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Azken urteotan, maiz entzun dira
hainbat eztabaida sortu duten “ener-

giaren krisia” hitzak. Horren jatorria herrial-
de garatuek daramaten energia-kontsumoa-
ren politika-eredu eutsiezinean dago, aldatu
ezean ondorio larriak eragingo dituen eredu
batean, alegia.

Amerikako Energy Information Adminis-
tration (EIA) erakundeak 2011ko apirilean
argitaraturiko txostenean 2035eko energia-
kontsumoaren aurreikuspen bat egin zuen.
Horren arabera, 2035ean asko handituko da
gaur egungo kontsumoa; 2008an 148 bilioi
kW•h izatetik 2035ean 226 bilioi kW•h iza-
tera. Datu horiek erregai fosilen erreserbe-
kin alderatzen badira antzeman daitekee-

nez, erreserbok ez dira nahikoak izango
energia-eskaera hornitzeko; beraz, ezinbes-
tekoa bihurtuko da iturri berriztagarrien
erabilera.

Aurreko esparruari jarraituz, orain arte
ezezaguntzat jo zitekeen baliabide berrizta-
garri bat pixkanaka-pixkanaka garrantzia
lortuz doa, erakunde pribatuek eta publi-
koek sustaturiko laguntzarekin. Baliabide
hori itsas energia da.

ITSAS ENERGIA
Itsasoek daukaten energia potentziala izuga-
rria da. Gainera, energia hori hainbat modu-
tan lor daiteke. Lehenengo metodoa mareak
baliatzea da; mareen gora eta beherako mu-

gimenduak askatzen duen energia poten-
tzialaren ustiapenean oinarritzen da.Tekno-
logia hori bideragarria izateko, 6 m-tik gora-
ko mareak dituzten tokietara jo behar da.
Euskal Herriak 1,5-4,5 m bitarteko marea-ibi-
laldiak ditu (2,5 m batez beste); ondorioz, tek-
nologia hori aprobetxatzea zaila litzateke.

Bigarren modua, itsas korronteen energia
zinetikotik energia erabilgarria ateratzean
datza, energia eolikoa haizetik ateratzen den
antzera. Horretarako gunerik egokienak itsa-
sarteak eta bokaleak dira, non korronte-abia-
durak handiak izaten diren (>1 m/s). Euskal
itsasbazterretan itsas korronteek ez dute
gainditzen 1 m/s-ko abiadura; are gehiago,
normalean 20 cm/s izaten da abiadura.
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Beste sistema bat itsas gradiente termi-
koaren erabilera da. Uraren tenperatura-di-
ferentzia baliatuz, energia elektrikoa sor
daiteke. Horretarako, beharrezkoa da, gu-
txienez, 20 ºC-ko diferentzia termikoa; har-
tara, zonalde tropikaletara jo beharra dago,
non itsas azalak urtean zehar batez beste
25-30 ºC-ko tenperatura duen, eta 600-900 m
murgilduz aipaturiko tenperatura-aldea lor-
tzen den. Beraz, Kantauriko urek baldintza
horiek ez dituzte betetzen itsas korronteen
banaketaren mapan ikusten den bezala.

Laugarren metodoa gatz-gradientea pro-
fitatzea da. Itsasoen eta ibaien arteko gatz-
diferentziatik ateratzen da probetxua, ibai-
bokaleetan kokatutako mintz erdiiragazkor
baten bidez. Baina euskal itsasaldea tekno-
logia horretatik ere kanpo geratzen da.

Azken modua olatuak erabiltzea da. Ola-
tuen mugimendua olatu-bihurgailu baten
bidez jasotzen da, ondoren elektrizitate
bihurtzeko, hainbat teknika pneumatiko, hi-
drauliko edo mekaniko erabiliz. Olatu-ener-
giaren ustiapena kostaldetik hasita 50 m
baino sakonera handiagoa duten eskualdee-
taraino egin daiteke. Euskal Herria teknolo-
gia honen aitzindari bihurtzeko bidea jorra-
tzen ari da; alde batetik, euskal kostaldea
olatuetatik energia ustiapenerako toki apro-
posa delako, eta, bestetik, gainerako meto-
doak bideragarriak izateko behar dituzten
ezaugarriak euskal eremuetan ez direlako
biltzen, adierazi den moduan.

OLATU-ENERGIA
Olatu-energiak hainbat ezaugarri aipagarri
ditu: olatuek duten energia-dentsitatea 
(2-3 kW/m2) beste iturri berriztagarriena baino
altuagoa da (haize-energiak, 0,4-0,6 kW/m2;
eguzki-energiak, 0,1-0,2 kW/m2), ustiatzeko
toki ugari daude, kontsumitzaileengandik
hurbileko baliabidea da, ingurumen-inpaktu
txikia dauka, eta haize-energia baino erraza-
goa da iragartzen. Hala eta guztiz ere, orain-
dik hainbat oztoporekin lehiatu behar du:
itsasoan izaten diren muturreko klima-
kondizioak, olatuen mugimendua motelak 
izatea (~0,1 Hz) sorgailu elektriko bati ko-
nektatzeko adinako maiztasun bihurtzeko 
(50 Hz), eta olatuen norabide, fase eta anpli-
tude irregularrak, besteak beste.

Aurretik aipatu den moduan, olatuetatik
energia sortzeko, bihurgailu deritzon apara-
tu batez baliatu beharra dago. Bihurgailu-
mota ugari daude, baina oraindik ez da ho-
rietako bat besteen gainetik nabarmendu.
Horiek guztiak, oro har, honako hiru irizpide
hauen arabera sailka daitezke: 

- Kokapenaren arabera, hiru motatakoak
daude: kostaldean finkaturiko aparatuak
(onshore); kostaldetik hurbil eta sakonera
txikiko uretan daudenak (nearsohre); eta
ur sakonetan kostaldetik urrun kokatzen
direnak (offshore).

- Tamaina eta norabidearen arabera, beste
hiru mota hauetakoak: olatuaren tamai-

narekin alderaturik egitura txikia dutenak
(xurgatzaile puntualak); egitura luzea iza-
nik olatuaren norabidearekiko paraleloak
direnak (atenuadoreak); eta egitura luzea
izanik olatuaren norabidearekiko perpen-
dikularrak direnak (bukatzaileak).

- Funtzionamenduaren oinarriaren arabe-
ra ere, beste hiru motatakoak: fluxu baten
gainean egindako presio-diferentziaz ba-
liatzen direnak (OWC Oscillating Water
Column, Arkimedes efektua); olatuek mu-
gitzen dituzten ur-gaineko gorputzak 
dituztenak (gorputz flotatzaileak); eta ola-
tuek haien kontra egitetik energia atera-
tzen dutenak (gainezkako sistemak edo
talka-sistemak).

OLATU-ENERGIA EUSKAL HERRIKO
ITSASALDEAN
Kantauriar kostaldean 34-49 kW/m bitarteko
potentzia dago; baldintza horietan, bideraga-
rria da teknologia horren ustiapena.

Olatu-bihurgailuen instalaziorako eskual-
de aproposenak Bilbotik Matxitxako lurmu-
turrera bitarteko itsasaldea eta Oriotik eta 
Higerrera bitarteko itsasaldea dira. Egokiak
diren bestelako zonaldeak ere badaude,
baina nabigazioa eta portu-sarbideak, aingu-
ralekuak edo ingurune-legeriak babestutako
zonaldeak izanda, baztertuak izan dira ustia-
tze-gune gisa.

Euskal olatuen potentziala eta energia-
ahalmena aztertu ondoren, esan daiteke,
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Euskal Herriko kostaldeko olatuek sor dezaketen urteko potentzial energetikoaren banaketa. IRUDIA: © GALPARSORO, I. ET AL.
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teorikoki, olatu-energiak Euskal Herriko
etxebizitzen % 37-50 bitarteko elektrizitate-
kontsumoa horni dezakeela. Bestalde, nahiz
eta energia-fluxurik altuenak sakonera han-
dietan dauden, kontuan hartu behar da es-
kualde horiek ez direla kokapenik onenak
bihurgailuen instalaziorako; izan ere, haie-
tara sartzea edota heltzea ez da erraza,
mantentze-lanak konplexuak izan daitezke,
eta ez dira toki oso ezagunak. Ondorioz,
esan daiteke batez beste 60 m-ko sakonera
duten guneak eta kostaldetik hurbileko zo-
naldeak direla aproposenak.

OLATU-ENERGIA 
APROBETXATZEKO PROIEKTUAK
Euskal Herriak garrantzi handiko bi proiek-
tu ditu: Mutrikuko OWC planta, eta Biscay
Marine Energy Platform (BIMEP).

Mutrikuko olatu-planta 2011ko uztailean
konektatu zen sarera lehenengo aldiz. Olatu-
energiaren ustiapenerako planta pilotua da,
eta bertan instalaturiko teknologia, berriz,
OWC motakoa. Olatua heltzen denean, ura
ganbera batean sartzen da eta bertako airea
konprimitzen du. Ondoren, aire-fluxua goiko
zulotik irteten da, presio handiz turbina bati
eraginez; turbinak, aldi berean, sorgailu bat
birarazten du, horrela energia elektrikoa sor-
tuz. Olatua aldentzean, zulotik airea xurga-
tzen du, turbinari berriz eraginez, lehen beza-
la energia sortuz.

Planta 18,5 kW-eko 16 aire-turbinaz osatu-
ta dago (Wells turbinak), guztira 296 kW-eko
gaitasuna izanik. EEEren arabera, urtean
600.000 kWh-ko ekoizpena kalkulatzen da,

600 pertsonaren elektrizitate-premiak asetze-
ko adina energia. Hala ere, Mutrikuko instala-
zioaren helburu nagusiena teknologia horren
bideragarritasuna probatzea eta ezagutzera
ematea da.

Aipaturiko bigarren proiektuak, BIMEP
izenekoak, bestelako helburu bat du: itsas
zabaleko olatu-bihurgailuen frogaketarako
eta ikerkuntzarako prestaturiko azpiegitura
izatea. Horrek 4x2 km2-ko azalerako eremua
izango du, kostaldetik 1.700 m-ra kokatua
Armintzako kaiaren aurrean.

Itsasoko eremua hainbat buiaren bitartez
mugatuta egongo da. Horrela, 5 MW-eko po-
tentzia izango duten urpeko lau kableren bi-
tartez olatu-bihurgailuek sortuko duten
energia lehorrera bideratuko da; eta, gerora,
energia hori banaketa-sare elektriko oroko-
rrera zuzenduko da (132 kV/20 MW).

Horrez gain, kable horiek zuntz optikoz
hornituta egongo dira, eta horrela ikerketa-
rako ezinbestekoak diren olatu-bihurgai-

Mutrikuko olatu-planta eta OWC teknologiaren instalazioaren eskema. IRUDIA: EVE; ARGAZKIAK: © IRAIDE LOPEZ.

Energia Energia teoriko
Sakonera teoriko totala eskuragarria

(m) (TWh) (TWh)

30 13.24 9.48

60 13.39 11.95

100 11.94 11.28

Euskal kostaldeko olatuen urteko energia-ahalmena.
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Armintzako BIMEP proietuak 

izango duen azpiegitura.

IRUDIAK: © IRAIDE LOPEZ.

luen etekin eta funtzionamenduari buruzko
datuak eskuragai izango dituzte Armintzan
egongo den ikerketa eta kontrol-zentroko
ikertzaile eta teknikariek. Orain arte BIME-
Pen moduko planta bakarra dago munduan,
EMEC (European Marine Energy Centre) hain
zuzen, Eskozian.

Espero da 2012-2013 bitartean azpiegitu-
ra amaituta egotea, eta abiarazi ondorengo
lehenengo lau urteetan 30 ikertzailek bertan
ikerketan lan egitea, olatu-energiaren ingu-
ruko teknologia desberdinen inguruan.

ONDORIOAK
Itsas energia osatzen duten iturri berrizta-
garrien artean, olatu-energia da erakunde
publiko zein pribatuetatik arreta gehien ja-
sotzen duena. Horren zergatia ezaugarri
hauek izatean datza: energia-dentsitate al-
tua, ustiatze-kokapen ugari, eta kontsumi-
tzaileengandik hurbil egon ahal izatea. Eus-
kal Herriko kostaldea leku aproposa da
teknologia horren ekoizpenerako, eta horrek
ekar ditzakeen onurak ezin dira alde batera
utzi. Gainera, aurrera eramaten ari diren

proiektuei esker, Euskal Herria olatu-ener-
giaren erreferente bilakatzeko bideari hasie-
ra eman zaio.•
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