraren posizioa 

kalkulatu ondoren, hagaxkari  eutsiko  dion eskuaira lotuko diogu egurrezko 

oinarriari. 
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2.4. TURGO ERROTORE ERTAINA 

MATERIALA 

• 1 mm-eko lodiera duen altzairu herdoilgaitzezko xafla 

• enbutitzeko eskuzko prentsa 

• nylonezko gurpila 

• 3 x 10 mm-ko buru biribildun gabilak 

• gabila herdoilgaitzak 

 

PROZEDURA 

Errotorearen alabeak eraikitzeko, erdiesferak  enbutituko  ditugu altzairuzko xaflan. 

Horretarako, 1 mm-eko lodiera duen altzairu herdoilgaitzezko xafla erabiliko dugu. 

Alabe bakoitzaren  diametroa, gutxienez,  ur-zorrotadaren  diametroaren % 150 izango 

da.   

 

Errotorea eraikitzeko honako urrats hauek jarraituko ditugu: 

 

1) Altzairu herdoilgaitzezko xafla karratu 

formako pieza txikietan moztuko dugu. 

Ondoren,  enbutitzeko prentsan kokatuko 

ditugu. Karratuak kopa erdiesferikoaren 

diametroaren bikoitza izan behar du. 

Enbutitzeko prentsaren pieza guztiek, 

bereziki oinarriak, ongi koipeztatuta egon 

behar dute.  
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2) Prentsa zanpatzeko  behar den indarra,  

mahaiko torlojuaren  edo gurpilak askatzeko 

katuaren bidez lortuko dugu. Mahaiko torlojua 

erabiliz gero, mahaiko torlojuaren biraderari  1 

m-eko luzera duen tutu bat  erantsiko diogu; 

horrela, biraderan esfortzu txikia egin arren, 

indar handia lortuko dugu prentsa zanpatzeko. 

 

 

3) Ziurtatu enbutitzeko 

muturra beheraino iritsi 

dela. Dudaren bat izanez 

gero, prentsa (mahaiko 

torlojua edo katua) pixka 

bat  lasaitu eta, berriro, 

gogor estutu. Ondoren, 

enbutitutako xafla atera. 

Kontuan izan ertz 

zorrotzak geratuko 

zaizkiola; beraz, kontuz ibili xafla ateratzean. 

 

 

 

4) Enbutitutako xafla mahaiko torlojuarekin  

eutsi, eta moztu egingo dugu. Ebakitzean 

sortutako bizarrak karrakarekin kenduko  

dizkiogu,  eta ertzak lixatu egingo  ditugu. 

Ondoren, zulo txiki bat egingo diogu ertz 

batean. 
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5) Ardatza kokatzeko, zulo bat egingo dugu nylonezko gurpilaren erdian. Horrez 

gain, 12 zulo txiki egingo ditugu gurpilaren ertzeko perimetroan. Zulo txiki 

horien diametroak  alabea lotzeko erabiliko dugun gabilaren diametroak baino 

txikiagoa izan behar du.  Ez dugu ahaztu behar zulo guztiek distantzia berean 

egon behar dutela elkarrekiko. 

6) Bukatzeko, kopa erdiesferikoak nylonezko gurpilari lotuko dizkiogu. 

Komenigarria da erabilitako metalezko material guztia, bereziki gabilak, altzairu 

herdoilgaitzezkoak izatea. 
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3. UNITATEA 

EGUZKI-ENERGIA 

3.1. SARRERA 

Eguzkitik iristen diren erradiazio elektromagnetikoek sortzen duten energiari  esaten 

zaio. 

Bizitza ezinezkoa izango litzateke eguzki-energiarik gabe. Aurreko ataletan aipatutako 

energia hidraulikoak eta haize-energiak, adibidez,  eguzki-energian dute haien 

abiapuntua. Eguzkiak, ondo aprobetxatuz gero, gure behar energetiko guztiak bete 

ditzake. Izan ere, guk kontsumitzen dugun energia baino lau aldiz gehiago igortzen dio 

Lurrari. Beraz, 6.000 milioi urterako bermatuta daukagu eguzki-energia. 

Eguzkitik jasotzen den erradiazioen indarra hainbat egoeraren menpe dago, besteak 

beste: baldintza atmosferikoaren, latitudearen eta orduaren menpe. Baldintza 

egokietan, 1.000 W/m2-ko potentzia jaso daiteke. Potentzia horri erradiazio esaten 

zaio. 

Erradiazioa hiru modutan iristen da guregana: zuzenean, lausotuta edo biak batera. 

Erradiazio zuzenak, izenak dioen bezala, zuzenean iristen dira Lurrera, tartean inolako 

islapen edo errefrakziorik jasan gabe. Erradiazio lausotuak, berriz, atmosferan, laino 

artean eta abarretan jasandako errefrakzioen eta islapenen ondorioz sortutakoak  dira. 

 

3.2. OINARRIZKO PRINTZIPIOAK 

Eguzki-energiaz hitz egitean 

eguzki-argiak emandako 

energiaz  arituko gara. Baina 

badaude guk ikusten ez 

ditugun  eguzki-izpiak ere. Izan 

ere, bero espezifiko txikia 

duten izpi infragorriak  ezin 

ditugu ikusi; eta  izpi ultramoreek, berriz, ikusmenari kalte egiten diote. Guk ongi ikus 

ditzakegun koloreak gorriaren  eta morearen artekoak dira.   
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Objektuek xurgatzen  ez duten eta, ondorioz,  guk ikusten ditugun  erradiazioak 

besterik ez dira koloreak. Beraz, koloreek objektuen ezaugarriak adierazten dizkigute.  

Azter dezagun zer gertatzen zaion objektu bati   argi-izpien eraginpean dagoenean. 

Errazago ulertzeko, erradiazio 

elektromagnetikoen norabideari buruz 

azalpenak ematean, argi-izpiez eta 

haien  norabideaz arituko gara.  Argi-

izpiak objektu batera heltzen direnean, 

hiru fenomeno hauetakoren bat 

gertatzen da: xurgatzea, islatzea edo 

transmititzea. Hiru fenomeno horiek 

objektuaren egitura materialarekin lotura 

zuzena dute. Eskuineko irudian, aipatutako hiru erreakzioak horma batean irudikatzen 

dira. Behekoan, berriz, fenomeno bakoitza material mota batean irudikatzen da. 

Dena den, fenomeno horiek ez dira bakarka ematen, baizik eta elkarrekin uztartuta. 

Izan ere, ez dago xurgatze, islatze edo transmisio perfekturik. Adibidez: ispilu batek  

iristen zaizkion argi-izpi gehienak islatzen ditu, kopuru txiki bat xurgatzen du, eta 

kopuru oso txiki bat transmititzen du. Baina iristen zaion argi-izpi kopurua eta arestian 

aipatutako 3 fenomenoetan (islatzea, xurgatzea eta transmititzea) parte hartzen duen 

izpi-kopurua bera da. Ispilua objektu islatzailea dela esango dugu. 

Horrez gain, objektuaren gainazalaren leuntasunak zerikusi handia du. Zenbat eta 

leunagoa izan objektuaren gainazala, orduan eta eguzki-izpi gehiago islatuko ditu. Izan 

ere, objektuaren gainazala zimurtsua bada, argi-izpiak ez dira islatuko objektura 

iristean zuten angelu berean. Egoera hori kontuan hartu behar da argi-erreflektoreak 

eraikitzerakoan. 

Material gardenekin ere beste fenomeno bitxi bat gertatzen da. Eguzki-izpiak 

desbideratu egiten dira  bata bestearen gainean dauden  material gardenak zeharka 
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zeharkatzean. Fenomeno optiko horri errefrakzio esaten zaio eta oso erabilia da 

lenteak diseinatzeko orduan. 

Lenteak material gardenekin eginak daude eta kurba-formakoak dira. Argi-izpiak 

desbideratu egiten dira lentea zeharkatzean. Lentea zeharkatu ondoren, argi-izpiak 

elkartzen badira, lente horri konbergente esaten zaio. Argi-izpiak, aldiz, elkarrengandik 

bereizten badira, lente horri dibergente esaten zaio. 

Lentearen puntu garrantzitsuena zentro 

optikoa da, eta  lentearen ardatz optikoan 

kokatuta dago.  Puntu hori zeharkatzen 

duten eguzki-izpiak ez dira desbideratzen.  

 

Lente konbergenteak kanpoan dagoen 

puntu batean elkartzen ditu eguzki-izpiak. Puntu hori ardatz optikoan kokatuta dago eta 

foku esaten zaio. Guk egingo dugun proiektua fenomeno horretan oinarrituko da.  
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3.3   30-60 EGUZKI-LABEA 

MATERIALA 

• 1 m x 1 m x 10 mm den kontratxapatua 

• 1m x 1,5 m x 10 mm den kontratxapatua 

• 2 m x 1 m x 4 mm den okumezko xafla 

• 2,5 m x 20 mm x 20 mm diren 4 listoi 

• 2,5 m x 40 mm x 20 mm den listoia 

• 2,5 m x 20 mm x 40 mm diren 4 listoi 

• 4 m x 10 mm x 10 mm den listoia 

• kartoizko kutxak (isolatzaile termiko gisa lan egiteko) 

•  39 cm x 62 cm x 0,5 mm den metalezko xafla (aluminioa, letoia, latorria…) 

• 43 cm x 46,5 cm den beira 

• 12 cm-ko zabalera duen oihal gogorreko tira (bakeroa edo olana)  

• sukaldean erabiltzen den aluminio-paper erroilua 

• 47 cm-ko luzera eta 20 cm-ko zabalera duen piano-bisagra  

• kartolak ixteko erabiltzen diren 2 kisketa 

• labeari eusteko eta atea irekitzeko heldulekuak 

• kola zuria, silikona, iltzeak eta gabilak 

• pintura beltza 
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PROZEDURA 

Eraikiko dugun eguzki-labea termikoki ondo isolatutako kutxa da. Kutxaren atea 

beirazkoa izango da; horrela, eguzki-izpiak kutxaren barruko aldera sartu ahal izango 

dira. Barruko aldea beltzez margotuko dugu, kolore beltzak eguzki-izpiak hobeto 

xurgatzen baititu. Gainera, xafla islatzaileak (erreflektoreak) kokatuko ditugu sarreraren 

inguruan. Horrela, bada, kutxaren alboko eguzki-izpiak barrurantz bideratuko ditugu. 

Beraz, beroa metatzeko tramankulu bat lortuko dugu. Izan ere, kutxaren barruko 

tenperatura 130 º C-ra igo daiteke. 

Irudian, Zumaiako Institutuko ikasleek egindako “30-60 eguzki-labea” azaltzen da. 

Labe horren atea eskuinerantz irekitzen da, baina ezkerrerantz edo beherantz irekitzen 

dela ere egin dezakegu 

 

 

Labeak 30 º edo 60 º-ko inklinazioarekin xurga ditzake eguzki-izpiak. Horregatik deritzo 

30-60 eguzki-labea. Labearen bi aldeetako bat erabil dezakegu lurrean asentatzeko. 

Horrela, bada, guk aukeratuko dugu zein izango den edukiko duen inklinazioa 

eguzkiaren erradiazioarekiko. 

Labea oinarri txikiaren gainean asentatzen badugu, 60 º-ko inklinazioarekin xurgatuko 

ditu eguzki-izpiak. Inklinazio hori oso egokia da neguan, ilunabarrean eta egunsentian. 

Izan ere, eguzki-izpiek indar gutxien duten unea baita. Udaran edo eguerdian, berriz, 

oinarri handiaren gainean asentatuko dugu. Horrela, eguzki-izpiek 30 º-ko 

inklinazioarekin eragingo diote labeari, eta, ondorioz, xurgatuko duen beroa askoz 

handiagoa izango da. Ondorengo irudietan aipatutako bi egoerak ikus ditzakegu: 
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Sarrerako beirak ahalik eta perpendikularren egon behar du eguzkiarekiko. Horrela, 

eguzki-izpiek errazago zeharkatzen dute, eta ez dute itzalik sortzen labearen barruan.  

30-60 Eguzki-labea eraikitzeko honako urrats hauek jarraituko ditugu. 

1) Alboko bi panelak diseinatu: 

• 10 mm-ko lodiera duen 

kontratxapatua erabiliko dugu   

(sendoak izatea garrantzitsua da, 

labearen euskarriak izango 

direlako).   

• 30 º eta 60 º-ko inklinazio-aukera 

lortu behar dugu. 

• Mantendu proportzioak, neurriak 

ez dira garrantzitsuak. Baina neurri 

horiek erabiliz gero, 5 litroko 

edukiera duen ontzia sar dezakegu labean. 
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2) Egitura eraiki: 

 

• Moztutako panelen ertzak 

ondo lixatu eta bata bestearen 

gainean jarriko ditugu, berdinak 

direla egiaztatzeko. 

• 48 cm x 40 mm x 40 mm 

diren listoiak erabiliz, egitura 

osatuko duten 5 listoiak moztu. 

• Listoi horiek mozteko 

ingletatzeko zerra erabili (listoien 

ertzak paneletan ondo egokitu 

daitezen). 

• Listoiak paneletan iltzatu 

baino lehen, ertzetan arotzaren 

kola zuria eman. 

• Egiaztatu eskuairaren bidez 

egituraren angelu zuzen guztiak 

perpendikularrak direla elkarrekiko. 

 

 

3) Egitura tapekin forratu: 

 

• Okumezko txapa erabiliz,  

alboetako tapak markatu eta moztu 

egingo ditugu (aurreko tapa 

azkenerako utziko dugu, alde hori 

atearentzat delako).  

• Egituraren ertz guztiak arotzaren 

kola zuriz busti (kolak sendotasun 

handia ematen die iltzatutako pieza 

guztiei).  

• Tapak  alboetan iltzatu. 
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4) Labea termikoki isolatu: 

 

• Kutxaren barneko albo guztiak kola zuriz 

bustiko ditugu. 

• Aluminio-paperez estaliko dugu kolaz 

bustitako  barneko aldea, baina paperaren alde 

distiratsua kanpoko aldera begira itsatsiko dugu 

(aluminio-paperak erradiazioen bidez beroa 

galtzea saihesten du). 

• Albo bakoitzaren txantiloia egingo dugu bi 

aurpegiko uhin-kartoia erabiliz. 

• Txantiloi forma duten 5   kartoi zati moztu eta 

albo bakoitzean itsatsiko ditugu, listoiaren 

zabaleraren neurrira (40 mm) iritsi arte, horrela 

lortuko baita isolatzaile funtzioa izatea.  

 

Isolamendu prozesua bukatu ondoren, barneko aldeak kartoiz forratuta gelditu 

behar du. Beraz, labearen sarrerako lau listoiak besterik ez dira ikusi behar (ikus 

irudia).  

 

 

5) Atearen markoa eraiki: 

 

• 40 mm x 20 mm den listoia erabiliz, 

atearen markoa egingo dugu. 

• Egiaztatu atearen  markoaren  

neurriak labearen sarrerako 

markoarenak baino txikiagoak direla, 

hain zuzen ere, 2 cm motzagoak.  

.  
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6) Beira-zumitzak kokatu: 

 

• 10 mm x 10 mm den listoia erabiliz, 

beira-zumitzak markatu eta moztu egingo  

ditugu (alde bakoitzeko bi moztuko ditugu, 

nahiz eta orain bat erabili) . 

• Barneko perimetro guztian beira-

zumitzak finkatu eta iltzatu. 

Kontuan izan beira-zumitzen ertzak eta markoaren kanpoko aldeak elkarren parean 

egon behar dutela (ikus irudiko xehetasuna). 

 

7) Beira markoan kokatu: 

 

• Silikona eman beira-zumitzen barneko 

aldeei. 

• Beira kokatu, beira-zumitzetan. 

• Silikona eman beiraren perimetro 

osoan. 

• Arestian moztutako beira-zumitzak 

itsatsi,  beiraren barneko  perimetro osoan 

(beira eta atearen markoaren arteko 

estankotasuna lortuko dugu). 

 

8) Bisagra kokatu: 

• 47 cm-ko  luzera eta 20 mm-ko zabalera 

duen  piano-bisagra lotuko  diogu atearen 

markoari. 

• Sarrerako  markoaren ertzetan 1 cm-eko 

tartea markatu (tarte horiek bisagra lotzeko 

eta erreflektoreak finkatzeko erabiliko ditugu). 

• Atea labearen markoan zentratu eta 

bisagraren beste aldea markoari lotu. 
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Berdin da atea zein aldetara irekitzen den. Dena den, ondo zentratuta egon behar 

du. Izan ere,  irudiko labean, Zumaiako ikasleek egindako labean  ez bezala, 

bisagra 60 º-ko  posizioan lotu da, beheko aldean, alegia. 

 

9) Kisketak eta heldulekuak finkatu: 

 

• Zirritu-zinta bat itsatsiko dugu atearen barneko  

perimetroan, atea ixtean estankotasuna lortzeko. 

• Kisketa pare bat  muntatu (indar handia egin behar 

dutenez, kartola motako kisketak erabiliko ditugu).  

• 2 helduleku lotu (atea irekitzeko eta labea 

garraiatzeko). 

 

10) Eltzea kokatzeko oinarria prestatu: 

 

• 39 cm x 62 cm x 0,5 cm den xafla moztuko dugu. Xafla aluminiozkoa, letoizkoa 

edo latorrizkoa izan daiteke. 

• 25 cm-ko luzeran markatu, tolestu eta diedro bat osatu. 

• Diedroa beltzez margotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labea bukatutzat eman dezakegun arren, metalezko diedro beltza kokatuko dugu 

labearen barruko bi oinarrietan, eltzea kokatuko den oinarrietan, alegia. Hori 
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egiteko arrazoiak hauek dira:alde batetik, metalezko pieza horrek eguzki-

erradiazioak hobeto xurgatu eta bero erabilgarri bilakatuko ditu; eta bestetik, janaria 

prestatu ondoren, xafla metalikoa ateratzeko aukera ematen du, garbitu ahal 

izateko.  

 

11)  Erreflektoreak diseinatu eta eraiki: 

 

• 10 mm-ko lodiera duen kontratxapatua erabiliz, irudian azaltzen diren bi piezak 

moztuko ditugu (bakoitzetik 2 pieza moztuko ditugu). 

• Arotzaren kola zuria urarekin nahastu (lortutako nahasketa arinagoa izan 

dadin). 

• Moztutako piezak (erreflektoreak) kola zuriz  busti. 

• Aluminio-paperez estali. 

 

 

Erreflektoreen helburua ahalik 

eta eguzki erradiazio gehien jaso 

eta labera bideratzea izango da. 

Hau da, erreflektoreek labearen 

inguruko eguzki-izpiak labearen 

barrurantz bideratuko dituzte. 

Labearen atea laukizuzena ez 

denez, erreflektoreek  neurri 

desberdinak izango dituzte. 
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12)  Erreflektoreak elkarrekin lotu: 

 

• 6 cm-ko zabalera 

duen lerro bana kolaz bustiko 

dugu erreflektoreen ertzetan. 

• Erreflektore txiki 

baten eta handi baten alboak 

elkartu. 

• 12 cm-ko zabalera 

duen olana-tira batez, alboak 

itsatsi (juntura egin). 

• Aipatutako hurrenkera 

(erreflektore txikia eta 

handia) jarraituz, hurrengo juntura egin. 

• Urrats berdinak jarraitu erreflektoreen beste aldean. 

 

Elkarrekiko junturak malgua izan behar du. Horrenbestez, olana edo bakeroetan 

erabiltzen den ehuna erabiliko dugu juntura gisa. Izan ere, junturak bisagra funtzioa 

bete behar du. Erreflektore pareen neurriak desberdinak direnez, elkarri lotzeko 

hurrenkera kontuan izan behar dugu. Txiki bat handi batekin elkartuko ditugu, eta 

hurrenkera horri jarraituko diogu beste bi erreflektoreekin ere.  

Ondorengo irudietan,  labea  erreflektorerik gabe eta erreflektoreekin ikus dezakegu. 

Garraiatzeko eta atea irekitzeko behar diren heldulekuak ere ikus daitezke. 
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3.4. EGUZKI-KOLEKTORE OPTIKOA 

MATERIALA 

• lupa ahalik eta handiena 

• 100 cm x 10 cm x 2 cm den kontratxapatua 

• 8 cm-ko luzera eta 2 cm-ko zabalera duen bisagra  

• 30 cm-ko luzera eta 5 cm-ko zabalera duen okumezko txapa 

• M4 hagaxka, eta hari dagozkion azkoinak eta zirrindolak 

• M4 tximeleta 

• metalezko pintza 

• 4 mm-ko diametroa eta 25 cm-ko luzera duen tutua 

• arotzaren kola zuria 

• 25 cm-ko luzera eta 2 cm-ko zabalera duen xafla (aluminiozkoa edo 

okumezkoa) 

 

PROZEDURA 

Antoine Laurent Lavoisier zientzialari frantsesak irudian azaltzen den eguzki-kolektore 

optikoa eraiki zuen. Tramankulu horren lenteek 1,3 m-ko eta 15 cm-ko  diametroak 

zituzten eta eguzki-izpien fokua 3,2 m-ko distantzian kontzentratzen zuten.  Fokuan 

1.800 ºC-ko tenperatura lortu zuen, eta beste metal batzuen artean, platinoa urtu zuen. 

Guk eraikiko dugun eguzki-kolektore optikoak lente bat edukiko du, eta fokuan 360 ºC 

baino gehiago lortuko dugu. 

Tramankulua eraikitzen hasi baino lehen, saiakuntza bizkor  bat egingo dugu. Lupa bat 

hartu, eta eguzki-izpien kontzentrazio-fokua lortuko dugu   paper batean. Fokuan 

lortutako berotasuna luparen eta eguzki-izpien araberakoa izango da.  Tamalez, kosta 

egingo zaigu fokua paperaren puntu zehatz batean mantentzen (pultsua mantentzea 

zaila baita). Horrenbestez, eraikiko dugun tramankuluak gradua daitekeen euskarri 
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sendo bat edukiko du. Horrez gain, behatxulo bat gehituko diogu, lentea eguzki-izpiei 

begira zehaztasunez jartzeko.  

Eguzki-kolektore optikoaren piezarik garrantzitsuena lentea da. Lentea (guk lupa 

erabiliko dugu) funtzionatzen ez duten proiektore, lanpara, prismatiko edo abarretan 

aurki dezakegu. Dena den, lupak oso merkeak dira eta oso erraz lor daitezke.  

Tramankuluaren oinarrien neurriak lentearen araberakoak izango dira; beraz, ereduko 

neurriak alda daitezke.  

 

Eguzki-kolektore optikoa eraikitzeko honako urrats hauek jarraituko ditugu: 

1) Oinarriak egin eta bisagrarekin lotu: 

• Oinarriak egiteko 30 cm x 20 cm x 2 cm 

diren kontratxapatuak prestatu.  

• Oinarrien ertzak bisagra bidez lotu. 

Horrela, 0 º-tik  90 º-ra artean mugitu ahal 

izango dugu luparen oinarria.   
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2) Luparen euskarria prestatu: 

• 20 cm x 20 cm x 2 cm den 

kontratxapatuaren zentroa aurkitu, eta luparen 

diametro bereko zirkunferentzia markatu.  

• Zuloa egin.  Aukera izanez gero, luparen 

diametro bereko fresa erabili. Bestela,  

inguratzeko zerraren bidez moztu.  

• Lupari kirtena kendu, eta  ondoren, zuloan doitu. Lupa zuloan sartu baino lehen, 

zuloaren ertzari kola zuria eman.  

• Kontratxapatua mahai gainean etzan, eta lupa zuloan kokatu. Luparen uztaiak  

mahaia  ukitu behar du. Horrela, lupa bertikal egotea lortuko dugu oinarriarekiko. 

• Lupa euskarriaren zuloan doitu. Ondoren, soberan dagoen kola garbitu eta 

lehortzen utzi. 

 

3) Luparen euskarria finkatu: 

• Luparen euskarria oinarriaren ertzean 

lotuko dugu. Mailuarekin iltzatzen badugu, 

kolpeek lupa mugi dezakete; beraz,  kola zuria 

erabiliko dugu.  

• Euskarriaren ertzari kola eman eta, 

ondoren, oinarriaren ertzean itsatsi.  

• Sarjentaren bidez bi piezak estutu 

elkarren kontra, itsatsi bezain laster. Luparen 

euskarriak eta oinarriak gogor lotuta egon behar 

dute. 

• Soberan gelditzen den kola garaiz garbitu, 

lehortu baino lehen, alegia.  

 



E. Hilario Larrañaga Intxaurrondo  EGUZKI-KOLEKTORE OPTIKOA 

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TAILERRA 

Materiala birziklatuz eta berrerabiliz 

54 

4) Luparen posizioa doitzeko errail-sistema egin: 

Errail bat erabiliko dugu luparen oinarria eguzki-izpien norabidean graduatzeko. Errail 

horrek luparen oinarriaren eta tramankuluaren oinarriaren arteko inklinazio-angelua 

finkatuko du. 

• Erraila egiteko, 25 cm-ko luzera 

eta 2 cm-ko zabalera duen xafla bat 

(okumezkoa  edo aluminiozkoa) 

moztuko dugu.  

• 5 mm-ko zabalera eta 20 cm-ko 

luzera duen arteka bat egin. 

• 4 mm-ko diametroa duen zuloa 

egin xaflaren oinarrian (beheko 

ertzean). 

• Xaflaren arteka karrakatu eta 

lixatu. 

• Errailaren beheko ertza tramankuluaren oinarriari lotu gabila baten bidez.  

• 4 mm-ko diametroa eta 3 cm-ko sakonera duen zuloa egin luparen oinarriaren 

ertzean.  

• Zulotxoa kolaz bete hagaxka sartu baino lehen; horrela, hagaxka gogor 

finkatuta geldituko da. 

• Finkatu M4 eta 5 cm-ko luzera duen hagaxka, luparen oinarrian egindako 

zulotxoan.  

• Hagaxkaren kola ondo lehortu eta gero, ez lehenago, zirrindola  sartu eta 

tximeleta hariztatu. Ondorioz,  luparen oinarria errailari lotuta geldituko da tximeleta 

estutzean. 

 

 

 



E. Hilario Larrañaga Intxaurrondo  EGUZKI-KOLEKTORE OPTIKOA 

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TAILERRA 

Materiala birziklatuz eta berrerabiliz 

55 

5) Lentearen fokuaren behatxuloa finkatu: 

Dagoeneko,  lentea oinarrian finkatuta dago, eta oinarri horrek inklinatzeko aukera 

ematen du. Orain, fokua finkatzeari ekingo diogu; beraz, lehenengo urratsa lentea 

ondo orientatzea izango da. Horretarako, behatxulo bat kokatuko dugu lentearen 

euskarrian. 

• 4 mm-ko diametroa eta 20 cm-ko luzera duen tutu bat moztu (tutu hori izango 

da behatxuloa). 

• 4 mm-ko diametroa duen zuloa egin, luparen euskarriaren beheko aldean 

(oinarria ukitzen duela, eta erdi-erdian).  

• Tutuaren muturra zuloan sartu, eta gainerakoa oinarrian finkatu gida batzuen 

bidez.  

• Gidak kolaz gogortu. Kontuan izan tutuak oinarriaren erdian  eta lentearekiko 

perpendikular egon behar duela.  

• Gidaren tamaina bera duen egurrezko karratu bat jarri tutuaren kanpoko ertzetik 

2 cm-ra eta, tutuari begira dagoen aldean,  xafla bat itsatsi. 

 Lupa ongi orientatuta dagoenean, eguzki-izpiak  tututik  pasa eta argi-zirkulu (halo bat) 

bat markatuko dute, irteeran itsatsitako xaflan.  
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6) Eguzki-fokua aurkitu eta finkatu: 

• Lentea eguzki-izpiei begira jarriko dugu, ondo 

orientatuta, alegia. 

• Paper ilun bat hartu eta, lentearen aurrean  

hurbilduz eta urrunduz, fokua aurkitu.  

 Mugimendu horiek paraleloak   izan behar dute 

lentearekiko. Berehala konturatuko gara paperean 

sortzen den argi-haloa zabaltzen edo estutzen joaten 

dela. Beraz, ahalik  eta fokurik kontzentratuena 

lortzen saiatuko gara. 

 

 

7) Fokuan materialari eusteko pintzaren euskarria eraiki eta finkatu: 

 

• Behin fokuaren posizioa aurkituta, 

papera kokatuta dagoen puntua  markatuko 

dugu tramankuluaren oinarrian.  

• 4 mm-ko diametroa duen zulo bat egin 

distantzia horretan, baina  oinarriaren erditik 3 

cm-ra.   

• M4 eta 10 cm-ko luzera duen hagaxka 

bat lotu zulo horretan, hari dagozkion azkoinak 

eta zirrindolak erabiliz. 

• Metalezko pintza baten oinarrian 4 mm-

ko diametroa duen zuloa egin.  

• Metalezko pintza kokatu hagaxkaren goiko aldean (gora eta behera desplazatu 

daitekeela), eta  komeni zaigun posizioan finkatu, azkoinak eta zirrindolak erabiliz. 
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Pintza horrek saiakerak egiteko materialari eusteko balioko du. Behin materiala pintzan 

kokatuta, pintza gora eta behera mugituko dugu hagaxkan zehar fokuarekin topatu 

arte. Ondoren, azkoinak estutuz, pintza finkatuta utziko dugu. Tenperatura eta 

argitasun handia sortzen denez, betaurreko beltzak jantzita,  kontu handiz lan egingo 

dugu. 

Tramankulu honen bidez tenperatura altua lortu daiteke, 360  ºC-tik gora. Gainera, foku 

oso txikia eta egonkorra lortzen da; beraz, oso egokia da honako lan hauek egiteko:  

piro-grabatuak egurrean,  dilatazio-saiakuntzak, tenperatura-saiakuntzak materialekin...  

Hainbat koloretako kartoi meheekin esperimentatzea ere interesgarria izan daiteke. 

Izan ere,  kartoi mehe batzuk besteak baino azkarrago su hartzen  dutela ohartuko 

gara. Zenbat eta ilunagoa izan kartoi mehea, orduan eta azkarrago hartuko du su. 

Beraz, zergatik margotzen dira beltzez eguzki-labeak?  Bada, kolore ilunak egokiagoak 

direlako eguzki-erradiazioak xurgatzeko. 
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Aukera hau aprobetxatu nahi dut nire irakasle izan zen, eta  TIA taldeko (Taller de 

Investigaciòn Alternativa) kide den Jose Manuel Jimenez Superi nire esker ona 

helarazteko. Beragandik jaso bainuen, hein handi batean,  bai energia berriztagarriekin 

lan egiteko zaletasuna, baita  lan hau egiteko materiala ere. Eskerrak eman nahi 

dizkiet, halaber, TIA taldeari, eta bereziki, Iñaki eta Sebastian Urkia Lus anaiei arlo 

horretan egindako lan guztiagatik, erreferente izan baitira lan hau egiterakoan. 

 

 


