


2 Eraikuntza deskribapena 

3 Egituraren deskribapena  

4 Atonduren deskribapena 

 

 

 

PROIEKTU LIBURUA 

1 Proiektuaren deskribapena / planoak 



PROIEKTUARENDESKRIBAPENA/PLANOAK































































































ERAIKUNTZAANALISILABURPENA



1 
 

PROIEKTUAREN ERAIKUNTZA DESKRIBAPENA 

Atal honetan proiektuaren diseinu deskribapena garatuko da, eraikuntza elementuetan zentraturik. Lehenik 

proiektuaren deskribapen orokor bat garatuko da eta ondoren eraikuntza elementu nagusiak definituko dira. 

 

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA: 

Eraikina edo eraikin multzoa (Zorrotzaurre kultur zentroa) Zorrotzaurreko penintsulan kokatzen da, Bilboko 

iparraldean. Hau garrantzitsua izango da EKT kode teknikoan zein eskakizunak bete behar diren ziurtatzeko. 

Araudiaren justifikazio atalean definitu den moduan, eremuak hezetasun handia izango du. Beraz horma eta 

soleraren iragazkortasun maila 5 izango da eta fatxadena aldiz 4 (informazio guztia araudi atalean 

justifikatua). 

Proiektua eraikin ezberdinez eta gune publiko egituratzaile batez osatzen da. Auzoan gaur egun dagoen 

kultur zentroa berreskuratzea da helburu nagusia, Zorrotzaurreko master planaren ostean. Dena den garapen 

teknikorako eraikin guztietatik bat aukeratu da, guztiz eraikuntza berria dena, hain zuzen. Gainontzeko 

eraikinak eta proiektuaren arrazoiak proiektuaren liburuan definitzen direlarik. 

Aukeratutako eraikina Hostel eremu bat, mediateka eta zentroaren bulegoak osatzen dute. Materialtasunari 

erreparatuz ezan daiteke izaera industrialeko materialak erabili direla batik bat. Honen arrazoi nagusia 

proiektuaren itxura arina eta gunearen memoria historikoa errespetatzea da. Zorrotzaurre identitate 

industrialeko gunea da gaur egun, baina etorkizunean master plan berriarekin izaera hori galdu egingo du, 

eraikuntza sistemaren bitartez iraganeko identitatea oroitzea bilatzen da. Proiektuan, bere osotasunean, 

zenbait jatorrizko pabilioi mantentzea proposatzen da eta Hostel eremua hauekin kontaktuan egongo da, 

espazio egituratzaileak elkar lotzen dituelarik. 

 

ESPAZIO PUBLIKOA: 

Espazio publikoari dagokionez, proiektua hiru plaza nagusiz osatzen da: Auzoko etxebizitzetatik gertu dagoen 

plaza, zentroaren plaza nagusia (proiektuaren erdian kokatzen dena, dispositibo egituratzaile bezala) eta 

elizaren atzeko plaza gunea). Guztietan berdeguneen eta pabimentuaren arteko erlazioa bilatzen da, 

eremuaren erabileraren arabera horietako bat nagusitzen direlarik.  

Liburu teknikoan garatuko den eraikina (hostel eraikina) zentroaren plaza nagusiaren alboan kokatzen da. 

Plaza honetan hormigoizko baldosa hidraulikoak izango dira nagusi, batik bat eremu diafano eta polibalente 

bat bilatu nahi delako, baldosa hauen artean zenbait puntutan txorkoak ezarriko dira begetazioa hazi dadin.  

 

ERAIKINAREN ERAIKUNTZA DESKRIBAPENA ATALKA: 

Ondoren proiektuaren eraikuntza elementuak multzoka aztertuko dira, hauek izaeraren arabera klasifikatuz. 

LURRAREKIN KONTAKTUAK DAUDEN HORMAK ETA ZORUAK: 

- Sotoko hormak: 

Eraikinaren sotoaren perimetroan ezarriko da, bai gela teknikoen guneetan bai parkin gunean. 30 cm-ko 

sotoko horma planteatu da eraikinaren egituraren kargak ere jasoko dituena. Honek 5. Mailako 

iragazkortasuna izan behar duenez, lamina iragazgaitza kanpotik eta drenaia elementuak ezarri egin dira 

(drenaia tutua eta drenaia geruza). Solera, iragazkortasun maila dela medio, 10 cm enkastratuko da 

aipatutako horma honetan (informazio hau xehetasunetan dago ikusgai). 

- Solera:  

Sotoko lurrean solera armatu arrunta bat ezartzea planteatu da, kontuan izanda honen iragazkortasun maila 

5 izan behar dela HS1 kode teknikoko atalaren arabera. Beraz, lamina iragazgaitza beheko (kanpoko) hertzean 

planteatu behar izan da. Erabiliko den hormigoia ere ez hidrofiloa izan beharko da. Aurreko atalean azaldu 

den moduan, hau 10 zm enkastratuko da sotoko horman. 

ITXITURA HORIZONTALAK ETA FORJATUAK: 

*Forjatuak aztertu baino lehen garrantzitsua da aipatzea proiektuaren egitura altzairuzkoa planteatu dela, 

sistema arinago bat lortzen da modu honetan. Tailerreko gunean beharrezkoa den argia ere izango da 

aukeraketaren arrazoietako bat (8m). Ahalik eta zutabe kopuru gutxiena lortu nahi da behe solairuan, gune 

diafanoak lortzeko (iraganean eraikina erabileraz aldatzeko gaitasuna izatea bilatu nahi da). 

- Forjatuak: 

Forjatuei dagokionez txapa kolaborantedun sistema arina aukeratu da (informazio gehigarria egitura atalean). 

Hauek zenbait ataletan kalearekin kontaktuan egongo direnez isolatzailea sabai faltsuan edo zoru teknikoan 

ezartzeko aukera diseinatu da proiektuan, hauen kokapena xehetasunetan dago ikusgai. Txapa 

kolaborantearen eraikuntza diseinua Incoperfil enpresaren arabera burutu da. Forjatua guztiz 15 cm-ko 

lodiera izango du (hormigoia eta txapa barne). 
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- Itxitura horizontalak: 

Bi itxitura horizontal desberdin klasifikatu ahal ditugu eraikinean. Hostel eremua estaltzen duen estalki 

maldatsua eta hostel eremuko gune komunitarioan dagoen terrazaren estalki zapalgarri laua. Bi modeloak 

ondoren definituko dira. 

- Estalki maldatsua:  

 

Rockwool enpresaren soluzioa aukeratu da estalki mota hau garatzeko. Metalrock estalki arin 

soluzioa hain zuzen. Txapa kolaborante baten gainean rockwool isolatzailea ezartzen da (arroka artile 

hidrofugoa) eta gainean junta altxatuazko zink estaldura. Proiektuaren estalkietan arintasuna bilatzen 

da baita aipatutako izaera industrialaren mantentzea. Urak fatxadetan ezartzen diren erretenetara 

garraiatuko dira eta zorroten bertikalak fatxadatik eramaten direlarik. (xehetasunetan ikusgai). 

Estalkia ahal den neurrian garbi gelditzea nahi da, horregatik azkenengo solairuari 5 metroko altuera 

ezarri zaio. Estalki azpitik aireztapen tutueri guztiak garraiatuko dira galeria komun guneetatik.  

Estalkiari gagokionez ere aipatu beharra dago, fatxadetan bezala, isolatzailea kanpoaldetik ezartzea 

planteatu dela, arroka artile hidrofugoa erabiliko da. Lurrinaren kontrako hezia eta lamina 

iragazgaitza ere ezartzeko beharra dago Hs1 atalaren arabera. 

- Estalki lau zapalgarria: 

 

Terrazetan, forjatu kolaborantearen gainean ezarriko da estalki irauli zapalgarria. Hs1 atalaren 

arabera lurrinaren kontrako hezia izan beharko du isolatzailearen atal beroan eta lamina iragazgaitza 

isolatzailearen gainean. Estalki honetan poliestireno extruituta erabiltzea planteatu da isolatzaile 

hidrofugo moduan. Zolatu flotagarria ezarri da proiektuan, xehetasunetan ikusi ahal den moduan. 

Baldosen artean ura jasoko da terrazan kokatzen den erretenean jasotzen direlarik. 

Proiektuan ez da hostel eremu komunitarioaren terraza definitu, hosteleko gelen terraza baizik. Dena 

den sistema bera erabiltzea planteatu da bi guneetan. 

 

- Itxitura Bertikalak: 

Bi itxitura horizontal nagusi definituko dira proiektuan: Polikarbonato plakaz osatutako aire ganbera aireztatu 

dun fatxada (termoartzilla orri nagusiduna) eta termo artzilla blokedun orri bakarreko fatxada. Bi fatxada mota 

hauen izateko arrazoia proiektuaren inguratzaileari dagokio. Proiektuan inguratzaile termikoa soilik 

mediatekan, bulegoetan eta hostel eremuko geletan ezarriko da, eraikineko tailer gunea aldiz, bakarrik barne 

eta kanpo espazioa banatuko dituen inguratzaile bat izango du: polikarbonatozko kanpo orria. Beraz, fatxada 

aireztatu arinaren elementuak zenbait puntuta bananduko dira, fatxada orri bakarrekoan bilakatzen delarik. 

Trantsizio hau xehetasunetan aztertu daiteke. 

1. Orri bakarreko fatxada, urarekin kontaktuan:  

HS1 kode teknikoko atalaren arabera 4. mailako iragazgaiztasunaren eskakizunak betetzeko 

ondorengo sistema ezarri da: 28 cm lodierako termoartzilla arindu blokedun orri nagusia isolatzaile 

termikoa kanpoaldetik ezartzen delarik. Fatxada bistan dagoen guneetan akabera leuna eta 

hidrofugoa planteatuko da. Fatxadaren barnean zutabe metalikoak ezarriko dira, bermatze puntuak 

ezartzen direlarik (hau oin xehetasunetan definituko da). 

 

2. Orri bakarreko fatxada, urarekin kontaktuan:  

 

Fatxada hau galerietan ezarriko da. Nahiz eta termikoki babestuta ez egon, eraikinaren barnean 

kokatzen da, beraz ez ditu iragazgaiztasun eskakizun altuak izango. Orri nagusi meheago bat 

planteatzen da, 19zm-koa, eskakizun termikoak bakarrik betetzen dituena. Beharrezko puntuetan 

lurrunaren aurkako hezia ezarriko da baina lamina iragazgaitzarik ez. Isolatzaileari dagokionez, 

proiektu osoan bezala kanpotik ezarriko da. Fatxada honi buruzko informazio gehigarria 

xehetasunetan ageri. 

 

3. Polikarbonato plakez osatutako aire ganberadun fatxada: 

Fatxada honen kasuan, orri nagusiak lehen puntuan deskribatutako ezaugarri berak izango ditu. 

Honen ezberdintasuna ezartzen zaion 35 cm-ko “aire ganbera” da.  Berez, polikarbonato plakak 

bigarren geruza baten moduan planteatzen dira, eraikina guztiz inguratzen dutelarik. Polikarbonato 

geruza eta orri nagusiaren artean zorrotenak eta instalakuntzak garraiatzeko espazioa egotea nahi 

da proiektuan. Bigarren geruza honen goi atalean ere erretenak planteatzen dira, aldi berean aire 

ganberaren aireztapena bermatzen dutelarik. (Laban zentroa, Londres, erreferentzia bezala harturik). 

Kanpo geruzaren 35 cm banatzearen bezte arrazoia estetikoa izango litzateke. Bi geruzadun fatxada 

inguratzailea bilatzen da zenbait puntutan banatzen direnak, erritmoa nolabait apurtzen dute eta argi 

jokuak lortuko dira gune diafanoetan. Kapa ezberdinak eta ezartzen diren instalazioak kaletik  

nabariko dira. 

- Barne banaketak eta akaberak: 

Barne banaketei dagokionez sistema arinak eta desmuntagarriak bilatzen dira etorkizunean eraikina 

erabileraz aldatzeko aukera izan dadin. Beraz, Pladur enpresako igeltsu kartoi plaka sistemak erabiliko dira. 

Gelen arteko banaketa puntuetan isolatzaile akustikodun sistema bikoitza ezarri beharko da. Sabai faltsuetan 

ere pladur sistemak erabiliko dira. 

Barne akaberei dagokionez, gune hezeetan alikatatuak ezarriko dira. Gune publikoetan aldiz egur 

konglomeratuzko plakak ezarriko dira plano orokorretan ikusi ahal den moduan. Barnetik berotasun sentsazio 

bat bilatu nahi denez egur akabera horiek erabiliko dira. 

- Eraikinaren hutsarteak: 

Hutsarteei dagokionez akordeon irekiduradun leihoak, leiho finkoak eta luzernarioak ezarri dira proiektuan. 

Gune publikoetako leiho guztiak finkoak izango dira. Geletan aldiz, irekitze aukera planteatu da. Fatxadetan 

ere bigarren geruza ate labainkor mekanikoen bitartez irekiko da (sistema mekanizatua). Beiretan aire 

ganberadun climalit sistema erabiliko da. 

Luzernarioei dagokionez bakarrik azken solairuko geletan kokatuko dira, Velux enpresako soluzioa aukeratu 

da. Xehetasunetan garatuko da argi-zulo hauen xehetasuna. 

- Laburbilduz, proiektuan materialtasunari dagokionez guneak gaur egun duen identitate industriala 

mantendu nahi da, bai forma aldetik bai materialtasun aldetik. Baina hau ez du esan nahi teknika berritzaileak 

ez direla erabiliko. 



EGITURAANALISILABURPENA



1. PROIEKTUAREN DESKRIBAPEN LABURRA

Zorrotzaurreko (Bilbo) Master plan ostean proiektua garatzeko proposatutako gunea desegituratuta gelditzen da. Gaur 

egun auzo mugimenduak penintsularentzako onuragarria izan den eremu kulturala sortu du, Bilbotarrak erakarriz eta 

eskaintza kultural berriak sortuz. Plan berezian, azkenik, gune hauetako zenbait pabilioi mantentzea erabaki da. Baina ez 

da inolako loturarik bermatzen haien artean, desitxuratutako gunea utziz. 

Proiektu honetan gune horren birgaitzea eta handipena bilatzen da, eraikin berriak, birgaitzeak eta espazio publiko 

egituratzaileak definituz. Zentro kulturala gaur egun bezala, eraikin isolatuz osatuko da, plaza nagusi baten inguruan 

antolatzen delarik. Eraikin bakoitzak programaren ekintza desberdinak jasoko ditu, eraikin nagusi bat dagoelarik. 

Proiektu osoan, gaur egun dagoen eta memoria historikoa den estetika industriala mantentzea erabaki da. Zenbait 

eraikin birgaituz eta beste batzuetan gaur egungo eraikuntza teknika berriak aplikatuz. 

1.1. PROIEKTUAREN ANTOLAKETA 

Proiektua 3 eraikinetan banatzen da, infografian ikusi daitekeen moduan: Pabilioi berriak (bertan media-lab eta 

bigarren eskuko azoka), eraikin berriztatua (antzokia, harrera gunea eta erakusketa aretoa) eta eraikin zaharrarekin 

kontaktuan dagoen eraikin berria (mediateka, bulegoak eta hostal eremua). Aipatuetatik azkenengoa izango da 

egituraren kalkulua burutzeko aukeratu dena, egitura guztiz berria delako eta egitura zaharrarekin izan behar duen 

konexioaren interesarengatik.   

1.2. KALKULURAKO AUKERATUTAKO ERAIKINAREN DESKRIBAPENA 

Liburu teknikoa guztiz garatu ahal izateko, proiektuaren eraikinetatik, espazioen arteko loturan bermatzen duena 

aukeratu da. Honetan, Zorrotzaurreko identitatea izan den estetika industriala mantendu da bai diseinu, bai morfologia 

eta materialen erabilpenaren aldetik. Eraikina hiru gune edo erabilpen nagusietan antolatzen da: Mediateka publiko 

gunea (zentroaren erabiltzaile eta bezeroentzako planteatua), Zentro kultural osoaren bulegoak eta bertan ekintzak 

gauzatzen dituzten artistentzako “Hostel” eremua. Mediateka eta bulegoak behe solairuan kokatzen dira, Hostel-a 

aldiz, gainontzeko solairuetan. 

Morfologiari dagokionez, oina “L” moduan garatzen den eraikina da, Hostel-aren areto komunitarioa jatorrizko 

hormigoizko egitura baten gainean ezartzen delarik (aretoa+terraza). Gainontzeko egitura guztiz berria izango da. 

Hau, suteentzako babesa dela medio estaltzea planteatu da fatxadetan eta gelen arteko banaketa elementu guneetan. 

Eraikinaren unifikazioa eta jarraitasuna lortzeko polikarbonato geruza inguratzaile  bat ezarriko da fatxadetan, zenbait 

puntutan itxitura-partzial (termikoki ez isolatzaile) moduan ere lan egiten duelarik.  

2. EGITURA DESKRIBAPEN OROKORRA

Proiektuan estetika industriala mantendu eta eraikuntza arloan material eta soluzio sikuak bermatu nahi direnez 

altzairuzko egitura diseinatu eta kalkulatuko da. Hain zuzen, altzairuzko egitura portikatu arrunta planteatu da. Kalkulua 

burutzerakoan, habeetan IPE perfilak eta zutabeetan HBE perfilak erabiliko dira. 

Forjatuei dagokionez bi tipologia aurkitu ahal dira diseinatutako eraikinean: 

- Estalkiko forjatua: Zink txapa akabera dun sandwich panela erabiliko da, Rockwool etxeak eskainitako

Metalrock estalkia (arroka artile isolatzailedun sandwich panela). Estalki maldadun bezala planteatuko da (bi

uretara). Hau,  liburu teknikoko eraikuntza sistemen deskribapen eta diseinu atalean zehatz adierazten da.

- Solairuen forjatuak: Txapa grekatu edo kolaborantedun forjatu mixtoa ezartzea erabaki da. Modu honetan

egitura berri eta zaharraren arteko lotura modu homogeneo batean burutu ahal izango da. Kalkulua garatu ahal

izateko Incoperfil enpresako modeloak aukeratu dira.

3. EGITURA ATAL DESBERDINEN DESKRIBAPEN OROKORRA:

Kalkulurako planteatu den egitura hiru ataletan banatzen da, ondoren definituko direnak: 

- Egitura berria, Portikatua (altzairua): Lehen aipatutako bi forjatu motak barneratzen ditu (estalkian Metalrock

eta bezte forjatuak txapa grekatua) eta egitura partikatu moduan planteatzen da. Dagokion planoetan ikusi ahal

den moduan, honen kalkulua burutzeko bi portiko aukeratzen dira: luzetarakoa eta zeharkakoa. Estalkiko

forjatuan habexka eta habeen norabidea aldatzea planteatzen da erabilitako perfilen sekzioa murrizteko asmoz.

Erabaki hauek portikoaren kalkulu atalean garatuko dira xehatuago.

- Eraikin zaharraren Hormigoizko egitura portikatua (hormigoia): Eraikin berria zaharraren gainean ezartzen

denez, jatorrizko egituraren inguruko azterketa egin da. Hormigoizko egitura portikatu honen armatu kopurua

eta egoera aztertu dira laburki. Informazio gehigarria, portiko honen kalkulu atalean garatuko da.

- Eraikin zaharrean ezartzen den egitura berria: Eraikin zaharraren gainean erabilera anitz eta komunitario

eremuak ezarri direnez, ezinbestekoa izango da jatorrizko egituraren errefortzua burutzea. Hormigoizko habeak

errefortzutako dira eta hauen gainean txapa kolaborantedun forjatu mixtoa ezarriko da gainontzeko eraikinaren

bezte ataletan bezala, jarraitasuna bermatuz. Egitura zaharraren gainean estalki berria eutsiko duen portiko
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diseinatu eta kalkulatu beharko da. Hau, zertxadun egitura portikatu metalikoa delarik. Erabakiak eta diseinua 

portiko honen kalkulu atalean bermatuko dira. 

Laburbilduz, bi egitura portikatu mota aztertu eta kalkulatuko dira: Egitura berria eta eraikin zaharrarekin 

kontaktuan dagoen egitura. Kalkulua bi atal hauetan banatuko da, portikoak definitzen direlarik. 

4. KALKULURAKO BALIOGARRIAK DIREN DATU OROKORRAK

Ondoren, kontuan diseinurako baliogarriak diren datu eta irizpide orokorrak zerrendatuko dira: 

- Araudiari dagokionez CTE txostenetik DB-SE, DB-SE-C, DB-SE-A eta DB-SI ko dokumentu basikoen

espezifikazioak bete beharko dira.

- Eraikinaren erabilera denboraldia: 50 urte baino gehiagoko erabilera izatea aurreikusten da. Baina proiektuaren

izaera eraikin kultural eta soziala denez, etorkizunean bestelako erabilerak eta eraldaketak jasateko aukerarekin

eraiki nahi da. Beraz, egituraren kalkuluan zenbait diseinu aldaketa eta perfilen sekzioen homogenizazioak

garatuko dira. Emaitzetan hartutako erabakiak beti azalduko dira.

- Portiko eta egitura elementu guztietan S275 altzairu mota erabiltzen da.

- Ondorengo enpresen materialak erabiliko dira:

o Forjatu kolaborantea  Incoperfil 

o Egitura perfil metalikoak  Celsa, Bartzelona 

o Forjatu kolaborantearen konektoreak  Incoperfil 

o Sandwich zink estalkia   Rockwool 

*Datu guztiak produktuen etxe komertzialeko katalogoetatik lortu dira.

- WinEva8 programa informatikoa erabili da ahal diren kalkuluak garatzeko.

5. KALKULUAN JARRAITUTAKO IRIZPIDEAK (CTEDB-SE)

a) Egoera limiteak

“Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, pueden considerarse que 

el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.” 

Egituraren kalkuluan bi egoera limite aztertuko dira: ELS (Estado Límite de Servicio) eta  ELU (Estado Límite 

Último). Beraz portiko bakoitzean bi egoera hauek kalkulatu beharko dira, kargei dagozkien maiorazioak 

ezarriz. 

- ELU: Azken egoera limiteak bezeroentzako arrisku bezala kontsideratu ahal direnak dira, eraikina partzialki

kaltetu edo honen kolapsoa gauzatu ahal dute. Portikoen kargetan, egoera honen kalkuluan, maiorazioak ezarri

dira: Berezko pisua x 1,3 eta gainontzeko kargak x 1.5 maiorazioak aplikatuz, hauek hipotesien konbinazioetan

ezarri egin dira.

Emaitzei dagokionez S275 altzairuaren erabilera burutzen denez kontuan izan beharko da aukeratutako perfilen 

tentsio maximoa ezin dela  izan 2619 Kg/cm
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 baino handiagoa. Beraz honen arabera dimentsionatuko dira. 

- ELS: Zerbitzu egoera limiteak bezeroen konforta eta erosotasuna; eta eraikinaren funtzionamendua kaltetu ahal

duten egoerak dira, hau eraikinaren erabileraren arabera kontsideratu beharko da. Zerbitzu egoera limiteak

itzulgarriak edo atzeraezinak izan ahal dira, proiektu honetan, segurtasuna ziurtatzeko, atzeraezin moduan 

hartuko dira aldaketa eta kalte posible guztiak. 

ELS aztertzeko hipotesien konbinazioak burutu dira kargak maioratu gabe, eta kalkuluen emaitzetan ondorengo 

datuak izan dira kontua: Obraren egoera, bezeroen konforta eta instalazio ekipo eta sistemen funtzionamendua 

kaltetu ahal dituzten deformazioak (Fletxak eta Desplomeak). 

b) Akzioen konbinazioak

Akzioen konbinazioak burutu ahal izateko, lehenik eta behin, ezarriko diren akzioak definitu beharko dira. 

Garatuko diren portikoetan ondorengoak aztertzen direlarik: 

- Eraikineko eraikuntza eta egitura elementuen berezko pisuak.

- Eraikinen erabileren arabera ezarritako gainkargak.*

- Haizeak eragindako aldizko akzioak.*

- Elurrak eragindako aldizko akzioak.*

- Autoen edo bestelako ibilgailuak sorrarazi ahal dituzten talka akzioak.*

*Akzioen atalena definituko dira hauen balioak.

Akzio hauek ezartzen direlarik limite egoera bakoitzerako hipotesi moduan kalisifkatu egin dira, ondoren, 

hauen konbinazioa burutu ahal izateko. Konbinazio hauek burutu ahal izateko kode teknikoan ezartzen diren 

maiorazio eta aldiberekotasun koefizienteak erabili egin dira, ondoren azalduko direnak. 

Konbinazioak garatzeko aukeratutako metodologia ondorengoa da, kontuan izanik aldaketa eta kalte guztiak 

atzeraezin bezala hartu direla: 

“Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se determinarán a 

partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultaneas, de acuerdo con los criterios 

que se establecen a continuación” 

“Los defectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, se determinaran 

mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado característica, a partir de la expresión…” 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1 + ∑ Ψ0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,1 

𝑖>1𝑗≥1

Beraz, azkzioen konbinazioak burutu ahal izateko Kode Teknikoko ondoren adieraziko diren datuak DB-SE 4.1 

eta 4.2 tauletatik hartu egin dira. 

4.1 taulatik, Akzioentzako segurtasun koefiziente partzialak 

Egiaztatze mota Akzio mota Ezarritako maiorazio koefizientea 

Erresistentzia Akzio iraunkorra: 

  Berezko pisua 1,35 

Akzio aldakorrak 1,5 

*Adierazitako maiorazio koefiziente hauek, ELU egoera limitean ezarriko dira tentsio onargarrien kalkulua

burutu ahal izateko. Hipotesietan ezarriko dira. 
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4.2 taulatik, Aldiberekotasun koefizienteak ( 𝚿 )

𝚿𝟎, koefizienteak

Erabilera gaikargak, 

- Gune erresidentzialak

- Gune administratiboak

- Erabilera publikoko guneak

0,7 

0,7 

0,7 

Elurra: 

- Altitudea < 1000m 0,5 

Haizea 

0,6 

Beraz, hipotesien arabera eta egoera limitearen arabera ondorengo konbinazio taulak gartu dira portikoen 

kalkulua burutu ahal izateko: 

ELS Berezko P. Erabilera Gaink. Elurra Haizea Talka 

ELS-EG 1 1 0,5 0,6 1 

ELS-ELU 1 0,7 1 0,6 1 

ELS-HAIZ 1 0,7 0,5 1 1 

ELU Berezko P. Erabilera Gaink. Elurra Haizea Talka 

ELU-EG 1,35 1,5 0,75 0,9 1.5 

ELU-ELU 1,35 1,05 1,5 0,9 1.5 

ELU-HAIZ 1,35 1,05 0,75 1,5 1.5 

ELU taulan, aipatu den moduan, maiorazio eta segurtasun koefizienteak ezarri dira. 

c) Deformazioak

- GEZI ERLATIBOA:

Eraikinaren erabilera iraganean aldatzeko posibilitatea egotea nahi denez (beztelako erabilerak) 1/500 gezi 

erlatibo minimoa aukeratu da. Kalkuluetan lortutako emaitzak hau baino handiagoak izan beharko dira. 

“Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de 

un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 

acciones características, considerando solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra 

del elemento, la flecha relativa es menor que: 

- 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones o placas) o pavimentos rígidos

sin juntas.” 

- DESPLAZAMENDU EDO DESPLOME HORIZONTALAK:

Ondorengo desplazamendu horizontalak hartu dira baliogarri moduan, araudiaren arabera minimoak ezarriz: 

“Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser dañados por 

desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la estructura global tiene 

suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones característica, el desplome (véase figura 

4.1) es menor de: 

a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio

b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas.”

Beraz, eraikinaren altuera totala 12,5 metro direla kontuan izanda, desplazamendu horizontal totala 

ondorengoa izango da: 12500/500= 25mm-ko desplazamendu onargarria, ezin izango da gainditu. Barra 

isolatuak aldiz atalka aztertu beharko dira (hauen altueren arabera). 

*Azaldutako adierazpenak bi norabideetan bete beharko dira, bai altxaeran bai oinean. Horretarako portikoen

korapiloak aztertu egin dira WinEva8 programan. 

4.1 Irudia, desplazamendu horizontalak. 

d) Eraikinean ezarriko diren akzioak

Hiru akzio mota ezarri dira eraikinaren kalkuluan Kode teknikoaren arabera: Akzio iraunkorrak, Akzio aldakorrak 

eta Akzio akzidentalak.  

- AKZIO IRAUNKORRAK:

o Berezko pisua: 

“El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos 

separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, 

enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.” 

Berezko pisuari dagokion kargak C eranskinean dauden datuen arabera kalkulatu dira, hauek portiko 

bakoitzaren azalera tributarioaren araberakoak direlarik. 

Elementua Kargaren balioa Kn/m
2 

1.Forjatua: Txapa kolaborante forjatua 2,5 Kn/m
2

2.Forjatua: Sandwich panela 1 Kn/m
2

 

Zoru teknikoa 0,43 Kn/m
2
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Sabai faltsua 0,15 Kn/m
2

 

Barne banaketa arinak 0,5 Kn/m
2

 

*Aukeratutako portikoetan ez daude fatxaden karga linealak, beraz ez dira datu bezala hartu, hauek

zutabeetan zehar karga puntual bezala eragiten dute. 

- AKZIO ALDAKORRAK:

o Erabilera gainkarga: 

Erabilera gainkarga erabilera arrazoiengatik eraikinaren gainean grabitatu ahal duen edozein pisu 

izango da. Hauek lortzeko kode teknikoan eskaintzen den 3.1 taulatik datuak hartu dira, portiko 

bakoitzaren azalera tributarioaren araberakoak direlarik. 

Eremua Kargaren balioa Kn/m
2 

Gune erresidentzialak (Hostel-eko gelak) 2 Kn/m
2

Gune administratiboak (zentroaren bulegoak) 2 Kn/m
2

 

Estalkiaren erabilera (teknikoa) 0,5 Kn/m
2

 

Tailerra, arte lanak garatzeko eremua 5 Kn/m
2

 

Mediateka gunea (publikoa) 5 Kn/m
2

 

Portikoaren arabera, azalera tributario ezberdinak egongo direnez balio ezberdinak ikertu ahal izango 

dira, hauen ezarpena portikoen kalkulu atalean garatzen delarik. 

o Haizearen akzioa: 

Haizearen eragin akzioa, orokorrean era perpendikular batean eragiten du haizearen kontrako edozein 

gainazalari, ondorengo formularen bitartez adierazten da: 

qe =qb x ce x cp

qe _ Haizearen presio dinamikoa da, eta 0,5 kn/m
2

 balio simplifikatua hartu egin da kalkuluak

burutzeko (hau era maiaoratuan ezartzeko intentzioarekin aukeratu da). 

Ce_ Esposizio koefizientea deritzogu, kode teknikoko 3.4 taulan ikusgai diren datuetatik ondorengoa

aukeratu da:  1,4-ko esposizio koefizientea aukeratu da. IV gune urbano-industrialaren eta 6m base 

puntu altueraren arteko erlazioa hain zuzen. 

Cp_ Koefiziente eolikoak kode teknikoko 3.5 taulatik lortu dira haizearekiko perpendikularra den

planoaren lerdentasunaren arabera. Cp=0,8 (presio koefizientea) Cs=-0,4 (sukzio koefizientea).

Beraz lortutako bi balioak: 

 Qe (presio)=0,58 Kn/m
2

 Qe (sukzio)= -0,29 Kn/m
2

Adierazitako balio hauek, fatxadaren azalera tributarioren araberakoak izango dira. Portikoen 

kalkuluetan adieraziko dira. 

o Akzio termikoak: 

Akzio termikoak ez dira proiektuan kontsideratuko, portiko guztiak eta eraikina bera 40 metro baino 

luzera laburragoak dituztelako. Luzera maximoa 36m-koa delarik. 

o Elurraren eragin akzioa: 

Nahiz eta Bilbon, segurtasun aldetik bakarrik 0,3 Kn/m
2

-ko kargak adierazi (kode teknikoko 3.8 

taulan). Segurtasunaren aldetik jokatuz 0,5 Kn/m
2

-ko elur karga planteatu da. Azalera tributarioaren 

araberakoa izango da. 

- AKZIO AKZIDENTALAK:

o Talka akzioa: 

Eraikinaren alboan karga eta deskargarako baliagarria den pabimentua diseinatu denez, talka arriskuari 

dagokion indarra adierazi beharko da. Hau karga puntual moduan definituko da egitura bertikalarekiko 

perpendikularrean, 0,6m-ko altuera batean. Kalkulurako ezarritako kargaren balioa 50KN-ekoa izan da. 

Irizpide guztiak definitu ondoren portikoen azterketa burutuko da perfil guztien kalkulu emaitzak adieraziz. Lehen aipatu 

den moduan kalkulua bi egitura elementu nagusietan banatuko da. 
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ATONDURENANALISILABURPENA



UR HORNIDURAREN DESKRIBAPENA (Ur hotza / Ur beroa). 

 

Ur hornidurari dagokionez, Hostel erabilera duen eraikina denez ur bero eta hotza ezarriko da 

eraikinean.  

ACS eta ur instalazioa beraz hostel eremuko komun eta sukalde guztietara eraman beharko da, ur 

hotza ere, eraikina klimatizatzeko erabiliko den Ur-Aire-Ur ponpara garraiatu beharko da. Behe 

solairuan, mediateka eta bulego guneetako komunetan soilik ur hotza eskainiko da. 

Ponpak eta galdarak ezartzeko aukeratutako gunea sotoan erreserbatuta dagoen galdara gela 

izango litzateke beharrezko segurtasunak ezarri direlarik (suaren aurkako erresistentzia etc..).  

Ur hotzaren hornidurari dagokionez, mozketa giltza orokorra eta kontadoreak kalearekin kontaktu 

zuzena duen gelan kokatuko da behe solairuan, bertatik sotora garraiatuko da ondoren eraikinean 

zehar garraiatu ahal izateko. 

Hodiei dagokionez, eraikinean zehar hauek zoru teknikoen bitartez garraiatzea planteatzen da, eta 

bertikalki zenbait puntutan, patinillo bertikalak eta fatxadan dagoen aire ganbera ere erabiliko dira. 

Eraikinaren aire ganbera hau instalazioak garraiotzeko ere diseinatu egin da. 

ACS sistemaren potentzia kalorifikoa lortzeko galdara elektriko baten erabilera planteatu da. 

Horretarako galdara honen potentzia kontuan izan beharko da instalazio elektrikoa burutzen 

denean. Sotoko gune teknikoan hainbat gela planteatu dira, bertan kale nagusiarekin kontaktuan 

dagoena aukeratu da biltegi moduan. 

Zutik ezarritako galdara elektriko mixtoa aukeratu da, ondorengo datu teknikoak direla medio; 

- Modeloa: zutik 

- Kalefakzioa sistema: etorkizunean ezartzekotan… 

o Inpultsio tenperatura_80ºC 

o Salto termikoa 20ºC 

- ACS tenpertatua_40ºC 

- ACS inpultsu ponpa 

- Kanpo zirkuitua 

- 90 kw-rainoko potentzia. 

- Tentsio trifasikoa 

- 95%-ko errendimendua 

 

Galdara gela hau ere kontaktu zuzena izango du estalkiraino tximinia baten bitartez, patinillo bertikal 

baten bitartez eramango da. 

 

SANEAMENDUA ETA EURI UREN TRATAERA 

 

Ur fekal eta grisen (euri uren) garraioa bi sistema independenteen bitartez burutuko da, garraio bertikala, 

zuzena delarik. Hostel eremuko sukalde eta komun guztien alboan patinillo lerrokadura bat planteatu da 

eraikin osoan zehar, beraz tutak, zoru teknikotik garraiatuko dira patinilloetararte. 

Zorroten bertikal guztiak sotoraino garraiatuko dira bertan arketak ezartzen direlarik, sistema banandua 

denez sarea bikoiztua izango da (euri urak sare independentea eta saneamenduak ere). Sotoko uren 

ebakuazio sarea ere banandua izan beharko da, olio eta sustantzia kaltegarriak gauzatu ahal direlako eremu 

horretan.  

Euri urei dagokionez, zinkezko bi uretara inklinatutako estalkia erabiliko da, beraz malda bakoitzean bi 

zorroten bertikal ezarri egin beharko dira bi aldeetan. Kanaloi nagusia estalkia inguratuko du, aire 

ganberaren aireztapen sistemaren funtzioa ere duelako, Ondorengo eskeman aztertu daiteke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aipatutako zorroten bertikalak polikarbonatozko fatxadaren aire ganbera eremutik garraiatuko dira, 

polikarbonato laminen atzean, zorroten bertikalak sotoan jasoko dira, sare independente batean. 

Aipatutako sare hau, espazio publikoaren euri uren jasotze sarearekin batu egingo da azkenean filtratzeko 

eta ibaira bueltatu ahal izateko (Nerbioi ibaiaren alboan kokatzen baita proiektua). 

Tutuei dagokionez, aipatu den bezala patinillo bertikaletatik garraiatuko dira, eta hauek PVC material 

plastikoaz osatuko dira. 



ARGIZTAPEN INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA 

 

 

Argiztapenari dagokionez lehenik eta behin kontuan izan beharko da eraikinaren erabilera nagusia 

Hostel eremua dela, baina mediateka, sotoa eta bulegoak ere ditu barne. Beraz, argiztapenari 

dagokionez ez da beharrezkoa izango instalazio berezirik (museoetan bezala, mugikorrak edo 

karrildunak behar direla). 

Beraz eremu bakoitzean ondorengo iluminazio mailak bete egin beharko dira: 

- Mediateka:  argiztapen orokorra  200lux // puntuala  500 lux irakurketarako 

- Bulegoak: 400 lux-ko iluminazio maila planteatuko da. 

- Komunetan: 100 lux-eko iluminazio minimoa ezarriko da. 

- HOSTEL eremuaren barne: 

o Areto komunitarioan: 400 lux ezarriko dira, baian egongela eremuan 200 lux 

o Geletako komunetan: 100 lux 

o Korridoreetan: 200 lux 

o Sukaldeetan: 200 lux 

o Logeletan: 100 lux orokorra baina irakurtzeko 500 lux-eko argi puntualak. 

Neurri horiek ezarrita daudelarik, luminarien aukeraketa burutu beharko da erabileraren arabera. 

Luminariei dagokionez, eraginkortasun energetikoaren alde jokatu ahal izateko led lanparak 

erabiliko dira.  

Eraikinean LEDak erabiliko dira kontsumo eta kalitatearen arteko erlazioa ona dutelako eta dauden 

erabilerekin bateragarriak direlako. Gainera deskarga lanparak baino kromatitate egokia daukate. 

Ez dute ia berorik askatzen, watt kontsumo txikiagoarekin lumen kantitate berdintsua askatzen 

dutelako. Lanpara hauen bizitza luzea da. LEDak, gainera, asko piztu eta itzaltzen diren lekuetan 

egokiak dira, eta beraien bizitza 50.000 ordukoa den. Lanpara hauek erabiltzean, CTE legeko VEEI 

erraztasunez beteko da. Kolore tenperaturari dagokionez eraikinean orokorrean neutroak eta 

epelak erabili dira. 3.000ºK eta 4.000ºK artean. 

_Iturri difusoak: Argiztapen orokorra bermatzeko erabiliko dira, korridoreetan eta eraikinaren 

gainontzeko espazioetan. 

 

_Iturri puntualak: Hauek batez ere irakurketa errazteko erabiliko dira, logeletan eta mediatekako 

irakurketa guneetan (mailetan eta apalategietan). 

 

Elektrizitate kable hauek, sabai teknikotik eta pladur tabikeetatik burutuko da, beti ur horniduraren 

tutuen gainetik, modu honetan kalteak ekidituz. 

ELEKTRIZITATE INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA 

 

 

Instalakuntza elektrikoa burutzeko erabiliko diren gailuak eta etengailuak planifikatu dira potentzia 

totala lortzeko. Babes kutxa orokorrak eraikinaren kanpoaldeko fatxadan kokatuko dira nitxo 

batean (polikarbonato fatxadako aireztapen ganbararen barnean integratuta). koadroak aldiz 

kalearekin kontaktu zuzena duen gela teknikoan eta sotoan kokatzen direlarik (zirkuituaren 

arabera). 

Zirkuituei dagokionez, 3 koadro elektriko planteatu dira:  

Nagusia, beheko bulego eta mediateka ondoan kokatzen dena eta Hostel eremua hornituko duena 

(gelak eta areto komunitarioa). Mediateka eta bulegoko koadro elektrikoan kontrol zentralizatuko 

subestazioa ezarri da, bertatik nahien eta ordutegiaren arabera argiak erregulatzeko, itzaltzeko, 

pizteko… Hosteleko gela komunitarioaren argiztapena ere kontrolatu egingo da. 

Beste bi koadroak sotoan kokatuko dira argiztapena eta aireztapena kontrolatzen dutelarik. 

Informazio gehigarria eskema unifilarrean aurkitu daiteke. 

Geletan bigarren mailako koadroak ezarri dira, arazoak modu egokiagoan kudeatu ahal izateko, 

hauek sukalde eremuetan kokatuko dira. 

Zirkuituko kableak bandeja nagusi batean garraiatuko dira sabai faltsutik lehenik eta behin. Bertatik 

bandeja sekundarioak aterako dira zirkuituen beharren arabera. Zirkuitu ezberdinak erabileren 

arabera antolatu dira: adibidez, ordenagailuak (mediateka) zirkuitu elektriko batean soilik diseinatu 

dira arazoak ekiditzeko. Argiztapen zirkuituak ere zonen arabera diseinatuko dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZTERKETA TERMIKOAREN DESKRIBAPENA / LABURPENA 

 

Eraikinaren azterketa termikoa egiteko berotze eta hozte sistemek izango duten eskakizun energetikoa bakarrik kontua 

hartu da, urte oso bateko datuekin kalkulatuko da. 

Horretarako modelizatutako guneen barne tenperaturen eboluzioa aztertuko da, egun bakoitzeko tenperatura maximoak 

eta minimoak kanpo ingurugiroko batez besteko tenperaturarekin bateratuko direnak. 

Eraikinaren kalkulua egiteko kontuan hartu da proiektua Bilbon (Bizkaian) kokatzen dela, itxasotik gora 19m-ko altueran, 

beraz, C1 zona klimatikoari dagokio (EKT OD HE 1). Honekin kanpo eskakizunak definitzen dira. 

Eraikinaren kalkulu guneak espazio ezberdinez eratuta daude; espazio bakoitzerako bere azalera eta bolumena 

aukeratzen dira, bere erabileraren araberako operazio baldintzekin batera, C eranskina (EKT OD HE 1). Bere 

akondizionamentu termikoa eta barne eskakizunak (erabiltzaileek gehituko duten ernergiari eta argiztapen ekipoei esker). 

Eskakizun energetikoaren kalkuluen prozedimendurako urte bateko simulazio eredu batean datza, eraikinarena, guneen 

arteko akoplamendu termikoekin. Horretarako UNE-EN ISO 13790:2011 arauan ezarritako metodo sinplifikatua jarraituko 

da. Dena den HULC erramienta bateratua ere erabiliko da eraginkortasun energetiko kalkuluak burutzeko. 

Metodologia hau EKT OD HE 1 oinarrizko dokumentuko 5.Kapituluan jasotzen diren baldintzak betetzen ditu, hurrengo 

aspektuak kontuan hartzerakoan: 

- Eraikinaren diseinua eta kokapena 

- Prozesu termikoaren orduz orduko eboluzioa 

- Guneen arteko akoplamendu termikoa, eraikinaren albokoak, tenperatura ezberdinetan. 

- Elementu gardenen eguzki erradiazioak sortutako energia irabaziak eta galerak orientazio eta kopuruaren 

arabera aldatuko direla kontuan izango da. 

- Kanpoarekiko aire trukeak sortutako energia irabaziak eta galerak kontuan hartuko dira, aireztapen sistemak eta 

filtrazioek eragindakoak. 

- %60-ko efizientziadun bero errekuperadorea ezarri dela kontuan hartu beharko da (araudiaren araberako 

efizientzia, eskakizuna). 

Era honetan berotze sistemak eta eraikinaren hozte sistemak duen eskakizun energetikoak bereiziko dira. Egokitasun 

termikoa betetzeko eraikuntza elementu egokiak erabili direla frogatuko da, betiere, EKT diona jarraituz, eta eraikinak 

duen kokapenari dagokion baldintzak jarraituz. 

Eraikuntza konposizioari dagokionez sistema inguratzailea definitu egin da lehenik eta behin (Irudian ikusi ahal daitekeen 

moduan). Beraz gune klimatizatuak ondorengoak izango dira: mediateka, bulegoak, hostel-eko gelak eta hostel-aren 

areto komunitarioa. Beste elementu guztiak inguratzaile termikotik kanpo gelditzen direlarik. Komunikazio elementu 

guztiak (eskailerak eta pasarelak) nahiz eta polikarbonato estaldura izanik kanpo eremu bezala hartuko dira. 

FATXADAK: 

Fatxadari dagokionez bi egoeratan definitu daiteke. Fatxada nagusia horri bikoitzezko sistema batean oinarritzen da, 

“termo-arcilla” elementu nagusitzat duen barne orria eta polikarbonato plaken bitartez osatzen den kanpo orria. Aire 

ganbera handia planteatu da, barnetik zenbait instalazio garraiatu ahal izateko (zenbait ur instalakuntza, gasa, euri urak, 

instalazio elektrikoak eta telekomunikazioak). Baina zenbait puntutan, aipatutako polikarbonato bigarren orria fatxadatik 

banatzen da kanpo banaketa elementu moduan funtzionatuz. Beraz egoera horietan “termo-arcilla” fatxada, orri 

bakarrekoan bilakatzen da, Pladur igeltsu plaka iragazgaitzak dituelarik akabera moduan. 

Kalkuluetan bakarrik beharrezko guneetan ezarri da lurrinaren aurkako babez lamina, baina proiektuak etorkizunean 

erabilera aldaketak jasateko gaitasuna izatea nahi denez, elementu guztietan isolamenduaren gune beroetan hezi lamina 

hau ezartzea erabaki da. 

ESTALKIAK eta FORJATUAK: 

Txapa kolaboranteun forjatu mixtoak erabili dira proiektuan (egitura atalean definiturik), zoru teknikoak proiektuan 

ezartzea planteatzen denez, bertan isolatzaile termikoak behar badira ezarriko dira. Datu hauek materialen deskribapen 

atalean definituko dira. 

Estalkiari dagokionez Rockwoll enpresak eskaintzen duen Metalrock sistema erabiltzea erabaki da. Hau txapa kolaborante, 

rockwool arroka artilez eta zink lamina estalduraz osatzen da. Beraz estalki arina dela esan daiteke. Bertan, 10cm-ko 

isolatzaile termiko-akustikoa ezarri da. 

BARNE BANAKETAK: 

Barne banaketei dagokionez, orokorrean arinak planteatu egin dira. Lehen aipatu den moduan, eraikina etorkizunean 

erabilera aldaketak jasateko gaitasuna izatea bilatu nahi da. Beraz pladur plaka bidezko banaketa sistemak eta 

trasdosatuak erabiltzea planteatzen da (plano eta memorietan ikusgai). Zenbait puntu hezeetan lurrun heziak kokatu 

behar izan dira isolatzaile atal beroetan kondentsazioak ekiditeko, dena-den gune heze hauek ere akabera aproposa 

izango dute (alikatatua). 

INGURATZAILE TERMIKOAREN ESKEMA: 

1. Oin orokorra (gelak)  //   2.    Luzetarako ebaketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLIMATIZAZIO INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA / LABURPENA 

 

Eraikin honen instalazio termikoak hurrengoa lortzeko kalkulatu eta diseinatu dira: 

- Inguruaren kalitate termikoa, borne airearen kalitatea eta ur beroaren kalitate egokiak lortzeko, 

erabiltzaileen erosotasunerako, inguruaren kalitate akustikoa izorratu Gabe. 

- Energiaren kontsumoa murriztuko da, eraginkortasun energetikoaren eskakizuna betez. 

Klimatizazio instalazioari dagokionez Ur hotz eta bero bateriadun 4 tutuko klimatizagailua erabili da (Unidad 

termika de tratamiento de aire, klimatizagailua). Beraz, aireztapen mekanikoa eta berokuntza sistemak 

bateratu egingo dira instalazio sistema bakar batean. Araudiari dagokionez –RITE- bete beharko delarik. 

Ondoren, instalazioaren eskema bat atxikituko da, eraikinaren gune eta erabilera ezberdinetan bananduz, 

inpultsu eta kanporatze aireztapen tutuak markatuz. 

 

Eraikina bi eremu nagusietan banatzen da, bat klimatizatua (bulegoak + mediateka + hostel gelak + hostel 

areto komunitarioa) eta bestea klimatizatu gabea (Aparkalekuak + sotoko instalazio gelak). Beraz klimatizazio 

instalazioak soilik lehenengoan diseinatuko dira eta bestean aireztapen sistemak ezarriko dira. 

Sotoan, bi aireztapen sistema aztertu ahal dira, haien artean erlazionatuta daudelarik. Sotoko aire inpultsu 

eta kanporatze sistema (bikoiztu behar izan dena, araudiaren arabera) eta instalazio gelen aire inpultsu 

sistemak, hauen aire kanporatzea rejillen bitartez planteatzen da aparkalekuaren sistemaren bitartez burutzen 

delarik. Plano eta memorietan informazio gehigarria aurki daiteke  

KLIMATIZAZIO SISTEMA: 

Klimatizazio instalakuntza bi atal nagusietan banandu da, Hostel eremuko gela komunitarioa hornitzen duen 

sistema eta gelak (2.UTA), bulegoa eta mediateka hornitzen dituen sistema (1.UTA), biek dagokien UTA 

ekipoak izango dituzte. 1. UTA, azkeneko solairuko eskailera teknikotan erreserbatutako gune batean 

kokatzen da, hau kanpoaldean dagoelarik (planoetan ikusi ahal daitekeen moduan); 2. UTA aldiz estalki eta 

azken solairuaren arteko instalazio gunean kokatzen da, gela komunitariotik gertu. Bi klimatizagailuek bero 

berreskuratze ekipoa daukate barneraturik %60-ko efizientziarekin. Beraz, kanporatze airearen portzentai bat 

berreskuratuko denez komun eta sukaldeen aire kanporatze sistemak orokorretik banandu behar dira, kalera 

zuzenean airea kanporatuz. 

Bi klimatizagailuak ur hotz eta bero bateriak dituzte, beraz ur hornikuntza behar izango dute. Horretarako 4 

tutuko bero eta hotz produkzio sistema ezarri behar izan da, CIAT S.A. enpresako Aquapack MI-315 sistema 

hain zuzen (Airea-Ura-Airea sistema). Hau, aldiz, behe solairuko sotoko instalazio gela batean kokatzen da, 

kalearekin kontaktu zuzena izango du, aire hartze eta kanporatzea berdegune ez zapalgarri batetik burutzen 

delarik. 

UTA eta Aquapack sistemak ur hornikuntza tutueriaz konektatzen dira, tutuak eskailera teknikoko hutsune 

bertikaletik eramaten direlarik. Uraren zirkulazioa ahalbidetzeko bi ponpa planteatu dira zirkuituetan, Ebara 

enpresako ponpa: 0,55-37Kw. Tutuak kaletik eramaten direnez isolatzaile termikoa izan beharko dute. 

AIREZTAPEN TUTUERIA: 

Tutueriari dagokionez kanpoan kokatzen diren galerietatik garraiatuko dira era horizontalean, bertikalean 

aldiz, eskailera teknikoko hutsunetik. Inpultsu eta kanporatze tutuak paraleloan garraiatuko dira baina 

gurutzadurak ahalbidetzeko inpultsioa gainetik ezarriko da. Bainugelen eta sukaldeen aire kanporaketa 

patinillo bertikaletatik burutuko da estalkian airea kanporatzen delarik (planoetan ikusi daiteke). Azkeneko 

solairuaren forjatu arteko altuera handia denez (4-6m) tutu guztiak estalki azpitik eramango dira gela 

teknikoetararte, estalkiko jarraitasuna bermatu ahal izateko. 

Sabaiko instalazioak bistan planteatu dira guen publikoetan, galerian izan ezik, gune hauetan sabai teknikoa 

ezarriko da. 

TUTUERIAREN NEURRI LABURPENA: 

Tutuen neurriak lortzeko, eta zehazteko, RITE araudia jarraituko da. Era honetan beharrezko emari minimoek, 

giroaren kalitatea bermatzeko, (baldintza moduan erabili diren balioak memorian agertuko dira azalduta) 

instalakuntzaren diseinu eta dimentsionamenduan islatuko dira. 

-Inpultsio tutuak:    Maximoa: 600 x 500 mm / Minimoa: 200 x 200 mm 

-kanporatze tutuak:   Maximoa: 600 x 500 mm / Minimoa: 200 x 200 mm 



SUTEEN AURKAKO BABES INSTALAZIO DESKRIBAPENA / LABURPENA 
 

Suteetatik babesteko sistema garatzeko babes sistema moderno eta eraikinaren erabilerari egokitzen zaiona diseinatu 

da, indarrean dagoen araudia (EKT SS) jarraituz. Larrialdietarako argiztapena eta ebakuazio bideak ere diseinatu dira. 

Suteen arauko babes sistemak erabilerak duen arriskuaren kalkulua eta suaren babes, kontrol, eta itzaltze sistemez osatuta 

egongo da. Babes, kontrol eta itzaltze sistema, BIE (ur aho hornituak) eta esku-itzalgailuak kokatuz garatuko da. Betiere 

indarrean dagoen araudia betez. 

Eraikina Bilbon kokatuta dago, eta erabilera publiko-pribatuko eraikin bat da. Mediateka, bulegoak eta artistentzako 

Hostel batez osatzen da. Dena den Cype programan ezarritako erabilera nagusia hostel-arena izan da, hau da, 

erresidentzian publiko erabilera. Aurretik existitzen den eraikin bati atxikita dagoen proiektu bat da. Baina bi eraikin hauek 

erabilera ezberdinak izango dituzten (Proiektuaren planoetan ikusgai). Bi eraikin hauen bakarrik terraza gunean 

kontaktuan daude. 

Suteetatik babesteari dagokionez eraikin osoa, hiru solairuz eta Soto batez (Aparkalekuekin) osatuta dagoena, bi sute 

sektore izango dira. Bat sotoa osorik, eta bestea aparkalekua. 

1.  Sotoan 3 eremu nagusi bertiztuko dira: Aparkalekuak, aparkalekuko instalazio gelak eta eraikinaren instalazio eta 

biltegi gelak. Hauek araudiaren arabera ekipamendu egokiak izango dituzte (planoetan ikusi daitekeen moduan). 

Ebakuazioa puntu urrunenetik burutu beharko da araudiko neurri maximoak gainditzen ez direlarik. Ibilbideak era 

aproposean seinaleztatuta eta argiztatuta egongo dira. Sotoan bi ebakuazio eskailera ezarri dira beraz 50m-ko ebakuazio 

ibilbideak ezarri ahal dira. 

2. Behe solairuan 3 esparru bereizten dira: Mediateka-irakurketa gela (liburuen gunea su karga moduan hartu beharko 

da), zentroaren bulegoak eta hauek barneratzen dituzten komunak eta biltegiak. Ebakuazio bideak beti urruneko 

puntuetatik planteatu dira, legeak arautzen dituen m maximoak gainditu gabe. Eremu bakoitza behar bezala ekipatuta 

egongo da, su itzalgailu eta BIE-kin (alarmak, bultzagailuak, seinaleak…). Irteera guztiak (eraikinetik ateratzekoak) era 

egokian seinaleztatuko dira. Hauek, solairu honetan irteera zuzenak izango dira. 

3.  Lehen solairuan 2 eremu bereizten dira: Hostel eremuko gelak eta artistentzako tailerra. 

- Gelak: 2 gela Sukalde+ komuna (2 pertsona bakoitza) eta 3 gela komunarekin (2 pertsona bakoitza). 

Gune guztiak komunikatzeko eraikin kanpoan eta aklimatatu gabe dagoen galeria bat erabiltzen da, eraikina 

komunikatzen duten eskailerak bezala. Eremu bakoitza babes eta itzaltze elementuez ekipatuta egongo da, eta ebakuazio 

ibilbideak, eremu bakoitzeko punturik urrunenetik irteera arte legea betetzen dutelarik. Plantako irteera ondo 

seinaleztatuta eta argiztatuta egongo dira. 

4.  Bigarren solairuan 2 eremu bereizten dira: Hostel eremuko gelak eta hostel-aren gune komunitarioa. 

- Gelak: 2 gela Sukalde+ komuna (2 pertsona bakoitza) eta 3 gela komunarekin (2 pertsona bakoitza). 

 

- Gune komunitarioa: Jangela + Sukaldea + Komuna + Egongela + Terraza. 

Berriz ere, eremuak egoki ekipatuta egongo dira babes elementuekin. Irteerak egoki seinaleztatuta agertuko dira, eta 

ebakuazio ibilbideak punturik urrunenetik legeak ezarritako neurri maximoa ez dute gaindituko. 

Su-itzalgailuak eta ur aho hornituak (BIE) seinaleztatuta agertuko dira, bere kokapena momentu orotan argi izateko. 

Jarritako eskuzko su-itzalgailuak eskatutako eraginkortasun minimoa beteko dute: 21A-144B-C. 

Eskailerei dagokionez, bi planteatzen dira proiektuan, biak eraikinaren kanpoaldean kokatzen direlarik. Eskailera nagusia 

soilik 3 solairu komunikatuko ditu eta bigarren mailako eskailerak 3 solairuak eta sotoa komunikatuko ditu. Bigarren 

mailako eskailera hau era eskailera tekniko moduan erabiliko da, azken solairuan klimatizazio instalakuntzak kokatzen 

direlako.   

ERABILERA ESKEMAK: (eskuin-ezker) // Sotoko oina; Azken solairu oina; Lehen solairu oina; Behe oina 

 

 

 




