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Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategia 

 

Arlo fisiko-mekanikoa  

 

Sailaren beraren, Visesaren eta bezero partikularren lanetarako kalitate-kontrolerako 

saiakuntzak egiten ditu. Aipatu behar da laborategi honek ekimen pribatuak gutxitan 

ezarritako arloetan esku hartzen duela. Urtean mila saiakuntza baino gehiago egiten 

ditu, 30 material eta eraikuntza-sistema baino gehiagotan.  

 

Saiakuntzak 

• Material zeramikoen, harrizkoen, hormigoizkoen eta beste hainbaten klima-

ondorio kaltegarriekiko erresistentzia zehaztea (izozteak, euriteak, 

lehortasunak, etab. (UNE–EN ISO 10545-12, UNE –EN 539-2, UNE –EN 771-1 

etab.): 

Materialak izozte-desizozte, hezetasun-lehortasun zikloen edo klima-baldintza 

zehatzen eraginpean jartzen dira, haien portaera eta iraunkortasuna 

ezagutzeko. 

  

• Leihoen saiakuntza (UNE-EN 1026, UNE-EN 12207, UNE-EN 1027, UNE-EN 

12208): 

Helburua da leihoek baldintza errealetan baldintza klimatikoen aurrean (airea, 

ura, haizea) duten portaera ezagutzea; hau da, haizearen aurrean, 

etxebizitzetan infiltraziorik egon ez dadin, eta euri-uraren aurrean, itxitura eta 

banden bidez sartu ez dadin. 

 

• Fatxadetan egiten diren saiakuntzak, in situ, geroko birgaitze termikorako. 

Esku-hartze hori Koroatze auzoko sustapenetan egiten ari da, SmartEnCity 

proiektuaren barruan; ekimen hori Horizonte 2020 Europako Batzordearen “Hiri 

eta Erkidego Adimendun”en Europako programan sartzen da. 

 

• Adreilu eta teilen konpresioarekiko edo makurdurarekiko erresistentziaren 

zehaztapena (UNE-EN 772-1): 

Saiakuntzak prestatu ondoren, laginak prentsa baten plateraren erdigunean 

jartzen dira. Uniformeki banandutako karga bat aplikatzen da, eta etengabe 

handitzen doa, harik eta apurtu arte, adreiluaren erresistentzia zehazteko. 

 

• Lauza zeramikoen erresistentzia kimikoa eta orbanekiko erresistentzia (UNE –

EN ISO 10545-13-14): 



Zenbait motatako lauza zeramikoek garbiketarako produktuen antzekoak diren 

eta haien bizitza erabilgarrian material horiekin kontaktua izan dezaketen beste 

likido batzuen antzekoak diren disoluzio kimikoen aurrean duten portaera 

egiaztatzen da.  

 

• Lauza zeramikoen erresistentzia mekanikoak, dilatazioa, iraunkortasuna, 

abrasioa, gogortasuna, etab. (UNE-EN ISO 10545): 

Lauza zeramikoei saiakuntza horiek guztiak egiten zaizkie, erabiltzeko 

gaitasuna ezagutzeko, apurtu eta hondatu gabe. 

 

• Lurzoruko materialaren irristatzearekiko eta lerradurarekiko erresistentzia 

(UNE-ENV 12633): 

Hala egiten da, lurzoruetan jartzen den material batek irristatzearen ondorioz 

jendea erortzeko arriskua ote duen ezagutzeko. Horretarako, marruskadura-

pendulua erabiltzen da. Zoladuraren makurdura eta lehor edo bustita dagoen 

aintzat hartuta, eskakizun irristagaitzak aldatzen joango dira. 

 

 

Akustika-arloa 

Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren akustika-arloak –1998. urte-

hasieratik darama lanean– ENACek eraikinen eraikuntza-elementu eta -sistemen 

gaineko isolamendu- eta xurgapen-saiakuntzak egiteko egiaztatutako Estatu-mailako 

lehen laborategia du. 

Instalazio horrek ulertzen da eraikinen akustika-kalitatea eta haietan bizi diren 

pertsonen akustika-konforta hobetzen laguntzen duela, eta, horretarako, besteak 

beste, eraikinetako eraikuntza-produktu eta -sistemen akustika-isolamendurako eta -

xurgapenerako saiakuntzak egiten direla. Akustika-parametro horiek ezagutzea 

funtsezkoa da kanpo-zarataren eta eraikinaren barrualdean sortzen denaren aurrean 

akustika-konforta duten eraikinak diseinatu eta eraikitzeko.  

Gainera, akustika-arlotik, elkarlanean jarduten da eraikuntzako akustika-kalitatearekin 

zerikusia duten araudia, aurretiko azterlanak, eskuliburuak, datu-baseak eta material 

eta kontrolak egiten, bai eta eraikuntza-prozesuan esku hartzen duten eragileei 

laguntzen ere (fabrikatzaileak, sustatzaileak, zuzendaritza fakultatiboak, 

administrazioak, etab.); horretarako, akustika-konforterako irizpideak sustatu eta 

zabalkunderako jarduerak garatzen dira.  

 

Fatxada, leiho, horma, forja, estalki eta eraikineko gainerako sistemen akustika-

isolamenduaren maila neurtzeko, zarataren transmisio-ganberak erabiltzen dira: 

 

Esaterako, eraikin bateko akustika-isolamendua kontrastatzeko leiho batekin zehazki, 

fatxada horren 10 m2-ko lagin erreala eraikitzen da, dagokion leihoarekin, eta 

saiakuntzako ganberako bi aretoak bereizteko jartzen da, zarata horizontala 

transmititzeko. 



 

 

3 
 

Igorpen-aretoan zarata igortzen da, eta areto horretan eta fatxadaren atzeko aretoan 

zarata-maila neurtzen da; hala, mailen aldearen arabera, fatxadak aireko zaratarekiko 

duen isolamendu gordina ezartzen da. 

 

Estalki baten akustika-isolamendua ezarri nahi bada, transmisio bertikaleko ganbera 

erabiltzen da, zeina bi areto mugigarrik eratzen baitute; haien artean, aurretik 

eraikitako 14 m2-ko estalkia jartzen da. 

 

Instalazio horretan, aireko zaratarekiko (ahotsak, musika, etab.) isolamenduaren 

saiakuntzaz gainera, inpaktuen zaratarekiko (oinkadaren, saltoen, eta abarren bidez 

sortzen da) isolamenduaren saiakuntza egiten da. 

 

Bestalde, eraikin baten barnean jartzen diren sistemen soinu-xurgapeneko saiakuntzak 

egiten dira (panelak, sabai aizunak, altzariak, estaldurak…). Sistema horien soinu-

xurgapena ezagutuz gero, akustika-egokitzapen egokia lortzeko diseina daiteke. 

Saiakuntza horiek 210 m3-ko erreberberazio-ganberan egiten dira. 

Eraikuntza-sistemen mailako karazterizazio horiez gainera, eskala txikiko materialen 

propietate fisiko-akustikoen karakterizazioan zentratzen diren saiakuntzak egiten dira, 

besteak beste: airearen fluxua igarotzean duen erresistibitatearen neurketa, 

zurruntasun dinamikoa eta soinu-xurgapena intzidentzia normalean, zeinak produktua 

garatzen laguntzen baitute. 

Akustikaren arloan, gaur egun akustika-karakterizazioko zenbait proiektutan ari da 

lanean: 

• Fatxadaren sistemaren isolamendu akustikoa gel isolatzailearekin. I+G produktua 

garatzea.  

• Akustika-prestazio handiko estradosatu arinen soluzioak, zeinak aireko 

zaratarekiko isolamendua hobetzeko elementu moteltzaileak baitituzte.  

• Barrutiak banantzeko kristalez hornitutako sistema modular desmuntagarriak. 

• Muntaia “lehorreko” eta zurezko egituradun adreiluzko trenkada-multzoaren 

garapen berria.  

• Zenbait dimentsiotako leihoak, akustika-isolamendua kontrolatzeko, 

etxebizitzetan jarri aurretik.  

• Serigrafiatutako panelen soinu-xurgapena, barrutiak akustikoki egokitzeko. 

Produktu berria garatzea. 

• Binilo-lurzoruaren estaldura, ondoko barrutietarako inpaktuen zarata murrizteko. 

 

Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren akustika-arloak, TECNALIAren 

bitartez, nazio- eta nazioarte-mailako araudizko lantaldeetan parte hartzen du, bai eta 



nazio-mailako eta Europako I+G+B jardueren proiektuetan garatutako eraikuntza-

sistema berrien karakterizazio akustikoan ere, eta eraikuntza-produktuen CE 

markaturako akustika-prestazioen zehaztapenean. 

Termika-arloa  

Termika-arloak saiakuntzako, aholkularitzako eta kontsultoretzako zerbitzuak ematen 

dizkie eraikuntzaren sektoreko agenteei, eraikuntza-kalitatea eta jasangarritasuna 

ziurtatzeko EAEko eraikuntza-parkean. Hala, efizientzia energetikoa sustatzen da eta, 

aldi berean, bizigarritasun-maila egokia eta eraikinetan bizi diren pertsonentzako 

erosotasuna ziurtatzen dira. Zerbitzu horien artean, besteak beste, honako hauek 

daude: eraikuntzako materialen eta osagaien analisi termikoa, saiakuntza 

normalizatuen, azterlan energetikoen, simulazioen, monitorizazioen eta bai propietate 

termikoen inguruan bai barneko airearen kalitatearen inguruan in situ eginiko 

neurketen bidez. 

Gaur egungo eskualdeko eta Europako politikek eraikuntzaren sektorea ekonomia- eta 

ingurumen-baldintza jasangarriagorantz eraman nahi dute. Termika-arloak beti egin 

izan du lan erreferente izateko Etxebizitza eta Arkitektura Sailetik eraikuntzaren 

sektoreko eragileentzat, helmuga hori lortzeko. Hori dela eta, haren zerbitzu- eta 

ekipamendu-eskaintza etengabe egon da hazten eta, hala, gaur egun, honako jarduera 

hauek egiten dira: 

• Eraikuntza-materialen mailako karakterizazioa: eraikuntza-materialen ezaugarri 

bereziak neurtzea, besteak beste: eroankortasuna(UNE-EN 12667), dentsitatea 

(UNE-EN 14315-2) eta bero espezifikoa (UNE-EN 821-3) 

• Inguratzailearen eraikuntza-solairuen mailako karakterizazioa: Horma, estalki 

edo forja formako (UNE-EN ISO 8990) eta leihoetako (UNE-EN ISO 12567) 

eraikuntza-soluzioen erresistentzia eta transmitantzia  termikoa zehaztea. 

• Eraikuntza-soluzioen mailako karakterizazioa kanpo-baldintzetan: PASLINK 

gelaxkak erabiliz, propietate dinamikoak (inertzia termikoa) eta eguzki-irabazia 

zehazten dira; garatutako teknologiak karakteriza daitezke iturri berriztagarrien 

ekarpen energetikoa hobetzeko. 

• Inguratzailearen erresistentzia termikoaren in situ saiakuntzak, monitorizazio 

termiko globala, azterlan termografikoak (EN 13187), airearekiko 

estankotasunaren saiakuntzak ate haizagailuaren bidez (UNE EN ISO 9972). 

• Barneko airearen kalitatea zehazteko saiakuntzak: aireztapen-sistemen 

eraginkortasuna ebaluatzea eta, horretarako, gas trazatzaileak erabiltzea, 

aireztapenaren emari errealak zehazteko (UNE-EN ISO 12569), bai eta 

airearen geldialdi-guneak ere (ISO 16000-8) eta CO2aren monitorizazioa. 

Neurketa-mota hori interes handikoa da aerosolengatiko kutsaduraren aurrean 

babesteko egungo egoeran. 

• Simulazio energetikoak eraikuntzaren maila globalean, kontuan hartuta 

inguratzailea (eskaria) eta instalazioak (kontsumoa). 

• Egoitza-eraikinetan instalazio termikoak optimizatzea: instalazio-areto eredu 

batetik abiatuta, zeinak sorkuntza- eta metaketa-ekipamenduak baititu, eta 

arkitekturako proiektu baten eskari energetikoaren simulazioaren bitartez, 

konfigurazio egokia zehazten da. 
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• Eraikinetako efizientzia energetikoaren ildoko zabalkundea eta prestakuntza, 

eta, horretarako, masterrak eta graduondoko beste ikastaro batzuk garatzen 

parte hartzea, doktoreak prestatzea eta emaitzak aldizkari espezializatu edo 

zientifikoetan argitaratzea. 

Eraikuntzaren Kalitatea Kontrolatzeko Laborategiaren termika-arloak, UPV/EHUko 

ENEDI ikertaldearen bidez, aktiboki parte hartzen du nazio-mailako eta Europako 

I+G+b jarduerako zenbait proiektutan. Gaur egun, nabarmentzekoa da Eusko 

Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean parte hartzen duela; 

zehazki, ALOKABIDEren Zero Planean.   

Zero Plana datozen hogeita hamar urteotako alokairuko etxebizitzen parke publikoaren 

birgaitze adimendunean datza. ENEDI taldeak auditoretza energetiko zorrotza egin du, 

eta, horretarako, ALOKABIDEk kudeatutako etxebizitza-parkeko eraikin adierazgarriak 

hautatu ditu. Auditoretza energetiko horrek eskatu du  Eraikuntzaren Kalitatea 

Kontrolatzeko Laborategiaren termika-arloak saiakuntzak egiteko in situ. Era berean, 

xehetasun-maila handiz aztertu dira eraikin horien kontsumo energetiko errealak. 

Diagnostiko energetikotik abiatuta, kostu optimoaren metodologian oinarritzen diren 

birgaitze energetikoko egoerak balioetsi dira, eta plan horretarako kronograma-

proposamena izan da ondorioa. Amaierako helburua da EAEn alokairuko etxebizitza-

parke publiko guztia 2050. urterako kontsumo ia nulukoa izatea (nZEB). 

 

Lanen ikuskaritza 

Laborategiak kalitatearen kontrol-egoeraren ausazko kontrola egiten du Euskadin 

egiten diren etxebizitzetako obretan, eta, horretarako, ikuskaritzak egiten ditu haietara. 

Ikuskaritza horietan, Eraikuntzan Kalitatearen Kontrola arautzen duen Dekretuarekin 

(urriaren 28ko 209/2014 Dekretua) bat etorriz, egiaztatu egiten da sustatzailea 

betetzen ari dela Eraikuntzaren Kontrol Teknikoa, hormigoiari buruzko EHE 08 

instrukzioa eta Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2016ko ekainaren 

15eko AGINDUA, Eraikuntzaren Kontrol Akustikoari buruzkoa, bete beharreko beste 

araudi batzuen artean. 

Euskadiko eraikin guztiek kalitate-kontrolaren liburua behar bezala beteta izan behar 

dute, indarrean dagoen araudiari jarraikiz; hori da ikuskaritzetan egiaztatzen dena.  

 

 

Euskadiko Kalitatea Kontrolatzeko Laborategien kontrola 



Laborategiak antolatzen eta zuzentzen dituen interkonparazioko ariketetan parte hartuz 

(EILA), Eraikuntzan diharduten Euskadiko laborategi pribatuen eskumena ebaluatzen 

da. Ariketa horiek urtero egiten dira, eta, haien bidez, jarduerak betetzean kalitatea eta 

etengabeko hobekuntza ziurtatuta daudela bermatzen da.    

Laborategiak honako honen arabera ebaluatuz: martxoaren 31ko 410/2010 Errege 

Dekretua (Eraikingintzaren kalitatea kontrolatzen duten erakundeek eta 

eraikingintzaren kalitate-kontrolerako saiakuntzak egiten dituzten laborategiek 

jarduterako orduan bete beharreko baldintzak garatzen dituena) 

 

Informazio gehigarria: 

Jarduera berritzaileak eta interesekoak: 

 

• Itxitura berritzaileen ebaluazioa. Saiakuntzak egitea, fatxada aktibo 

fotovoltaikoen, fatxada eta estalki begetalen portaera termikoa, lasto-itxiturak, 

material ekologikoak, eraikuntzan produktu birziklatuen erabilera –besteak 

beste arropa, marisko-maskorrak, etab.– karakterizatzeko. 

• Efizientzia energetikoko azterlanak eraikin publikoetarako. Azterlan horiek 

zenbait ekintza barne hartzen dituzte, besteak beste: hobekuntza-aukerak 

identifikatzea, termografiaren in situ saiakuntzen bidez; hobekuntza 

energetikoaren proposamenak garatzea; proiektu teknikoak idaztea, eta 

hobekuntzak kuantifikatzea, eraikinaren modelizazio energetikoaren bidez, bai 

egungo egoeran, bai birgaituan.  

• Material ekologikoen saiakuntzak. Saiakuntzak egitea, ehunetatik datozen 

material naturalen edo birziklatuen prestazio isolatzaileak egiaztatzeko. Eraikin 

historikoak birgaitzeko isolamendu termiko gisa ahalmen handia duten 

materialak dira. Laborategia ENERPAT-SUDOE Europako proiektuan parte 

hartzen ari da, Vitoria-Gasteizko Alde Zaharreko eraikin pilotu batekin. 

• Kalitatea kontrolatzeko saiakuntzak obra berrietan eta energia ia nuluko 

eraikinetan. 250 eraikin baino gehiagotako lanen segimendua eta prestazio 

energetikoak egiaztatzeko saiakuntzak, 2013ko udan efizientzia energetikoaren 

egiaztagirien kontrola indarrean sartu zenetik.  

• Eusko Jaurlaritzako Industria Sailari laguntzea. Efizientzia energetikoaren 

kontrolak egitea, bai proiektu-fasean, bai birgaitutako eraikinen birgaitze-

proiektuetan amaitutako eraikinarenean.  

• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari laguntzea. Euskadiko ikastetxe 

publikoen eraikinen diseinua hobetzea eta, horretarako, instalazioen, 

aireztapenaren eta mantentze-lanen hobekuntzak aztertzea. Efizientzia 

energetikoaren kontrolak egitea, bai proiektu-fasean, bai amaitutako 

eraikinarenean. 

• Auzo-elkarteentzako eta Euskadiko sektoreko agente txikientzako 

laguntza. Herritarrentzako zuzeneko zerbitzuak, eta, horretarako, egon 

daitezkeen patologien kausak ebaluatzeko saiakuntzak eta monitorizazioak 

egitea eta mota guztietako eraikinetan hobekuntzak egiteko neurriak 

proposatzea.  
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• Saiakuntzak instalazio esperimentalean. Teknologia energetiko berrien 

ebaluazioa egitea eraikinetan, elkar integratzea, bai eta energia berriztagarrien 

instalazio berriekin ere. Helburua da teknologia energetiko berrien aukerak, 

haien puntu kritikoak eta jarraitu beharreko irizpideak ezagutzea, haiek 

erabiltzeko.   

• Koroatze auzoaren birgaitze-kalitatearen kontrola. SmartEnCity proiektua 

Horizonte 2020 Europako Batzordearen I+G+b jardueraren esparru-probramako 

“Hiri eta Erkidego Adimendun” Europako programan sartzen da. Dauden 

eraikinetan saiakuntzak egitea, aurretiko egoera egiaztatzeko eta inguratzaile berria 

egin bitartean saiakuntzak egitea.  

• Zabalganan 10.000 metro koadroko “SATE gainean SATE”aren birgaitze-

kalitatearen kontrola. Saiakuntzak egitea 2011n eraiki ziren eta leihoekiko 

elkarguneetan barrualdera iragazte-patologiak izan dituzten etxebizitza-

eraikinen 2 blokeetan. 

 

 


