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“Lanegun batean, Euskadin 6,7 milioi 

joan-etorri egiten dira. Hori dela eta, 

beharrezkoa da zerbitzu lehiakorra 

eta erakargarria eskaintzeko gai 

izango den garraio sare publiko 

integratua eta modernoa izatea, 

energiaren ikuspegitik jasangarria 
izango den ereduaren aldeko 

apustua eginez.”

- Arantxa Tapia, Eusko Jaurlaritzako 

Ekonomiaren Garapen eta 

Azpiegitura Sailburua

LABURPEN EXEKUTIBOA

Berrikuntza- Bidaiariak trenera!

Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria
Vascak (ETS) bere xede nagusia
betetzeko eramaten ditu aurrera bere
jarduketak: Euskadiko Autonomia
Erkidegoaren (EAE) esku dauden
azpiegituren eraikuntza, kontserbazioa,
kudeaketa eta administrazioa, trena
garraio sistema modernoa, eraginkorra
eta iraunkorra bilakatzeko xedez.

Dauden azpiegituren kudeatzaile gisa
dagozkion funtzioei erantzuteaz gain,
ETS etengabe ari da berrikuntza arloko
proiektuak garatzen (I+G+B), euskal
trenbide sistemaren garapena
bultzatzen jarraitzeko, ahalik eta
kalitate, segurtasun, ekonomiaren
eraginkortasun eta jasangarritasun
maila altuenekin; EAEren eta gizarte
osoaren garapenari lagunduz.

Berrikuntzaren Agenda da ETSk arlo
horretan aurrera daramatzan
jarduketa nagusiak biltzen dituen
dokumentua. Ondoren, indarrean
dauden berrikuntza proiektu nagusien
deskribapen laburra ematen da, eta
baita ETSren ikuspegia ere, trenbide
azpiegituren garapenean eta
kudeaketan erreferentziazko eragile
gisa lekutzeko.



Berrikuntza

proiektuak
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CBTC - Communication Based Train 
Control ERAKUSGAILUA

Segurtasuna zirkulazioan

Helburua: CBTC (Komunikazioan Oinarritutako Trenen Kontrola) baten
garapena bultzatzea ETSren sare metropolitarrean, puntako trenbide
teknologia horren garapena sustatzeko xedez, eta, etorkizunean,
baita produktu eta zerbitzu berritzaile horiek nazioartera zabaltzea
ere.

Zer da CBTC? Bidaiarien dentsitate handiko
garraioa kudeatzeko prestazio altuko sistema
da. Ezaugarri bereziak hauek dira:

� Eragiketa hobetzen du, linea batean
aritzen diren trenak eta zerbitzuen arteko
tarteak maximizatuz, moduaren arabera
energia optimizatzeko aukera emateaz
gain.

� Linea bateko automatizazio graduetarako
prestatuta dago.

� Hau egiten duen seinaleztapen sistema
moderno gisa jarduten du:

• Trenen arteko talka edo atzetik
harrapatzea saihesten du

• Gehiegizko abiaduraren ondorioz
errailetatik irtetea saihesten du

Zein da CAF-Euskotren-ETS lankidetzaren
helburua? Lankidetza horretan bilatzen diren
helburuak hauek dira:

� CAFek garatutako garraio sistema
metropolitarretarako CBTC sistema
ezartzea, seinaleztapeneko ERTMS
sistema europarrekin izan beharreko
bateragarritasunean berriztatuz, tren ekipo
berarekin hiri barruko CBTC lineatan edo
ERTMS linea nagusietan zerbitzuak
eskaintzeko aukera emanez.

� Sistema pixkanaka probatzea eta heltzea,
erakusle erreal baten bitartez: Bilboko
Metroaren 3. linea eta 950 serieko
Material Mugikorra, horrela, dagoeneko
esparru errealean testatuta egongo den
belaunaldi berriko soluzioa garatzea eta
hobetzea lortuz.



Datuak

Zertan datza

Zein da ETSren lana eta lekua CBTC proiektuan?

Proiektua lankidetza formula baten bitartez ari da garatzen,
CAFekin batera. Hark hartzen du proiektuaren pisu nagusia,
eta ETSren ekarpen nagusia egiteko hauetan ematen da:

� L3an (hodiaren gunea) egin den seinaleztapen berriaren
instalazioak hedatzea, une honetan dauden seinaleztapen
instalazioekin gainjarrita

� Ekipamendu enbarkatua duten trenak direnean, probak
gauez egingo dira, egungo ATPtik, N2 ERTMS baten
gaineko ATO batera igaroz, trenen funtzionamenduan
automatizazio gradua handituz joateko, GOA4 automatizazio
maila goreneraino

Partaideak

� ETS - Eragiketak eta 
I+G+B 

� ETS - Instalazioak

� CAF

� Euskotren

4
etapa automatizazio osora heldu arte

3
Automatizazio maila posible

Eskuzkoa
Automatizazio 

osoa
Automatizazio 

txikia
Automatizazio 

ertaina

IVIIIIII
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BIM metodologiaren ezarpena

Beste batzuk (kudeaketa dokumentala, etab.)

Helburua: BIM (Building Information Modeling) metodologiaren
ezarpena arrakastaz gauzatzea, ETSko sailetako proiektu berrien
kudeaketarako

Zer da BIM metodologia? BIM metodologian,
hiru dimentsiotako eredu birtuala egiten da,
eta bertan sartzen da proiektu edo jarduketa
integral baten informazio guztia, grafikoa eta
ez grafikoa, ekonomikoa eta tenporala.
Horrela, erlazionatutako informazio guztiaren
biltegi integratua bilakatzen da. Horrez gain,
proiektu horretan parte hartzen duten eragile
guztiek eredu berean egiten dute lan, eta,
horrela, bertan egindako edozein jarduketa
automatikoa da eta denek aldi berean
jasotzen dute horren berri. Horrela, eredu
horrek, informazio biltegi bakar eta eguneratu
gisa funtzionatzen du.

Zein da proiektuaren plana? Helburua,
lanerako metodologia hori ETS barruan
ezartzea lortzea da, sail guztiek propio gisa
har dezaten gauzatzen diren proiektuak
kudeatzeko modu hori.

Horretarako, BIM metodologiaren eta ETSko
ingurunera egokitzearen azterketa zorrotzaz
arduratuko den lan taldea ezarri da. 2018an
zehar, ezarpenerako proposamenaren
garapena eta batzordean onetsi izana
gauzatu dira. 2019an, aurreikuspena, BIM
metodologia ETSko berezitasunetara
egokitzeko prozesua osatzea da, neurrira
egindako ezarpen planaren diseinuaren
bitartez, eta 2 proiekturen aukeraketa egitea,
metodologia berrian oinarrituz garatu
daitezen. Horrek esperientzia pilotu gisa
balioko digu, azken doikuntzak egin ahal
izateko.

Partaideak

� ETS - Sistemak, Eraikuntza, 
Instalazioak, Plangintza eta 
Proiektuak, Aholkularitza Juridikoa
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Mini-pantaila akustikoak

Ingurumen eragina

Helburua: Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta dardara
eraginak xurgatuko edo murriztuko dituzten elementuak garatzea
eta trenbide azpiegituran instalatzea

Zer dira mini-pantaila akustikoak? 1,20
metroko altuera duten hesiak dira, ohiko
pantailek dituzten 2 metroen ordez, eta
trenbidetik metro erdi baino pixka bat
gehiagora jartzen dira, lur azpiko
ainguraketaren bitartez. Forma eta
materialak, trenbideko zarata nagusien
(errodatzea, trakzioa, aerodinamika, talka,
kirrinka, balaztatzea eta zubietatik igarotzea)
hots mugatze handiagoa egiteko daude
diseinatuta, eta ohiko pantailak baino
alternatiba hobeak dira, kostuari, instalatzeko
erraztasunari eta ikusmen eraginari
dagokienez.

Zertan datza proiektuak? Proiektuaren barruan,
Ermuko geltokiaren inguruan mini-pantaila
akustikoak instalatuko dira, horien jokabidea
testatzeko eta ohikoekin alderatuz zituzten
abantaila potentzialak balioztatzeko:

� Hotsaren arintze baliokidea edo handiagoa

� Kostu txikiagoa

� Ikusmen eragin txikiagoa

� Haize kargen eraginaren ondoriorik gabeak

� Espazio txikiagoak behar dira

� Ez dute zimendatze gehigarririk behar

� Ez dute lur-jauzirik eragiten

� Elementu elektronikoak barne har ditzakeen
diseinu pertsonalizagarria

� Ikus-integrazioa trenbideko elementu gisa

Partaideak

� ETS - Plangintza eta Proiektuak, 
Eragiketak eta I+G+B eta Eraikuntza

� Tecnalia
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Zirkulazioaren kudeaketaren
automatizazioa

Trafikoaren kontrol eta kudeaketa aurreratua

Helburua: Trenbideko trafikoaren kudeaketa hobetzea eta
modernizatzea, Trafikoaren Kontrolerako instalazioak (TKI-CTC)
egokituz eta une honetan dauden sistemak, urruneko edozein
postutik kudeatu ahal izango den sistema bakarrean elkartuz

Zer da TKI-CTC bat? CTC izenez ezagutzen
den Trafikoaren Kontrol Zentralizatua, trenen
trafikoa postu zentralizatu batetik, Aginte
Postutik, kontrolatzen den sistema da.
CTCak tarte jakin bateko seinaleak eta
desbideraketak kontrolatzen ditu, baliabide
informatikoen bitartez, batez ere. Trafikoa
pantaila batzuetan irudikatzen da, eta bertan,
trenbideak eta zirkulatzen ari diren trenak
agertzen dira.

Zertan datza proiektuak? Une honetan, ETSk
kudeatzen dituen Bizkaiko eta Gipuzkoako
trenbide lineak bi CTC independenteren
bitartez kontrolatzen dira. Horiek, aginte
guneetatik baino ezin dira kontrolatu, eta
sarritan egin behar zaizkie egokitzapenak eta
berriztapenak.

Proiektuaren helburua zirkulazioaren
kudeaketa hobetzea da, egungo CTCen
bateratzea eta automatizazioa bultzatuz.
Horretarako, merkatuko azterketa osoa ari da
egiten, aukera guztiak aztertzeko, ETSko
sarearen elementu guztiak kontuan hartuz
(erregulazioa, seinaleztapena…), teknologia
egokiena definitzeko eta ezartzeko xedez.

Partaideak

� ETS - Instalazioak

� ETS - Eragiketak, Sistemak
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Balaztatzeak eragindako energia

berreskuratzeko sistemak

Energia eraginkortasuna

Helburua: Bilboko trenbide metropolitarraren 3. lineako Trakzioko
azpi-estazio elektrikoetan balaztatze energiaren soberakinak
berreskuratzeko behar diren instalazioak definitzeari,
dimentsionatzeari eta ezartzeari ekitea

Zer da balaztatze energia berreskuratzeko
sistema bat?
Trenetan balaztatze energia berreskuratzeko
sistemek energia elektrikoa aurrezten dute,
ibilgailua gelditzeko motor elektrikoaren
erresistentzia erabiliz, eta prozesu horren
bitartez, energia zinetikoa energia elektriko
bihurtzen da. Sistema horri esker, balazta-
energia banaketa sarera itzuli eta energia
hori trenbide instalazioen
funtzionamendurako erabil daiteke.

Zertan datza proiektuak?
Energia eraginkortasunari dagokionez, arazo
bat dago 3. lineako energiaren
aprobetxamenduan; izan ere, egungo egoeran
(Korronte Jarraitua), ezinezkoa da trena
balaztatzeko energia aprobetxatzea,
katenarian injektatzen delako edo unitatean
sartuta dauden balaztatze erresistentzietan
erretzen delako.

Horren ondorioz, energia eraginkortasuna
murrizten da; izan ere, kontsumitzen den
energiaren zati bat balaztatze erresistentzietan
erretzen da, eta energia kantitate handiak
galtzen dira atmosferara isurtzen den beroaren
bitartez, horrek ingurumenean dakarren
inpaktuarekin.

Proiektuaren helburua balaztatze energiaren
soberakin horiek berreskuratzeko instalazio
egokiak definitzea, dimentsionatzea eta
ezartzea da.

Partaideak

� ETS - Instalazioak

� ETS - Eragiketak, Sistemak
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Geltokietarako Kontrol Integralaren 

koadroa

Energia eraginkortasuna

Helburua: Ekonomia eta energia arloko inpaktua dela-eta kritikoak
diren sistemen eta ekipoen monitorizazioan aurrera egitea
ahalbidetuko duten soluzio berriak garatzen laguntzea.

Zer da geltokietarako kontrol integralaren
koadro bat?
Kontrol integralaren koadroa ETSren sistema
kritikoak eta ekipoak simulatzea eta
monitorizatzea ahalbidetuko duen eredu
digital fidagarria garatzean oinarritzen da,
azpiegituren mantentzea, eragiketa eta
ustiapena hobetzea ahalbidetuz.

Analisi, kontsulta eta kontrol zentralizatu
gordailu hori lortzeko, datuen integrazioak
ikertuko dira IoT teknologia erabiliz,
algoritmoak garatuko dira lan-agindu
prediktiboak sortzeko eta, kasu batzuetan,
baldintzetan oinarritutako mantentze-lanak
egingo dira.

Zertan datza proiektuak?
Proiektua Kukullagako Geltokiko instalazioetan
gauzatuko da, eta bi fase aurreikusiko ditu.
Lehenik eta behin, eredu digitala eraikitzea
planteatzen da, GMAOren Datuen iraulketa
automatizatuz eta bistaratze-geruza bat erantsiz,
langileek ziurtasun osoz kontsultatu ahal izan
ditzaten lotutako ekipoen eta sistemen kokapena
eta propietateak.

Fase hori amaitutakoan, datu eta funtzionalitate
guztiak aginte integral koadro batean integratzeari
ekingo zaio, azterketa, kontsulta eta kontrol
zentralizatua egin ahal izateko.

Proiektua HAZITEK programaren barruan
gauzatzen da eta Giroa Veolia, Sener, ACR
Grupo, Sisteplant, Cegasa, Zigor eta Domusa
enpresen eta Tekniker zentro teknologikoaren
partaidetza du.

Partaideak

� ETS - Instalazioak

� ETS - Eragiketak, Sistemak

� Giroa Veolia , Sener, ACR Grupo, 
Sisteplant, Cegasa, Zigor eta 
Domusa11



Alerta goiztiarreko sistema 

trenbideko lineatan mugitzen ari 

diren langileentzat 

Helburua: Trenbideko langileei alerta goiztiarra emango dien soluzioa
izatea, istripu kopurua ahalik eta gehien murrizteko.

Zer da alerta goiztiarreko sistema bat?
Langileak eta konboiak monitorizatzeko
software zentrala duen soluzioa da,
trenbidean ari diren langileei konboi horiek
gertu daudela jakinarazteko aukera ematen
duen alerta goiztiarreko sistemari euskarria
emateko.

Sistema berriak TETRA eNEBULA saretik
datorren informazioa eta langileen eta
konboien GPS lokalizazioa erabiliko ditu.

Zertan datza proiektuak?
Proiektuak segurtasun sistema berri aurreratuaren
garapena planteatzen du, ETSren azpiegituretan
mugitzen diren langileentzat. Trenen eta langileen
kokaguneei buruzko informazioa kudeatzen duen
alerta sistema batean dago oinarrituta.

Azken emaitza aplikazio mugikor gisa aurkeztuko
da. Aplikazio hori gai izango da langileen
kokagunea erakusteko eta haiei jakinarazpena
bidaltzeko, lanean ari diren gunera trenen bat
hurbiltzen bada.

Alerta horiek langileen txalekoetan instalatuta
egongo den wearable gailu batean aktibatuko
dira, eta ikusten eta entzuten diren eta dardara
sortzen duten alarmen bitartez ohartaraziko zaie.Partaideak

� ETS - Instalazioak, Eragiketak, 
Sistemak

� Tecnalia, IDK Electrónica, Itelazpi

Segurtasuna Zirkulazioan

12
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BIRBALAST (altzairugintzako zepa
balasto eta azpi-balasto gisa
erabiltzea)

Helburua: Altzairugintzako zepa balasto eta azpi-balasto gisa
erabiltzearen bideragarritasun teknikoa eta ingurumenekoa
aztertzea.

Testuinguruan jartzea
Euskadin urtean altzairugintzako 600.000
tona zepa baino gehiago sortzen dira, eta
horietatik %20 zabortegira bidaltzen
jarraitzen da.

Bestalde, trenbideko balastoetan eta azpi-
balastoetan gaur egun dauden kalitatezko
materialen beharrak, bai eraikuntza
eragiketetan, bai mantentze-lanetan, urtean 5
milioi tona baino gehiago dira estatuan.

A priori altzairu arruntaren fabrikaziotik
datorren agregakin siderurgikoaren
propietateek, erabilera horretarako oso
material egokia izan litekeela pentsatzera
garamatzate.

Zertan datza proiektuak?
Proiektuaren oinarria altzairu arrunteko zepa
beltzak trenbideko balastoetan eta azpi-
balastoetan sartzearen bideragarritasun
ekonomikoa, merkatukoa, teknikoa eta
ingurumenekoa aztertzea da, oztopo teknikoak
jasoz eta azken produktua hobetzeko
proposamenak eginez.

Tecnalia da proiektu burua, eta laborategiko
entseguak eta benetako trenbide zatietan proba
esperimentalak egitea aurreikusten du.

Hainbat agertoki planteatzen dira, zoruaren
zeharkako sekzioaren konfigurazio desberdinekin
(zepako materiala balasto eta azpi-balasto
naturalarekin proportzio desberdinetan nahastuz),
eta horiek, aldi berean, sentsorizatuta egongo
dira, datuak biltzeko. Denbora tarte adierazgarri
baten ondoren, lekukoak ere hartuko dira
aztertzeko.

Horrekin guztiarekin, materialaren adostasun
teknikoa eta ingurumenekoa ebaluatu nahi dira,
erabilera-esperientzia egoki batean oinarrituta,
iraunkortasuna eta fidagarritasuna bermatuz eta
arlo horretan Europan indarrean dagoen araudi
bateratua betez.

Partaideak

� ETS - Instalazioak, Eragiketak, 
Sistemak

� Tecnalia, Sidenor, Comsa

Eraikuntzarako laguntza
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Ezponden mugimenduen hautemate
goiztiarra - Berrikuntzaren Erosketa Publikoa

Helburua: ETSren sarean zehar ezpondak monitorizatzea, gerta
daitezkeen mugimenduak eta trenbideko plataformara egon
daitezkeen erorketak kontrolatzeko. Prebentzioz jardun ahal izango
da, trenbideko trafikoari kalterik ez eragiteko.

Zer da Berrikuntzaren Erosketa Publikoa
(BEP-CPI)?
Berrikuntzaren Erosketa Publikoak (BEP-CPI)
enpresa sarearen lehiakortasuna eta I+G+Ba
merkatura eramatea bultzatzen du.

BEP-CPI prozesua sektore publikotik
konpondu gabe dauden erronken bidez
antolatzen da, eta enpresek eta ikerketa-
zentroek soluzio proposamenak egin behar
dizkiete erronka horiei.

Eusko Jaurlaritzak, ETSren bidez, BEP-CPIren
lehen ekimen hau abiarazi du, trenbideko
azpiegituren kudeaketan identifikatutako 2
erronka jakinetarako soluzio berritzaileak
identifikatzea helburu duena. Horrela, agerian
geratzen da berrikuntza irekiko dinamikak
bultzatzeko eta kontratazio publikoko
prozesuetan eraginkortasuna bultzatzeko duen
konpromisoa.

BEP-CPI plan horrek berrikuntza irekia
sustatzeko, erakunde publiko erosleetan
erronkak identifikatzeko jardunbide sistematikoak
sartzeko eta soluzio posibleei buruz merkatuari
kontsultatzeko mekanismoak sortzeko ere
balioko du. Gainera, soluzio berritzaileak
erosteak enpresa handien eta txikien parte-
hartzea sustatzen du, normalean sarbide zaila
duten kontratazio publikoko prozesuetan.

Zertan datza proiektuak?
Prozesu hau ezpondak kontrolatzen eta ondoren
datuak tratatzen esperientzia funtzionala eta
teknikoa duten enpresei zuzenduta dago. Arlo
horietako ikerketa-taldeei eta ezagutzako
eragileei ere zuzentzen zaie.

Helburua ezponden eta mendi-mazelen balizko
mugimenduak monitorizatzea, kontrolatzea eta
ohartaraztea ahalbidetuko luketen soluzio
onenak identifikatzea da, zirkulazioan eragin
daitezkeen kalteak saihesteko.Partaideak

� ETS - Plangintza eta Proiektuak, 
Eragiketak, I+G+B eta Instalazioak

Energia eraginkortasuna
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Material mugikorraren sentsorizazioa, 

trenbidea eta sareko beste instalazio

batzuk auskultatzeko - Berrikuntzaren

Erosketa Publikoa

Helburua: Sareko instalazioak monitorizatzea, instalazioen mantentze-
lan egokia bermatzeko.

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Zertan datza proiektuak?
Prozesuaren abiarazpena, honetara
zuzendutako soluzioak identifikatzera dago
zuzenduta :

• Trena sentsorizatzeko ingurunea eraikitzea,
beste modelo batzuetara eta material
mugikorraren fabrikatzaileetara esporta
daitekeen auskultaziora bideratuta.

• Aplikazio-ekosistema bat sortzea auskultazioak
aztertzeko eta tren arloko aktiboak
mantentzeko eta kudeatzeko.

• Auskultazio-sistemarik ez duten edo izan ezin
duten tren arloko administrazioei sistema eta
analisi horiek beren trenekin integratzeko
aukera ematea.

• Instalazioen portaerari buruzko datuen oinarri
bat izatea, etorkizuneko gainegiturako
elementuen diseinuetan aplikatu ahal izateko

• Datuen oinarri horiek beste administrazio,
unibertsitate eta zentro teknologiko batzuekin
partekatzea, benetako datuekin ikertzea
sustatzeko, produktuak eta prozesuak hobetu
ahal izateko.

Partaideak

� ETS - Eragiketak, Plangintza eta 
Proiektuak

� Euskotren

Zer da Berrikuntzaren Erosketa Publikoa
(BEP-CPI)?
Berrikuntzaren Erosketa Publikoak (BEP-CPI)
enpresa sarearen lehiakortasuna eta I+G+Ba
merkatura eramatea bultzatzen du.

BEP-CPI prozesua sektore publikotik
konpondu gabe dauden erronken bidez
antolatzen da, eta enpresek eta ikerketa-
zentroek soluzio proposamenak egin behar
dizkiete erronka horiei.

Eusko Jaurlaritzak, ETSren bidez, BEP-CPIren
lehen ekimen hau abiarazi du, trenbideko
azpiegituren kudeaketan identifikatutako 2
erronka jakinetarako soluzio berritzaileak
identifikatzea helburu duena. Horrela, agerian
geratzen da berrikuntza irekiko dinamikak
bultzatzeko eta kontratazio publikoko
prozesuetan eraginkortasuna bultzatzeko duen
konpromisoa.



Topoaren igarobidearen hots

portaeraren azterlana

Helburua: ETSren azpiegituretan zaraten eta dardaren eragina
murrizteko aukera emango duten jarduketak lortzea.

Zer da Topoaren igarobidea?
Topoaren igarobidea 4,5 km-ko lurpeko
trenbide saihesbidea da, egungo Lugaritz-
Amara tunelarekin lotzeko obrarekin hasten
dena, Lugaritzeko geltokiaren irteeratik 90 m
ingurura, eta, Donostiako erdigunea
zeharkatu ondoren, berriro Morlanseko
egungo trenbidearekin lotzen dena.

Tarte nagusia trenbide bikoitzeko tunela da,
eta azken zatia baino ez da egingo aire
zabalean; Morlanseko trenbidearekin bat
egiten duen tunel faltsua da. Jarduketak lur
azpiko hiru geltoki berri ditu : Bentaberri,
Kontxa eta Easo

Zertan datza proiektuak?
Proiektuak, jarduketak diseinatzeko beharrezkoak
diren lan guztiak biltzen ditu, ustiapenean
Topoaren igarobidean zarata eta bibrazioak
xurgatzeko xedez.

Hasierako fase gisa, eragin hori baloratu eta
ezaugarritu ahal izateko neurriak hartzea,
maiztasunen azterketa espektrala egitea eta
indarrean dagoen zaraten araudia betetzen dela
bermatzeko jarduketa bat diseinatzeko
beharrezkoak diren azterlan guztiak egitea
jasotzen da, larrialdietako aireztapen irteeretan,
etxebizitzetan eta trenaren igarotzeak eragindako
zaratak eta dardarak jasan ditzaketen eremu
guztietan.

Bibrazio eta zarata maila neurtzeko, sentsibilitate
handiko azelerometro tridimentsionalak eta zarata
elektriko baxua duten maiztasun analizagailuak
erabiliko dira, bibrazioen transferentzia funtzioak
lortzeko eta oso zarata maila baxuak neurtzeko.

Partaideak

� ETS - Plangintza eta Proiektuak, 
Eragiketak eta I+G+B 

Eraikuntzarako laguntza
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Eraikuntzarako laguntza

ERAIMAT - Eraikuntzarako material 

jasangarrien garapena galdaketako

hondakin-hareen balioztapenean

oinarrituta

Helburua: Galdaketako hondakin-hareetan oinarrituta
eraikuntzarako material berriak garatzea eta horien balioa
erakustea, teknikaren, ekonomiaren eta ekonomiaren alderdietatik.

Zer dira galdaketako hondakin-hareak?
Galdaketako hondakin-hareen sorkuntza
moldekatze bidezko pieza metalikoen ekoizpen
prozesuarekin batera doa. Burdinaren arloan
jarduten duten galdaketa gehienek hareazko
moldeak eta arrak erabiltzen dituzte galdatzeko,
eta erabili ondoren baztertu egiten dira
(galdutako moldeen teknika). Horrek hare-
hondakin ugari sortzen du, galdaketako
hondakin solido guztien %60 eta %85 artean,
gutxi gorabehera.

Harea silizeoak oso material trinkok dira, eta
tolesturaren, konpresioaren eta inpaktu handien
aurrean kareharrizko hareek baino balio
erresistenteagoak ematen dituzte.

Zertan datza proiektuak?
Industria ikerketarako ERAIMAT proiektuak
teknikaren ikuspegitik aurreratuta dauden
eraikuntzako material berriak garatzea du
helburu, galdaketaren sektorean erabilitako
hondakin-harea silizeoaren balorizaziotik
abiatuta.

Beraz, proiektuak erakutsi nahi du, ikuspegi
teknikotik, ekonomikotik eta ingurumenekotik,
baliozkoa dela galdaketako hondakin-hareak
berrerabiltzea, behar bezala egokituta, bihi
material gisa eraikuntzako aplikazio jakin
batzuetan, hala nola: morteroetan,
estrukturazkoak ez diren hormigoietan,
kontrolatutako erresistentzia txikiko material
fluidoetan (MBRC) eta betelanetan.

Ikerketarako proiektuaren helburua
galdaketaren industriako hondakin nagusiaren
zero isuria lortzeko bidean aurrera egitea da.
Beraz, ekonomia zirkularreko proiektua da, eta
industriako hondakinak berrerabiltzeko eta
errebalorizatzeko ezagutza eta gaitasun berriak
eskuratzera dago bideratuta.

Partaideak

� ETS - Eraikuntza, Eragiketak eta 
I+G+B 

� Fuchosa, Draxton, Fagor Ederlan, 
Fundiciones Fumbarri Durango, 
Bikain
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Navilens- Ikusmen urritasuna duten

pertsonei zuzendutako seinaleztapen

digitalaren ezarpena ETSren

geltokietan

Helburua: Seinaleztapen digital sistema berria instalatzea, ikusmen
urritasuna duten pertsonen irisgarritasuna sustatzeko Bilboko
Metroaren geltokietan.

Zer da Navilens?
NaviLens sistemak, leku egokietan jarritako
seinale batzuen bidez, ikusmen-urritasuna
duten pertsonek telefono bidez seinale horiek
detektatzeko aukera ematen du. Seinale
horietako bakoitzak, entzuteko moduan, zer
norabidetan joan behar duen eta pertsona kartel
adierazlearekiko zein kokagunetan dagoen
adierazten du, eta, gainera, informazio
interesgarria jasotzen du.

Sistemak QR kodeen antzeko koloretako
kodeak dituzten etiketak dauzka, eta identifikatu
nahi diren puntuetan edo erabiltzailearentzat
garrantzitsua den informazioa jarri nahi den
puntuetan daude jarrita. Kode horiek terminal
mugikorreko kamera erabiltzen duen aplikazio
baten bitartez irakurtzen dira, eta etiketa
bakoitzetik lortutako informazioa ahots bidez
irakurtzen da.

Zertan datza proiektuak?
Proiektuak sistema berritzaile hori ezartzea
aurreikusten du, ETSren Zazpikaleetako
Geltokian eta Bilboko Metroan irisgarritasuna
gehitzeko, eta 4 fasetan egituratzen da:

�Espazioaren argazki erreportajea egitea 
eta etiketak jartzeko puntuak aukeratzea.

�Seinaleztapeneko puntu bakoitzean 
eman beharreko informazioaren diseinua.

�Seinaleak egitea eta jartzea 
� Ikusmen-urritasuna duten erabiltzaileen 

tokiko elkarteek gidaritza autonomoa 
baliozkotzea

Horrela, ETSk jauzi kualitatibo garrantzitsua
ematen du geltokien irisgarritasun unibertsala
hobetzeko, eta erabiltzaileei sistema
berritzaile hori erabiltzeko aukera ematen die,
soilik gailu mugikorra erabilita.

Partaideak

� ETS - Eragiketak, Eaikuntza eta 
I+D+I

Irisgarritasunaren hobekuntza
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SINATU - Tuneletako 

instrumentazioaren monitorizazio 

sistema

Helburua: Proiektuaren helburu orokorra Debako udalerrian
(Gipuzkoa) dagoen trenbideko Itxaspeko tunelaren hormigoizko
estalduraren integritate estrukturala monitorizatzeko sistema
instalatzea da.

Zertan datza proiektuak?
Estrukturaren osasuna monitorizatzeko
teknikak azpiegituren egoera ebaluatzeko
erabiltzen dira.

Kasu jakin honetan, tunelaren hormigoizko
estalduraren estruktura integritatea
monitorizatu eta aztertu nahi da Debako
udalerrian (Gipuzkoa), Bilbo-Donostia lineako
Deba-Zumaia tarteko 069/524 K.P.-an
dagoen trenbideko Itxaspeko tunelean.

Zein metodologia erabiliko da?

Horretarako, bibrazio jokabidea erregistratu nahi
da, hiru ardatzetako azelerazioak abiapuntu
hartuta: norabide axiala (A), norabide
zirkunferentziala (C) eta norabide erradiala (R),
sekzio motoizatuko estalduran jarrita dauden bi
azelerometro triaxial erabilita: bat ardatzean eta
bestea albo batean.

Datu horietatik abiatuta, maiztasuna
menderatzeko analisiaren bitartez, espektro
dentsitate normalizatua lortzen da. Parametro
horrek akatsik ba ote dagoen aztertzen du, eta
akatsen bat egotearen ondorioz alerta mezu bat
bidaltzea beharrezkoa bilakatzen den atalaseak
kontrolatzen ditu. Horretarako, monitorizatu
beharreko sekzio bakoitzeko bi nodo sentsore
jarriko dira, bost sekziotan guztira.

Erdiko nodoa tunelaren ardatzean dago, eta
albokoa, berriz, 3 metroko arku-distantziara.
Tresna hori duten 5 sekzioek 50 metroko tartea
izango dute elkarren artean irteerako ahotik.

Partaideak

� ETS - Eragiketak

� Comsa

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza
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R01- Datuen azterketarako Trenbiker App-a

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Orain arte egindako garapenak bilduz, trenbideko tren auskultatzailearen (Trenbiker) datuak gordinean aztertzeko
prozesua automatizatzeko aukera emango duen aplikazio informatikoa sortzea, esku-hartzeko guneak, trenbideko
indize eta parametro geometrikoak, etab. eskuratuz. Horrez gain, aplikazio horren bitartez, joerak eta patroiak, lanen
planifikagailuak, mantentze-lanen aurreikusitako aurrekontuak, etab. eskuratu ahal izango dira.

Erronkaren deskribapena

Erronka une honetan hainbat programatan, ingurune informatiko homogeneoan, eskuz egiten diren azterketa
geometrikoko errutinak programatzea da. Ingurune hori hainbat modulutan egongo litzateke banatuta, erraz hedatzeko
eta aldatzeko. Horrez gain, software hori datuak eskuratzeko sistematik independentea izan behar da eta, ondorioz,
etorkizunean trenbideko datuak hartuko dituen edozein sistemarekin erlazionatzeko prestatuta egon, horrela azterketa
integralak egin ahal izateko.

Aurreikusten diren emaitzak

Trenbide auskultatzailearen datuen azterketarako softwarea.

R02- Instalazioak sentsorizatzeko

aplikazioak

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Mantentze instalazioen zerbitzuko parametroetako datuak denbora errealean biltzea. Datu horien azterketari
ekitea tratamendu masiboetarako software espezifikoaren (Big Data) bitartez eta Instalazioetan joerak/patroiak
edo Instalazioen mantentze-lanetan eta akatsak hautematean lagunduko duten inferentziak jasotzea.

Erronkaren deskribapena

Beste ezer baino lehen, datuak denbora errealean hartzen dituzten instalazioak diskriminatu behar dira, datuak biltzea
interesgarria izan arren kontrolatzen ez direnak, horiek sentsorizatzea posible izanik eta, ondoren, datuak biltzea
interesgarria izan arren horiek sentsorizatzea posible ez diren kasuak. Bigarrenik, datuak software baten bitartez
definitu eta prozesatu behar dira. Softwarea Trenbikerrek garatutakoaren antzekoa izan daiteke, eta datuak biltzeko
eta instalazioak kudeatzeko diseinatuta egongo diren datu edo pakete komertzial kantitate handiak erabiltzeko egon
behar da diseinatuta.

Aurreikusten diren emaitzak

Sentsorizatu beharreko eta sentsorizatutako instalazioen katalogoa. Softwarearen definizioa. Instalazioak softwarean 
integratzea. Analisia.
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R03- Aginte koadro App-a (ratioak eta 

adierazleak)

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Mantentze-lanen eta aktiboen jardueren kudeaketa eraginkorrerako aukera emango duten indizeak eta estatistikak
lortzeko aukera emango duen aplikazioa edukitzea, mantentzea jaso dezaketen elementuen eta instalazioen bizitza
erabilgarriaren jarraipena eginez.

Erronkaren deskribapena

GMAO (Ordenagailuz lagundutako mantentze-lanaren kudeaketa) bat, jarduera guztia (planifikatutakoa eta gauzatutakoa)
kudeatzeko eta mantentze-lan jarduerarako beharrezkoak diren datu guztiak biltzeko aukera ematen duen kudeaketa
programa da. Datu guztiekin funtzionamendu indizeak lortu daitezke, eta baita instalazioen eta azpiegituren kudeaketarako
erabilgarriak diren estatistikak ere. Egungo GMAOek mugikortasun moduluak izaten dituzte, esparruko teknikariei euren
jarduera erregistratzen laguntzeko. Enpresaren berezitasunetara egokitu daitezkeen pakete komertzial asko daude.
Erronka, indizeak eta aginte koadroak lortzea izango litzateke, mantentzen diren instalazioen mantentze jarduerak modu
eraginkorrean erregistratzeko. Erronka horren barruan, lortu beharreko adierazle eraginkorren definizioa jasoko litzateke,
eta baita beharko liratekeen datuak ere, horietara heltzeko aplikazio baten bitartez edo, zuzenean, aplikazioaren edo
adierazleen moduluaren edo aginte koadroen kontra sartuz.

Aurreikusten diren emaitzak

� Aginte koadroan edo adierazleenean eskatzen diren espezifikazioak beteko dituen software baten 
espezifikazioak izatea. 

� ETSrako erabilgarria den pakete baten espezifikazioak edukitzea, mantentze-lanetarako baliabide propioen 
eta kanpokoen mantentze jarduera erregistratzeko.

Helburu nagusiak

ETSko trenbide sarean zehar ezpondatan egon daitezkeen mugimendu posibleak kontrolatzea eta monitorizatzea.

Erronkaren deskribapena

ETSko trenbide sarean zehar ezpondatan egon daitezkeen mugimendu posibleak monitorizatzea, trenbidearen plataformako
mugimendu eta erorketa posibleak kontrolatzeko, prebentzio izaerarekin jarduteko aukerarekin, trenbideko trafikoan eraginak
saihestuz.

Aurreikusten diren emaitzak

Ezpondetan lubiziak gertatzeari dagokionez, prebentzioan jarduteko eta zirkulazioan eraginak saihesteko gai izatea.

R05- Ezponden monitorizazioa

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza
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R06- Kargaren azterketa ardatz

bakoitzeko

Aktiboen mantentze-lanen hobekuntza

Helburu nagusiak

Ardatz bakoitzeko gehieneko karga mugatzea sareko guneetan eta tarteetan, erabilitako ardatz bakoitzeko karga
handitzeko eta, horrela, dauden azpiegituren erabilera handitzeko, horien mantentze-lanetan eraginkortasuna lortzeko
aukera emango duen modu kontrolatuan.

Erronkaren deskribapena

Ardatz bakoitzari dagokion kargaren azterketa, lurraren ahalmen eramangarriaren eta bertatik igarotzen diren trenen esfortzu
dinamikoak xurgatzeko ahalmenaren araberakoa izango da. Horretarako beharrezkoa da karga errealaren neurketak eta
karga dinamikoen egoeren simulazioa egiteko beharrezkoak diren kalkuluak egitea eta egoera horiek modelizatzea.
Helburua, sare osoan ardatz bakoitzeko gehieneko kargaren mapa egiteko lanean aurrera egitea da, egungo sarearen
erabilera handitzeko xedez, horretarako aukera dagoenean ardatz bakoitzeko gehieneko karga handituz.

Aurreikusten diren emaitzak

Akotatzearen eta emaitzak definitzearen zain

Helburu nagusiak

Trenbideko trakziora zuzenduta dagoen goi tentsioko elektrizitatearen banaketa simulatuko duen aplikazioa
edukitzea bilatzen da. Trenen bilbeak simulatu ahal izango dira, energiaren botila lepoak edo azpi-estazioetan
taradoak doitzeko planteamenduak… hautemanez.

Erronkaren deskribapena

ETSko banaketa elektrikoa simulatzeko aukera emango duen aplikazioa sortzea edo egokitzea, zirkulazio bilbe
desberdinen aurrean jokabide elektrikoa simulatzeko aukera emanez. Azterketak dimentsionamendu elektrikorako
aukera ematen du, instalazioetan tarifak, taradoak… egokituz. Aukera gisa, Behe tentsioa elikatzen duten trakzio
instalazio gehigarrietara zuzendutako Goi Tentsioko lineen dimentsionamendua ere barne hartu beharko litzateke.

Aurreikusten diren emaitzak

Goi Tentsio programa simulagailua edo eraikuntzarako eta programaziorako espezifikazio teknikoak.

R08- Goi Tensio (GT) simulagailua

Energia eraginkortasuna
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R09- Ekintza plana eta inbertsioak

energiaren kontsumoa murrizteko

eta energiaren eraginkortasuna

hobetzeko
Energia eraginkortasuna

Helburu nagusiak

Egungo instalazioen eta sistemen energia kontsumoa murriztea, horrela ETSren ingurumen eragina murriztea
lortuz, eta Energiaren eraginkortasunaren oinarri horiek ezartzea etorkizuneko proiektuetarako eta
inbertsioetarako.

Erronkaren deskribapena

ETSn ingurumen eragina eta, ondorioz, energiaren kontsumoaren murrizketa, lortzeko Plan orokorra, bi jarduera
motaren bitartez:

1. Diseinu elementuak sartzea eraikuntzetarako proiektu berrietan (eraikinak, geltokiak…), energiaren kontsumoaren
ikuspuntutik jasangarriagoak izan daitezen.

2. Energiaren eraginkortasunari dagokionez egungo instalazioen eta sistemen azterketa eta hobekuntza.

Aurreikusten diren emaitzak

Egungo instalazioen eta eraikinen energiaren kontsumo mailen murrizketa eraginkorra.

R10- Trenbideak eragindako zaratak eta 

dardarak murriztuko dituzten elementuen

garapena

Ingurumen eragina

Helburu nagusiak

Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta dardara eraginak murriztea.

Erronkaren deskribapena

Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta dardara eraginak xurgatuko edo murriztuko dituzten elementuak
garatzea eta azpiegituran instalatzea.

Aurreikusten diren emaitzak

Trenbideko trafikoaren ondoriozko zarata eta dardara eraginak murriztuko dituzten eta horren eragina jasaten duten 
pertsonen bizitza kalitatea hobetuko duten elementuak instalatzea.
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R11- Trenbide pasaguneen hobekuntza

Segurtasuna Zirkulazioan

R12- Orratzen berogailuak tranbia

desbideraketetan

Segurtasuna Zirkulazioan

Helburu nagusiak

Jarduketa puntu posibleak identifikatzea, Euskal Trenbide Sarean dauden trenbide pasaguneetako segurtasuna
hobetzeko.

Erronkaren deskribapena

Trenbide pasaguneetako segurtasuna hobetzeko beste Administrazio batzuetan hartutako soluzioak ikertzea eta
jasotzea, puntu hauei dagokienez:
- Hobekuntzak hesietan eta balizamenduaren seinaleztapenean
- Hobekuntzak zoladuran
- Hobekuntzak seinaleztapen finkoan
- Hobekuntzak hots eta argi seinaleztapenean
- Hobekuntzak bideo analisian

ETSren sareko Trenbide Pasaguneetan aplikagarri diren soluzioen ezarpena definituko duen Ekintza Plan bat egitea.

Aurreikusten diren emaitzak

Erabiltzaileen gurutzaketan eta trenbideko zirkulazioan segurtasun handiagoa ekarriko duten Trenbide Pasaguneetako 
instalazioak hedatzea.

Helburu nagusiak

Tranbiako orratzen berokuntza sistemen diseinua hobetzea (erresistentzia batez ere) erresistentziaren eta
espadinaren arteko beroaren eroangarritasun egokia lortzeko, bero konbentzioaren ondoriozko galerak
saihestuz.

Erronkaren deskribapena

Tranbiako orratzen berokuntzarako aplikatutako erresistentzien gaian merkatuko egoera ikertzea (espazio murrizketa
zorrotzak), sistema egokia edo egokiak aukeratzea eta horien benetako aplikazioa orratz berrien instalazioetan edo
jadanik existitzen diren orratzen berriztapenetan (prototipoa).

Aurreikusten diren emaitzak

Gasteizko tranbiaren orratzen berokuntza hobetuko duen/duten sistema bat edo gehiago lortzea. Beharrezkoa da 
azpimarratzea diseinu berriak ez diren arren, dagoeneko merkatuan dagoen teknologiaren aprobetxamendu berria 
dakartela. Legebiltzarreko geralekuko orratzen berogailuak zerbitzuan jartzea.
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R13- Teknologia berriak erabiltzea obren 

jarraipenerako eta kontrolerako

eta kanpoko laguntza gutxiago

behar izatea

Eraikuntzarako laguntza

Helburu nagusiak

ETSren lanen jarraipenaren eta kontrolaren monitorizazioa, eta obren garapenerako presentziazko laguntzaren
murrizketa, horrek Aholkularitza Teknikoetan ekarriko duen aurrezpen ekonomikoarekin.

Erronkaren deskribapena

Ikus-entzunezko sistema monitorizatuen ezarpena obrak urrunetik jarraitzeko eta horien nondik norakoaren
kontrolerako, eta presentziazko ekipo teknikoen murrizketa, monitorizazioaren ondorioz, horrek obren
zuzendaritzarako Aholkularitza Teknikoetan ekarriko duen aurrezpen ekonomikoarekin.

Aurreikusten diren emaitzak

Obren aurrerapen mailari buruzko ikus-informazioa eta datuak, eta kostuen murrizketa obren zuzendaritzan.

R15- ERTMS sistemaren garapena metro 

bateko zabalerako trenbidean

Trafikoaren kontrol eta kudeaketa aurreratua

Helburu nagusiak

ETSren trenbide lineei ERTMS seinaleztapen sistema ematea, zirkulazioen mantentzea bermatuko duen eta,
ondorioz, erabiltzaileei eskaintzen zaien zerbitzuan eraginik izango ez duen pixkanakako ezarpen plan baten
bitartez.

Erronkaren deskribapena

Egungo sistema nahiko zaharra denez, eta merkatuan prestazio hobeak eskaintzen dituzten aukerak agertu direnez,
ERTMS sistema ETSk kudeatutako trenbide lineatan arrakastaz ezartzea lortu gura da. Horretarako, 2016 eta 2017
urteen artean garatutako azterlanak eguneratu nahi dira, aurreikusitako inbertsio kostuen aurre-azterketa egiteko eta,
onetsi ondoren, sistema horren bideragarritasun azterlan osoa egingo da. Erabiltzailea babesteko eta zerbitzuan
eraginik ez sortzeko helburuz, laguntza eskatuko da eragin txikiko ezarpen planaren diseinurako eta garapenerako.
Horren barruan esperientzia pilotuak jasoko dira egungo sistemak eta berriak batera egon daitezkeen trenbideko tarte
jakin batzuetan.

Aurreikusten diren emaitzak

Sistema baten ezarpen efektiboa, erabiltzaileei eskaintzen zaien zerbitzua bermatuko duen eragin txikiko plan baten 
bitartez.
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R16- Material berrien erabilera

eraikuntzan

Eraikuntzarako laguntza

Helburu nagusiak

Pisua eta kostuak murriztea, birziklapen prozesuak bultzatzea eta, ondorioz, CO2 emisioen murrizketa
bultzatuko dituzten eraikuntza arloko soluzio berrien garapena eta erabilera bultzatzea; hori guztia kalitatea
integratuz eta trenbide arloko estandarrei eutsiz.

Erronkaren deskribapena

Abiadura Handiaren garapenak eta ibilgailuek garraiatzen duten karga handitzeak, beste faktore batzuen artean,
trenbideko azpiegituraren etengabeko bilakaera ekarri dute. Gainera, kostuari, mantentze-lanei eta iraunkortasunari,
zaratari eta bibrazioei dagokienez gero eta handiagoak diren eskakizunetara egokitu behar da. Eskakizun horiei aurre
egiteko material berriak erabiltzea Europako eta estatuko I+G+B programen funtsetako bat da, Shift2rail ekimena
barne. Eskakizun horiei erantzuteko gakoa propietate elastiko eta iraunkor egokiak dituzten elementuak sartzea da.
Eskakizunei erantzuteko funtsezko elementuetako batzuk erreiak, trabesak, erreiak finkatzeko plakak, trabesen azpiko
zolak eta balastoaren azpiko mantak, balasto eta azpi-balasto bituminosoaren konposizio berriak dira.
Material horiek eta beste berri batzuk trenbidearen sektorean sartzeak beste sektore batzuetan lortutako
esperientziaren ezagutzan oinarritu behar du, tren arloko aplikazioen berezko eskakizunak ahaztu gabe. Gainera,
ingurumenaren aurrean gero eta kontzientzia sozial handiagoa dagoenez, material berrien garapena
jasangarritasunaren, berrerabilpenaren eta birziklapenaren kontzeptuekin erlazionatuta dagoela ziurtatu daiteke.

Aurreikusten diren emaitzak

ETSko azpiegituren garapen jasangarria eta eraginkorra bultzatuko duten eraikuntza soluzio eta material berriak 
lortzea.
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R17- Irisgarritasuna bultzatzea ETSren

azpiegituretan

Irisgarritasunaren hobekuntza

Helburu nagusiak

Urritasunak dituzten pertsonei ETSren azpiegituretarako irisgarritasuna bermatzea, teknologia berritzaileen 
ezarpenaren bitartez.

Erronkaren deskribapena

Erronka horren bitartez, ETSk, nolabaiteko mugimendu muga edo urritasuna, adimenekoa, fisikoa edo sentsoriala
duten pertsona guztien irisgarritasuna bermatu gura du, gizarteratzea eta garraiobideetara eta urbanizazio eta
eraikuntza elementuetara sarbidea erraztuko duten diseinuen bitartez.

Aurreikusten diren emaitzak

Irisgarritasunaren hobekuntza ETSren azpiegituretan




