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Aurkezpena
Ikerketa eta berrikuntza, gaur egun, herrialde baten gizarte- eta ekonomia-garapenerako funtsezko motorrak
dira. Testuinguru honetan, aurrerapenean oinarritutako sistemaren giltzarri bilakatu da unibertsitatea; eta
bereziki, gizarte guztiari ezagutza helarazteko eta jendeak ezagutza hori balioztatzeko tresna bilakatu da.
Era honetan, ekonomia tradizionala ezagutzan oinarritutako ekonomia aurreratuago bilakatzea da helburua.
Nabarmentzekoa da, bestalde, zientzia-ezagutza gainerako gizarte maila guztien artean zabaltzeko hainbat
bide erabiltzen direla; besteak beste, zientzia-argitalpenak, patenteak eta lizentziak; enpresa berriak sortzeko
bultzada; eta baita zientziaren, teknikaren eta ikasketaren alorretik sustatutako eta alderatutako kontzeptuak,
balioak edo iritziak hainbat sektoreren artean komunikatuta ere.
Jardun-eremu honetan, Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorrek (SGIker), sistema osatzen duten eragileen
askotarikotasuna dela tarteko, gaitasun handiko teknika- eta zientzia-aholkularitzaren mailako ikasketak
garatzeko beharrezko tresnak ematen dizkiete ikertzaileei eta teknologoei; esate baterako, ezaugarri oneneko
zientzia- eta teknologia-ekipamendua. Zerbitzu orokorrak eta pareko egiturak oso baliabide garrantzitsuak
dira unibertsitateentzat; eta, batez ere, ikerketan diharduten zentroentzat. Izan ere, erantzuna ematen dio
zientzia- eta teknologia-komunitateak zientzia hutsarekin, ingeniaritzarekin, medikuntzarekin, giza zientziekin,
artearekin edo gizarte-zientziekin harremana duen zeinahi ikerketatan egiten duen eskaera orori.
UPV/EHUk Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorrak izatearen aldeko apustua egin du; hain zuzen, punta-puntako
zientzia- eta teknologia-azpiegiturekin eta langile espezializatuekin. Eta apustu horri esker, zalantzarik gabe,
nazioan eta nazioartean bere ospea handitzea lortu du. Izan ere, lehiakortasuna testuinguru global batean
ulertu behar da, eta ikerketaren eta berrikuntzaren arloko bikaintasunaren bitartez baino ezingo da erdietsi
lorpen hori. Azkenik, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu SGIkerrek sorreratik bertatik daukaten
zeregina betetzeko lan egin duten pertsona guztiei: teknikariei, aholkulariei, erabiltzaileei, erakundeei....

Maribel Arriortua
Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorren Zuzendaria
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Materialak eta Azalerak
Polimeroen Mikroskopia

06

Gaur egun, Materialen Zientzia polimeroen arloan aplikatuz gero, material polimerikoak
lortzeko prozesuen, dauden egituren eta azken ezaugarrien arteko harremanak topatzea
izango da helburu nagusia. Harreman horiek ezagutzeko, ezinbestekoa da aztertu nahi den
material polimerikoaren ezaugarriak zehatz-mehatz finkatzea.
Polimeroen morfologiaren, azaleraren, egituraren eta barreiatze koloidalaren ezaugarritze-lana
egiteko, mikroskopia da gaur egun gehien erabiltzen den tekniketako bat, eta baita emaitza onenak
ematen dituenetako bat ere. Horregatik, Zerbitzu honen helburua, azken batean, mikroskopia
elektronikoaren bitartez materialak ezaugarritzeko beharrezkoa den ekipamendua, laguntza teknikoa
eta prestakuntza espezializatua eskaintzea da.
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Beharrezko ekipamendua
Zerbitzu honek daukan zientzia-azpiegituraren baitan, azpimarratzekoak dira transmisiorako mikroskopio
elektronikoa eta laginak prestatzeko beharrezkoak diren ekipamendu guztiak:
200 kV-ko eta goi-bereizmeneko transmisiorako mikroskopio elektronikoa. Hain zuzen, LaB6 harizpia,
irudi digitaleko sistema eta 70º-ko inklinazioa dituena. Honako hauek ere baditu:
- STEM unitatea, eremu argia/eremu iluna hautemateko gailuarekin.
- X izpien mikroanalisirako unitatea (EDX).
- Kriomikroskopia. Hozteko balio duen lagin-eramailea, tenperatura nitrogeno likidora arte kontrolatzeko
aukerarekin.
- Beriliozko inklinazio bikoitzeko lagin-eramailea.
- Inklinazio bakaneko lagin-eramailea.
Giroko tenperatura baino Tg handiagoa duten material polimeriko gogorrak ebakitzeko ultramikrotomoa.
Tenperatura txikietan ebakiak egiteko ultramikrotomoari egokitzen zaion kriokamera, giroko tenperatura
baino Tg txikiagoa duten material bigunetarako egokia.
Vitrobot Mark IV, laginak disoluzioan prestatzeko, gero kriomikroskopia bidez neurtu ahal izateko.
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Aplikazio-eremuak
Osagai askoko material polimerikoen eta polimero
erdi-kristalinoen ikerketa morfologikoa egitea eta
barreiatze koloidaletako partikulen tamainak zehaztea
dira, hain zuzen, eskaintzen dituen zerbitzu nagusiak.
Alabaina, azken urteotan mikroskopia analitikoaren
alorrean egindako aurrerapen handiei esker, osagai
askoko material baten faseak osatzen dituzten
konposatuen azterketa kualitatibo eta kuantitatiboa
ere egin daiteke.
Aipatutakoez gainera, Zerbitzu hau material polimeriko
berrien ikerketarekin lotutako premia berri guztiei
egokituta dago.

Kokalekua eta Kontaktua
Joxe Mari Korta Eraikina
Tolosa Etorbidea, 72
20018 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Urko García Couceiro Dk.
Telefono-zenbakia: 943 01 8498
Helbide elektronikoa: urko.garcia@ehu.es
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Materialak eta Azalerak
Laser-tresna

10

Laser-teknologiak garapen handia izan du 1960an lehen gailua sortu zenez geroztik. Gailu hori
errubiaren isurpen estimulatuan oinarritzen zen. Optikaren arloan egindako aurrerapenei esker,
laser-erradiazioa eskuratu ahal izan da, nola infragorria, hala X izpi bigunak, eta betiere, ia edozein
iraupeneko argi-pultsutan (eremu elektrikoko oszilazio bakar baten muga fisikora arte). Argi-iturri
horien ezaugarri bereziek funtsezko tresna bilakatzen dituzte, besteak beste, kimikako, fisikako eta
biologiako oinarrizko ikerketetan. Horiei esker, beste aplikazio interesgarri batzuk garatu dira beste
arlo batzuetan; esaterako, materialen zientzian, ingeniaritza elektronikoan, komunikazio optikoan eta
medikuntzan.
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Beharrezko ekipamendua
SGIker unitate honen ekipamendua nanosegundoko laser multzo batek (eszimero-laserrak, Nd:YAG, VISUVn sintoniza daitezkeen koloratzaile sintonizagarrien sistemak, etab.) eta pultsu ultralaburren sistema
batek osatzen dute. Femtosegundoko laser honek osziladore bat eta Ti:zafirozko anplifikadore birsorgarri
bat ditu. Bere irteera, 40 fs. eta 2 mJ-ko pultsu-tren bat da. Neurrizko ardazketen bidez, 1014 W/cm2-ko
isurpenak lor daitezke. Horrez gain, femtosegundoen ekipoak OPA bat du, 240-2100 nm-ko tartean sintoniza
daitekeen irteera batekin.
Epe laburrera, sisteman hedapenak egitea aurreikusten da eta 200 nm-ra arteko sintonizazioak egin ahalko
dira. Laser Laborategiak beharrezko tresnak ditu jet supersonikoetan espektroskopia-esperimentuak egiteko,
metalen laser-ablaziorako, PLDrako...

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Laser Laborategi Bereziak beharrezko teknologia eta ezagutza eskaintzen du, askotariko arazo zientifiko
eta teknologikoak ebatzi ahal izateko laser-pultsu ultralaburrak (femtosegundoak) eta ultrabiziak aplikatzeko.
Ikerketa:
Azken urte hauetan, Laser Zerbitzuak laguntza teknikoa eskaini du askotariko ikerketa-proiektuetarako:
Masen espektrometria-sistema, hegaldi-denboraren arabera, denboran ebatzia. Gailu hau mota orotako
prozesu fotofisikoen ikerketan erabiltzen da, eta femtosegundoetan ebazten da. Laginak sorta molekular
supersoniko bilakatzen dira.
Up konbertsio fluoreszentzia-sistema. Laginen aurreko ikerketak fase kondentsatuetara hedatzeko aukera
ematen du.
Quantum dotsen espektroskopia.
Kristal likidoen karakterizazio optikorako teknikak, segundo harmonikoaren sorkuntzaren bidez, eta IR
pultsu ultralaburrekin.
Mikromekanizatuen sorta.
Eskuragarri dagoen ekipamenduaz eta deskribatutako teknika esperimentalez gain, Laser Laborategiak
tresneriaren garapenerako laguntza teknikoa eta pultsu ultralaburreko laserrei eta beren aplikazioei buruzko
aholkularitza orokorra eskaintzen ditu.
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Aplikazio-eremuak
Nano eta femtosegundoko laser-aplikazioek interes estrategiko handia dute eta zientzia eta teknologiako arlo asko
hartzen dituzte barne. Horietako gutxi batzuk aipatuko ditugu.
Femtosegundoen espektroskopia.
Laser-espektroskopia (REMPI, ZEKE, LIF, etab.)
Metalen, aleazioen eta oxidoen ablazioa.
Proteomika eta metabolomika (MALDI teknika).
Koherentzia atomikoa eta molekularra.
Erreaktibotasun kimikoaren kontrol koherentea.
Intentsitate handiko fenomenoak: ionizazioa oztopoak kenduta, ordena handiko sorkuntza harmonikoak, etab.
Fotonika, oro har.
Optika ez-lineala.

Kokalekua eta kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD1 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Raul Montero Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 5351
Helbide elektronikoa: raul.montero@ehu.es
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Materialak eta Azalerak
Geokronologia eta Geokimika Isotopikoa

14

Zerbitzuak produktu naturalen eta sintetikoen elementu- eta isotopo-analisiak egiten ditu, Unibertsitateko
komunitate akademikoko eta estatuko zein nazioarteko instituzio publiko zein pribatuetako ikertzaile
eta teknologoentzat. Egindako analisien aplikazio-eremu nagusiak honako hauei dagozkie, besteak
beste:
Lurreko materialen eta material estralurtarren datazio 'absolutua' eta arroken eta mineral-hobien
ikerlan geokimikoak.
Kutsatzaileen kontrola, toxikologia eta segurtasun nuklearra.
Klima-aldaketarekin lotutako ikerlanak eta denboran zehar uraren eta atmosferaren osaeran
izandako aldaketak.
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Beharrezko ekipamendua
Indukzio bidez akoplatutako plasma eta multibilduma iturridun sektore magnetikozko masa-espektrometroa
(MC-ICPMS); hain zuzen, 9 kaxa Faraday eta 9 ioi-biderkatzaile dituena, plasma lehorrerako aukerako
interfasea eta desolbatazio bikoitzeko sistemarekin.
Ionizazio termikozko iturridun sektore magnetikozko masa-espektrometroa (TIMS); hain zuzen, 8 kaxa
Faraday automatizatu, pirometro optikoa, ioiak zenbakitzeko elektroi sekundarioen biderkatzailea eta RPQ
iragazkia dituena.
Indukzio bidez akoplatutako plasma iturridun masa-espektrometro kuadrupolarra (Q-ICP-MS), talka
gelaxkaduna eta ingurumen-analisiak egiteko Xi fasearteduna.
Q-ICP-MS eta MC-ICP-MS espektrometroei akoplatutako ablazio-sistema laserduna, elementuen eta
isotopoen mikro-analisia egiteko.
Minerala birrintzeko, ehotzeko eta bereizteko ekipoak (birringailuak, eraztun- eta disko-errotak, Wilfley
mahaia, likido dentsoak, banatzaile magnetikoak, abrasioa, etab.).
Anioien eta katioien analisirako ezabatze kimikoa duen ioi-kromatografoa eta lerro-ultrairagazpena duen
lagin-prozesadorea.
Laginak tratatzeko gela zuria, honako hauek dituena: fluxu laminarreko kabinak, disolbatzeko ekipoak,
pisuak eta sub-boiling distilazioak, kuartzoan eta teflonean.
Laginak prestatzeko ekipamendua (besteak beste, fusio-ekipo automatikoak eta mikrouhinezko digestioa).

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Elementuen eta isotopoen analisi kuantitatiboa.
Elementu handien eta trazen analisia (lur arraroak barne).
Azterketa isotopikoak egin eta materialetako Rb, Sr, Sm, Nd, U eta Pb-aren kontzentrazioak neurtzen ditu,
bai erradiometriarako, bai trazatzaile modura; besteak beste, arrokak, mea metalikoak, aleazio arkeologikoak,
fosilak, ur geza eta hipergaziak, arroka-ileak, zepak, iragazkiak -PM10, PM2.5-, hezur-hondarrak, hortzak,
etab.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.
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Aplikazio-eremuak
Antropologia.
Arkeometria.
Materialen Zientziak.
Lurraren Zientziak.
Ingurumena.
Biomedikuntza.

Kokalekua eta Kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Sonia García de Madinabeitia Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 3576
Helbide elektronikoa: sonia.gdm@ehu.es / ibercron@lg.ehu.es
Faxa: 94 601 3500
Javier Rodríguez Aller Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 3576
Helbide elektronikoa: javier.rodrigueza@ehu.es
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Materialak eta Azalerak
Makroportaera - Mesoegitura - Nanoteknologia
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Zerbitzu hau, hain zuzen, ekoizpen-teknologia nahiz material ugari erabilita eginiko piezen
amaierako portaera argitzen laguntzeko sortu zen, beren barne-egitura mikro- eta meso-eskalan
aztertuta. Hasieratik bertatik, nanoteknologien eta materialen arloan hainbat aplikazio garatzeko
ekarpenak sustatu ditu.
Beraz, bere eginkizuna laguntza ematea da, ekoizpenerako (mikro)teknologiak eta osagai askoko
materialez eginiko piezak hobetzeko asmoz. Horretarako, hainbat zerbitzu eskaintzen ditu, hasi materialen
nano-eskalatik eta makroegiturara bitarte. Materialen analisiak egiten ditu meso-mikro-makro eskalatan,
erabilitako ekoizpen-prozesuen arabera; hau da, materialen amaierako portaera-harremanen ezaugarriak
aztertzen ditu, erabilitako prozesu-aldagaiak aintzat hartuta.

19

Beharrezko ekipamendua
Mikroskopiak:
Indar Atomikoen Mikroskopia.
Mikroskopia Fokukidea.
Mikroskopia Optikoa.
Portaera Biskoelastikoa, DMA, Erreologikoa eta Molekulen Dinamika:
Analisi Mekano-Dinamikoa (DMA).
Biskoanalizatzailea.
Erlaxatze Dielektrikoko Espektroskopia (DRS).
Ares Erreologia, Mikroskopia Optiko eta Tresna Dielektriko akoplatuak dituena.
PVT 100 tresna + Eroankortasun Termikoa.
Analisi termikoa:
Ekorketa Kalorimetria Diferentziala (DSC).
Analizatzaile Termograbimetrikoa (TGA/SDTA).
Ezaugarri optikoak:
Semilab elipsometroa.
Analisi mekanikoa:
Entsegu mekanikoak, Instron (askotariko osagarriak).
Entsegu mekanikoak, miniaturan.
Inpaktu-pendulu tresnaduna.
Laginen prestaketa:
Ultramikrotomia.
Mikrotomia.
Spin Coatinga.
Dep Coatinga.
Probetak ebakitzekoa duen prentsa pneumatikoa.
Bestelakoak (leuntzeko eta ebakitzeko makinak, etab.).

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Zerbitzuak hainbat Unitate ditu: Mikroskopiak; Portaera biskoelastikoa, elektrikoa, erreologikoa eta molekulen
dinamika; Analisi termikoa; Analisi mekanikoa; eta gainerako Unitateei lotutako Laginen prestaketa.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.
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Aplikazio-eremuak
Zerbitzu Orokor honen zientzia- eta teknika-azpiegiturak honako arlo hauetan ikertzeko aukera ematen du:
Material nanoegituratuak, nanokonpositeak, nanoteknologiak, automihiztatutako egiturak.
Nanolitografia, nanoegituraketa azaleretan.
Nanopartikulak eta nanohodiak.
Kapsulatzea, txipak eta sistema mikroelektromekanikoak.
Medikuntzarako gailuak, osagai molekularretako gailuak, biologiako eta bioteknologiako aplikazioak.
Kristal likidoak, dendrimeroak.
Katalizatzaileak.
Neurri topografikoak eta zimurtasunarenak (baita lagin bigunetan ere). Materialen azaleretako propietateen ikerketa,
hasi atomoaren mailatik eta maila mikrometrikora bitarte.
Faseartekoen ikerketa.
Laginak prestatzea, ondoren azterketa mikroskopikoa egiteko (nola prestakuntza mehetan, hala ultramehetan).
Itsasgarriak, pinturak, bernizak, lakak eta estaldurak, oro har: aldaketak, formulazio berriak, lehortze-baldintzak,
akatsak (poroak, pitzadurak, hauskortasuna, ahultasuna…).
Ekoizpen-prozesuak hobetzea.
Prozesatze-baldintzak hobetzea (injekzioa, estrusioa...): azalerako akatsak saihestea (koloragarrien eta pigmentuen
era bereko banaketa, puntu beltzak, zimurrak, fluxu-markak...).
Kargak barreiatzea, indarguneak.
Akoplatze-eragileen eraginkortasunaren ondorioa, azaleretako tratamenduak...
Metalezko piezen korrosioa: atmosfera-baldintzen eragina, azaleren zahartzea.
Soinu-isolatzaileak (dampinga).
Nekea: pitzaduren eta mikropitzaduren agerpena.
Material konpositeak: portaera nekean, atmosfera-eragileak.
Goi-maiztasuneko dielektrikoak, inprimatutako zirkuituak.

Kokalekua eta Kontaktua
Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa
Lokalak:
Microscopy 02A4
Instruments 02A3
Laboratory I+D OAA4
Europa Plaza, 1
20018 Donostia (Gipuzkoa)

Loli Martín Alberdi Dk.
Telefono-zenbakia: 943 01 7161
Helbide elektronikoa: loli.martin@ehu.es
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Materialak eta Azalerak
Neurri Magnetikoak

22

Beste diziplina batzuen artean, Fisika, Kimika, Biokimika eta Materialen Zientziaren arloko
ikerketak propietateen karakterizazio eta zehaztapen zorrotzagoa eta fidagarriagoa eskatzen
du. Elektronikan, komunikazioetan, autogintzan eta etxetresna elektronikoen ekoizpenean,
erabilera zabala duten material berrien artean, material magnetikoak, magnetoerresistenteak,
supereroaleak, lur arraroez dopatutako beirak eta abar daude. Bestalde, estatuko eta nazioarteko
ikerketa-zentro gehienetan ohikoa da jada fenomeno fisiko eta material berrien ikerketa, tenperatura
baxuan eta eremu magnetikoen mende.
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Beharrezko ekipamendua
SQUID magnetometroa, 7 Tesla-ko iman supereroalearekin (MPMS-7T, tenperatura: 2K-400K).
VSM magnetometroa, 14 T-ko iman supereroalearekin (CFM Cryogenic, tenperatura: 2K-325K).
VSM magnetometroa, 9 T-ko iman supereroalearekin (PPMS, tenperatura: 2K-325K).
VSM magnetometroa, 2 T-ko elektroimanarekin (tenperatura: 150K-1000K).
Spin erresonantzia-magnetometroa, X bandarekin (9 GHz, tenperatura: 4K-500K).
Spin erresonantzia-magnetometroa, Q bandarekin (30 GHz, tenperatura: 4K, 300K).
Spin erresonantzia-magnetometroa, L eta S bandarekin (1GHz, 3.5GHz, giro-tenperatura).
Histeresi-zikloen trazatzaile induktiboa, 30 mTesla-ko Helmholtz txirrikekin, DCa 50 Hz-ra (giro-tenperatura).
Azaleko imantze-magnetometroa, Kerr efektu bidez (MOKE), 0.4 Teslako elektroimanarekin (giro-tenperatura).
Erresistibitate-neurriak, 14T-ko iman supereroalearekin (tenperatura: 2K-325K).

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Imantze- eta suszeptibilitate-neurriak, tenperaturaren arabera.
Trantsizio-tenperaturen zehaztapena (Curie, Neel).
Faktore giromagnetikoen zehaztapena, ioi metaliko mailen zabaltzeak.
Partikula metaliko txikien, oxidoen eta abarren ikerketarako granulometria magnetikoa.
Erresistibitate-neurriak eta magnetoerresistentzia.
Histeresi-zikloen neurriak, iragazkortasuna, hertsaduratasuna, material bigunetarako eta iman iraunkorretarako.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.
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Aplikazio-eremuak
Elektrotekniarako material magnetikoen karakterizazioa: txapa magnetikoa, iman iraunkorrak.
Pinturen, zinten eta grabaketa magnetikorako beste baliabide batzuen karakterizazioa.
Pelikula mehe magnetikoen karakterizazioa.
Bizikidetza-ikerketa eta fase-transformazioak material magnetikoetan.
Trantsizio-metaletan ezpurutasunak, erradikal libreak eta abar zehaztea.
Osagaien eta erradikal organikoen analisia.

Kokalekua eta kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Joxe Mari Korta
I+G+i Zentroa, 4. solairua
Tolosa Hiribidea, 72
20018 Donostia (Gipuzkoa)

Iñaki Orue Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 5941
Helbide elektronikoa: inaki.orue@ehu.es
Faxa: 94 601 3500
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Materialak eta Azalerak
Mikroskopia Elektronikoa eta Materialen Mikroanalisia
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Mikroskopia Elektronikorako eta Materialen Mikroanalisirako Zerbitzuak azpiegitura egokia
du materialen mikroegitura karakterizatzeko, nola lagin masiboan (ekorketa bidezko
mikroskopia elektronikoa eta mikroanalisia), hala lagin mehean (transmisio bidezko mikroskopia
elektronikoa eta mikroanalisia).
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Beharrezko ekipamendua
Ekorketa bidezko Mikroskopio Elektronikoa, W harizpiarekin, (3.5 nm-ko bereizmenarekin) eta honako
hornikuntza hauekin:
- Bigarren mailako elektroi-detektagailua.
- Atzera sakabanatutako elektroi-detektagailua.
- R-X (EDX) fotoien energian oinarritutako mikroanalisia (133eV-eko bereizmenarekin eta beriliozko
leihoarekin).
- R-X (WDX) fotoien uhinaren luzeran oinarritutako mikroanalisia, bi espektrometrorekin (bakoitza bi
kristalekin).
- Objektuaren gardentasunari esker jasotako argiarekin eta xafla meheekin lan egin ahal izateko platina
berezia.
- Irudi digitalak eskuratzeko sistema, Orion softwarea.
Transmisio bidezko Mikroskopio Elektronikoa, LaB6 harizpiarekin (2Å-ko bereizmena) eta honako hauez
hornitua:
- EDX mikroanalisia, elementu arinetarako super-ultra-thin leihoarekin eta 137.4eV-ko bereizmenarekin.
- TB kamera eta bereizmen handiko irudiak lortzeko CCD kamerak.
- Makurdura bikoitzeko lagin-eramatekoak.
- Biraketa/makurdurazko lagin-eramatekoak.
- Makurdura arrunteko lagin-eramatekoa eta mikroanalisirako beriliozko makurdura arrunteko lagineramatekoa.
- Beroketarako makurdura bikoitzeko lagin-eramatekoa (Gatan-en 652. modeloa), 1.000 ºC-ra bitarteko
tenperatura-erregulazioarekin.
- Makurdura bikoitzeko lan-eramatekoa, nitrogeno likidora bitarteko tenperatura-kontrolarekin.
- Urruneko kontrol bidezko sistema, laginaren posizioak eta orientazioa “in situ” eskuratzeko eta
berreskuratzeko programak erabilita.
Ekorketa bidezko mikroskopio elektronikoa, Schottky motako isurpen-eremuarekin. 30 KV-ko bereizmena,
bigarren mailako elektroien moduan, 1.2 nm:
- Bigarren mailako elektroi-detektagailua.
- Atzera sakabanatutako elektroi-detektagailua.
- R-X fotoien energian oinarritutako mikroanalisia (EDX).
- Atzera sakabanatutako elektroien difrakzio-detektagailua (EBSD).
Ekorketa bidezko Mikroskopia Elektronikorako laginak prestatzeko ekipoak (Sputtering Bal-Tec SCD-004
Unitatea; Karbonoz Estaltzeko Unitatea).
Transmisio Bidezko Mikroskopia Elektronikorako laginak prestatzeko ekipoak honako hauez hornituta daude:
- Saretak prestatzeko lurrungailua.
- Ultrasoinu bidez mozteko sistema.
- Aurre-mehartze ahurrerako harria.
- Bonbardaketa ionikoko sistema.
- Plasma bidezko garbitzailea.
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Eskaintzen dituen zerbitzuak
Ekorketa bidezko mikroskopia elektronikoan mikrografiak eskuratzeko aukera ematen du Zerbitzuak; hain zuzen, azalera
baten topografiarena (hausketa-itxurak, estaldurak, mikro-hariak, etab.), zenbaki atomikoko kontraste-irudienak (laginak
hainbat konposizio-faserekin) eta kontraste gardena duten irudienak (lagin poligardena, konposizio homogeneoarekin).
Horrez gain, fase anitzeko laginetan mikroanalisi kualitatibo (fase bakoitzean dauden elementu kimikoak) eta kuantitatiboak
(fase bakoitzaren formula kimikoa) egiteko aukera eskaintzen du. Bestalde, mikroskopioarekin elementuen mapak ere
egin daitezke (laginaren fase anitzeko eskualde bateko banaketak edo konposizioa alda daitekeen fase bateko
banaketak). Eta baita lerro-ekortzeak ere (elementu bakoitzaren intentsitate-profila, erabiltzaileak zehaztutako lerro
batean; erabilgarria da, esaterako, bereizketetan).
Prestakuntza eskaintzen da, ikastaro espezifikoen bitartez. Eta irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.

Erabilitako teknika instrumentalak
Ekorketa bidezko mikroskopia elektronikoa, EDX eta WDXekin.
Transmisio bidezko mikroskopia elektronikoa, EDXekin.
Bereizmen handiko ekorketa bidezko mikroskopia elektronikoa, EDX eta EBSDrekin.

Kokalekua eta kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Sergio Fernández Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 5998
Helbide elektronikoa: sergio.fernandez@ehu.es
Faxa: 94 601 3500
Gabriel López Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 2722
Helbide elektronikoa: gabrielalejandro.lopez@ehu.es
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Materialak eta Azalerak
X Izpiak
Molekulak eta Materialak
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X Izpien Zerbitzu Orokorraren barnean dagoen Molekulen eta Materialen Analisirako Unitateak, hain
zuzen, monokristal edo polikristal formako material organiko eta ez-organikoen egitura-azterketa egiten
du, hainbat baldintzatan.
Unitate honek kristal-egiturak aztertzeko aukera eskaintzen du, monokristaleko difrakziodatuetatik abiatuta: alegia, monokristalak aukeratzea eta muntatzea, aurretiazko
simetria-azterlanak egitea, difrakzio-datuak biltzea eta egituraren ebazpena zein
emaitzen analisia egitea.
Eskura dagoen ekipamenduak ere egitura-azterlanak egiteko aukera ematen du; betiere,
material polikristalinoen difrakzio-datuak abiapuntu hartuta. Teknika honi esker, laginean
dauden fase kristalinoak identifikatu ahal izango ditugu, materiala batere hondatu gabe.
Material askoren kristal-egitura, ehundura edo hondar-tentsioa aztertuta, material-nekearen
eta abarren ezaugarriak zehaztu daitezke. Ikerketa horiek difraktogramaren profila aztertuta
egiten dira, eta, hala behar izanez gero, Reitveld metodoa erabiltzen da.
X Izpien Zerbitzua: Molekulen eta Materialen Unitateak, hain zuzen, oinarrizko ikerketarako eta
ikerketa aplikaturako laguntza eskaintzen du. Horretarako, zientzia- eta teknika-aholkularitza ematen
du, X izpien difrakzio bidezko materialen analisirako prestazio handiko azpiegitura erabiltzen du eta
azpiegitura hori ezin konta ahala jakintza-arlotan aplikatzen du.
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Beharrezko ekipamendua
Monokristaletarako difraktometroa, lau zirkuluko goniometroa eta Kappa geometriaduna; bi dimentsiotako
CCD Shappire 2 detektagailua eta X izpien intentsitatea areagotzen duen Enhance gailua dituena. Tenperatura
baxuko OD Helijet (10-90K) eta Cryostream 700 (80–400K) sistemak eta tenperatura altuko RKD Hotjet
(300-600K) sistema ditu; ondorioz, tenperatura-tarte handia aztertzeko aukera ematen du.
Monokristaletarako difraktometroa, bi zirkuluko goniometroarekin, 340 mm-ko diametroko imaging plate (IP)
detektagailua duena eta seinale/zarata erlazio oso ona eskaintzen duena. IParen tamaina handiari esker
eta goniometroak osorik biratzeko daukan aukerari esker, oso Bragg angelu handiak lortzen dira (2Thetan
137º arte). Tenperatura baxuko Oxford Cryosystems Cryostream 600 (80–400K) sistema dauka. Haren
geometriak gailuak egokitzeko aukera ematen du, neurketen giro-baldintzak aldakorrak izan daitezen. Esate
baterako, diamantezko gelaxkak, presio handiko neurketak egiteko.
Lagin polikristalinoetarako difraktometroa: Theta-2Theta geometriaz funtzionatzen du. Vårio (CuK1)
monokromatzaile primarioa dauka eta egoera solidoko SolX detektagailua, erradiazio horretara egokitutako
energiak bereizteko leihoa duena. Lana egin daiteke lagin lauetako kargatzaile automatikoarekin, transmisiogeometriarekin edo lagin kapilarrekin.
Lagin polikristalinoetarako difraktometroa: bi konfiguraziorako dago prestatuta, Theta-Theta geometriarekin,
monokromatzaile sekundarioaz eta PIXcel detektagailu ultralasterrarekin. Konfigurazio batek 45 posizioko
kargatzaile automatiko bat dauka; bigarrena, berriz, tenperatura altuak neurtzeko erabiltzen da (Anton Paar
HTK16 kamera).

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Monokristalezko lagina:
Kristala ikusmenez aukeratzea eta prestatzea (muntatzea). Aurretiaz iragazitako edo disoluzioan dauden
kristalak onartuko dira lagin moduan (eta komenigarriagoa da, betiere, bigarren aukera).
Aurretiazko kalitate-neurriak eta datuak hartzea. Une horretan, neurtu beharrezko monokristala aukeratzen
da, eta unitate-gelaxkaren parametroak eta beronen simetria (aurretiazkoa) zehazten dira. Behar izanez
gero, informazio hori eskura izanda, ICSD eta CSD datu-base kristalografikoak kontsultatu ahal izango
dira, aukeratutako fase kristalinoa dagoeneko zehaztuta eta nazioarteko datu-baseetan argitaratuta
ote dagoen jakiteko. Hala izan ezean, aurretiazko datu-bilketari esker, difraktometro egokiena aukeratu
ahal izango dugu, eta neurtze-baldintzak hobetuko ditugu: tenperatura, angelu-tartea, denbora...
Difrakzio-datuak biltzea. Lehenetsita, datu-bilketa 100K-ra egiten da, non eta erabiltzaileak kontrakorik
eskatzen ez badu edo aurretiazko datuek adierazten ez badute, tenperatura jaisteagatik, makla bat
eratu dela, nahi ez den fase-trantsizioa gertatu dela, kristala hondatu dela edo beste zeinahi ondorio
txar gertatu dela. Nolanahi ere, datu-bilketa tenperatura-tarte zabal batean egin daiteke (10-600K).
Gainera, fase-trantsizioak aztertzeko, hainbat tenperaturatan bildu daitezke datuak.
Datuen tratamendua. Erabiltzaileak egitura ebazteko eta doitzeko dagoeneko nahiko informazio eskuratu
baldin badu, prozesua hortxe amai daiteke.
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Egitura ebaztea, doitzea eta emaitzak aurkeztea (txostena). Lortutako emaitzak txosten, grafiko edo/eta taula
moduan bidaltzen zaizkie erabiltzaileei. Eta bertan, difraktometroak bildutako jatorrizko datuak eta erabilitako
ekipamenduari buruzko, neurtze-baldintzei buruzko... informazioa emango zaie. CIF fitxategi osoa ematen da,
datu-baseetan gordetzeko edo/eta argitaratzeko prest.
Polikristalezko lagina:
Difraktogramak neurtzea eta tratatzea: difraktometroen software espezifikoa erabilita, erabiltzaileek erakutsitako
premien neurrira egindako programak prestatzen dira.
Faseak identifikatzea: hala eskatzen duten erabiltzaileentzat faseak identifikatuko dira, software espezifikoen
bitartez eta ICDDko PDF2-4 datu-basea erabilita.
Datuen prozesamendua; hain justu, kristalinitatea, kristal-domeinuaren tamaina eta ahaleginak aztertzeko. Datuen
tratamendua, bestalde, banakako difrakzio maila gorenetan zein difrakzio osoko diagramen tratamenduaren bitartez
egin daiteke.
Azterketa kuantitatiboak: difrakzio-diagramen simulazio teorikoaren bitartez. Horretarako, profil osoaren doikuntza
egiten da, fase aratzen edo konposatu-nahasketen egitura-ereduarekin. Metodologia honek datuen tratamendua
egiteko lan sakona eskatzen du, eta, halaber, goi-bereizmeneko lagin polikristalinoetako X izpien difrakziodiagramen erregistroak ere eskatzen ditu.
Datuak aurkeztea: lortutako emaitzak txosten, grafiko edo/eta taula moduan bidaltzen zaizkie erabiltzaileei. Eta,
bertan, difraktometroak bildutako jatorrizko datuak emango dira. Era berean, erabilitako ekipamenduari buruzko,
neurtze-baldintzei buruzko eta laginak prestatzeko jarraitutako metodologiari buruzko informazioa helaraziko zaie
erabiltzaileei, besteak beste.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.

Kokalekua eta Kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Aitor Larrañaga Vargas Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 2599
Helbide elektronikoa: aitor.larrañaga@ehu.es

Pablo Vitoria Garcia Lz.
Telefono-zenbakia: 94 601 5334
Helbide elektronikoa: pablo.vitoria@ehu.es
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Materialak eta Azalerak
X Izpiak
Arrokak eta Mineralak
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X Izpien Zerbitzu Orokorrak oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua egiteko laguntza ematen du; hain
zuzen, Geologia, Kimika, Fisika, Materialen Zientziak, Aeronautika, Farmazia, Biokimika, Arkeologia,
Paleontologia, Antropologia eta Ingurumen Zientzien jakintza-arloetan. Gainera, zerbitzuak eskaintzen
ditu, bereziki, Eraikuntza, Meatze-prospekzio, Ingeniaritza Zibil eta Energiaren arloetan.
Arrokak eta Mineralak Aztertzeko Unitateak, hain justu, hainbat zerbitzu eskaintzen
ditu, arroken, mineralen, lurzoruen, industria- zein eraikuntza-materialen eta arkeologiaeta paleontologia-interesa duten hondakinen analisi mineralogikoa eta geokimikoa
egiteko. Laginak prestatzeko fase guztietarako ekipamenduak dauzka, aplikatutako teknika
analitikoetarako aproposak; besteak beste, ehotzea, X izpien fluoreszentzia bidezko analisia
egin ahal izateko "bitxi" eta "pastilla” euskarriak osatzea, zati finak prestatzeko eta agregatu
orientatuak osatzeko buztin-laborategia, etab.
Unitate honen erabiltzaileen artean, Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitateko
(UPV/EHU) hainbat ikerketa-talde eta beste unibertsitate eta erakunde publiko batzuetako ikerketataldeak daude. Era berean, inguruko enpresa ugarik ere hainbat aholkularitza-lanen eskaera egiten
dute maiz, material geologiko edo industriaren azterketa mineralogikoa eta kimikoa gauzatzeko.
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Beharrezko ekipamendua
Zerbitzu honek, hain zuzen, laginak prestatzeko, esperimentuak egiteko eta emaitzak interpretatzeko
beharrezko ekipamendu osoa dauka:
Hauts-difraktometroa, automatizatua eta laginak aldatzeko gailua daukana.
Hauts-difraktometroa, automatizatua, laginak aldatzeko gailua eta PixCel detektagailu bizkorra
dauzkana.
X izpien fluoreszentzia-espektrometroa, uhin-luzeraren sakabanatze bidezkoa, automatizatua eta
laginak aldatzeko gailua daukana.
DRXrako laginak prestatzeko laborategia eta materialak. Hainbat formatu eta tamainatako lagineramailea.
FRXrako laginak prestatzeko laborategia; nola beira brodatuzko perlazko euskarrian, hala hauts
prentsatuzko pastillazko euskarrian.
Software espezifikoa, eskura dauden ekipoekin datuak biltzeko, eta hala eskuratutako datuak behar
bezala tratatzeko.
Mufla-labea, laborategiko ekipamendu txikia, arroken eta mineralen egiaztagirirako nazioarteko
ereduak, etab.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Eskatutako analisi moten arabera, honako zerbitzu hauek eskaintzen ditu:
Difraktogramak neurtzea, eskatutako helburuei begira baldintza egokietan.
Mineralak edo beste kristal-fase batzuk identifikatzea; difraktogramak erabilita, kristalitoaren tamaina
aurreikustea; eta orientatutako agregakinen DRX bitartez, buztinen analisi mineralogiko espezifikoa
egitea.
Gehiengo elementuen eta geologia-laginetako zein antzeko laginetako aztarna-elementuen analisi
kimikoa egitea (kaltzinazioagatiko galera barne).
Zientzia-aholkularitza eskaintzea. Hala, Zerbitzu honetan lortutako emaitzak osagarriak diren beste
teknika analitiko batzuetako emaitzekin alderatu ahal izango dira.
Kanpo-aholkularitzarako, xafla meheko arroka-laginen ikerketa petrografikoak egitea.
Emaitza-txostenak berbideratzea eta hedatzea.
Prestakuntza eskaintzea, Zerbitzu honetako Molekulak eta Materialak Aztertzeko Unitatearekin
lankidetzan egindako ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta
masterretan.
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Erabilitako Teknika Instrumentalak
Zerbitzu honek, hain zuzen, geologia-materialak eta antzekoak (arrokak, mineralak, zeramikak, erregogorrak, industriahareak, lurzoruak, etab.) aztertu ahal izateko analisi mota ohikoenak egiteko beharrezkoak diren bitartekoak eta
ezagutzak eskaintzen dizkio zientzia-komunitate osoari. Bereziki, honako hauek:
Faseen analisia, X izpien difrakzioaren bitartez (DRX); zati mehetan egindako buztinen mineralogia-analisi
espezifikoak barne.
Analisi kimikoak, X izpien fluoreszentziaren bitartez (FRX).
Datu mota horiek eta material berberei aplikatutako beste teknika analitiko batzuen bitartez eskuratutako datuak
elkarrekin erabiltzeko aukera: esaterako, ohiko petrografiaren, mikrozunda elektronikoaren... bitartez
eskuratutakoak.

Kokalekua eta Kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Joxe Mari Korta Eraikina
Tolosa Hiribidea, 72
20018 Donostia (Gipuzkoa)

Francisco Javier Sangüesa Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 3574
Helbide elektronikoa: franciscojavier.sanguesa@ehu.es
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Materialak eta Azalerak
Erresonantzia Magnetiko Nuklearra
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EMN Zerbitzuaren jarduera nagusia molekula organiko eta organometalikoen, biomolekulen
eta material likido eta solidoen egiturak ikertzea da. Egungo ekipoek aldi berean hainbat
nukleoren behaketan lan egiteko aukera ematen dute: 1H, 13C, 19F, 31P, 29Si, ...
Ikertzaileei eta teknologoei zerbitzua ahalik eta gehien hurreratzeko xedez, EMN zerbitzuak
unitate bat du UPV/EHUko Campus bakoitzean.
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Beharrezko ekipamendua
EMN Zerbitzuaren ekipamendua zortzi tresnek osatzen dute eta horietatik hiru errutinazkotzat har daitezke
(200-300 MHz, laginak disoluzioan). Oinarrizko ikerketarako autozerbitzu gisa funtzionatzen dute. 500 MHzko bi ekipoek (Donostian eta Leioan kokatuak), Gasteizen kokatutako 400 MHz-ko ekipoak (hiru kanal/
CPMAS) eta Donostian kokatutako 300 MHz-ko ekipoek (solidoak) eta 300 MHz-ko ekipoek (disoluzioa;
banda zabaleko zunda) kanpo-zerbitzuak eskaintzen dituzte.
EMN egoera likidoan (300-400 eta 500 MHZ).
EMN egoera solidoan (300-400 MHZ).

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Hainbat nukleoren EMN espektroak egitea, 1H, 19F, 13C, 31P, 15N , 29Si , 27Al, 113Cd... barne, lagin likidoetan,
disoluzioetan, gel edo solidoetan; aldi berean bi edo hiru kanal behatuta, Z ardatzeko gradienteekin, eta
honako hauetan aplikatuta:
Konposatu ezezagunen egitura-identifikazioa, 1D eta 2D esperimentuen bidez.
Egituren baieztapena eta konposizioaren zehaztapena nahasketetan.
Fruta-zukuen karakterizazio zuzena, 1H eta 13C seinaleen analisi estatistikoaren bidez.
Hondakin-monomeroaren zehaztapena polimerizazio urtsuetan.
Polimero eta gehigarrien zehaztapena, plastikoen formulazioetan, 1H eta 13C analisi konbinatuen bidez,
eta korrelazio heteronuklearreko 2D esperimentuen bidez.
Tentsioaktiboen karakterizazio eta zehaztapen ez-kromatografikoa, formulazio urtsuetan.
Substantzia estupefazienteen analisia eta agente aizungarriak drogetan.
Gehiegizko enantiomerikoaren zehaztapena.
Egituraren zehaztapena disoluzioan.
Peptidoen eta proteina txikien analisi konformazionala urean, DMSO… NOESY/ROESY esperimentuen
bidez, modelizazio molekularrarekin konbinatuta (XPLOR).
Erreakzio-prozesuen, prozesu zinetikoen eta lotura molekularreko konstanteen jarraipena.
Hedapen-koefizienteen zehaztapena (DOSY).
T1 lasaitasun-denboren zehaztapena.
Polimorfismo-ikerketak. Polimorfoen bereizketa prestakin farmazeutikoetan, CPMAS (13C) bidez.
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Aplikazio-eremuak
EMN hainbat aplikazio industrialetan erabil daiteke: Elikaduran, Biomolekuletan, Materialen Zientzietan, Auzitegi
Zientzian, Kutsaduran eta Analisi Farmazeutikoan. Hona hemen nabarmentzeko moduko adibide batzuk:
Egitura-identifikazioa.
Egituren baieztapena.
Osagaien identifikazioa.
Laginen konposizioa.
Mugikortasun molekularra: konformazioen zehaztapena, disoluzioan.
Prozesuen eta zinetikoen jarraipena.
Polimorfismo-ikerketak.
Lotura-prozesuen zehaztapena.
Tenperatura altu eta baxuko ikerketak.
Gehiegizko enantiomerikoaren zehaztapena.
Horrez gain, posible da, besteak beste, lagin solidoen, material berrien, mineralen, zeramiken, aluminosilikatoen,
erretxinen, zementuen, polimeroen, gelen, prozesu dinamikoen eta tenperaturagatiko egitura-aldaketen ikerketa egitea.

Location and contact details
Erresonantzia Magnetiko Nuklearrerako Zerbitzu Orokorra (Gipuzkoako Unitatea)
Kimika Zientzien Fakultatea
Manuel Lardizabal Pasealekua, 3
20018-Donostia (Gipuzkoa)

José Ignacio Miranda Dk. (EMN likidoan)
Telefono-zenbakia: 943 01 5257 / 5310
Helbide elektronikoa: ji.miranda@ehu.es
Faxa: 943 01 5270

Joxe Mari Korta Eraikina
Tolosa hiribidea, 72
20018 Donostia (Gipuzkoa)

Jose Ignacio Santos Dk. (EMN solidoan)
Telefono-zenbakia: 943 01 5499 / 5311
Helbide elektronikoa:joseignacio.santosg@ehu.es

Erresonantzia Magnetiko Nuklearrerako Zerbitzu Orokorra (Bizkaiko Unitatea)
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Isabel Collado Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 5432
Helbide elektronikoa: isabel.collado@ehu.es
Faxa: 94 601 3500

Erresonantzia Magnetiko Nuklearrerako Zerbitzu Orokorra (Arabako Unitatea)
Farmazia Fakultatea
Behe-solairua
Unibertsitateko Ibilbidea, 7
01006 Gasteiz (Araba)
Lucio Lascaray Eraikina (CIEA)
Miguel Unamuno Hiribidea, 3
01006 Gasteiz (Araba)
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Biomedikuntza eta Bioteknologia
DNA Bankua
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Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) Genomika eta Proteomika Zerbitzu Nagusiaren DNA Bankuak
oinarrizko ikerkuntza-lanak eta ikerkuntza-lan aplikatuak bultzatzen ditu hainbat jakintza-arlotan; hala nola
Biomedikuntza Zientzietan, Biologian eta Ingurumen eta Elikagaien Zientzietan. Horrez gain, Osasun Klinikoaren
arloan zerbitzuak eskaintzeko laguntza ere ematen du.
DNA Bankuaren Unitatearen helburu nagusia, hain zuzen, hainbat iturritatik datozen kalitate handiko laginak
eskaintzea da, genotipoan oinarritutako ikerketa ugari egin ahal izateko. Eta horixe izango da, hain zuzen,
Genomikarekin lotutako jarduera askoren oinarria.
Lagin-bildumez gainera, minbiziarekin eta gaixotasun neurodegeneratiboekin harremana duten genoma-oinarrietako
aldaketen diagnostikoa eskaintzen du DNA Bankuak. Hala, diagnostiko goiztiarra ematen, bilakaeraren iragarpen
hobea egiten eta tratamendu terapeutikoei norbanakoak emandako erantzuna hobetzen lagunduko du.
Biologia, Ingurumen eta Elikaduraren Zientzien ikuspegitik, DNA Bankuak animalia-genomen, landare-genomen eta
nekazaritza elikadurari begira interesgarriak diren mikroorganismo-genomen analisia eskaintzen du. Esate baterako,
genetikoki eraldatutako organismoen screeninga, tratatutako elikagaietako espezien identifikazioa eta etxe-abereen
eta eliteko abereen pedigrien identifikazioa egiten du (txakurrak, zaldiak, katuak...).
DNA Bankuak, bestalde, Justizia Administrazioari ere eskaintzen dio zerbitzua. Besteak beste, ahaidetasundiagnostikoarekin lotutako aditu-probak (aitatasuna, amatasuna eta beste familia-lotura batzuk) eta zigorprozesamenduetako aztarnen DNA analisia egiten ditu. Arlo pribatuan ere eskaintzen da zerbitzu hau.
DNA Bankuak zerbitzu hauek guztiak eskaintzen ditu; izan ere, DNAren analisietan dago espezializatuta: nuklearra
zein mitokondriala, DNA minisatelitea, mikrosatelitea, SNP genikoak, funtzionalak eta intergenikoak eta mikroarray
bidezko analisia.
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Beharrezko ekipamendua
Lanerako estazio automatizatuak.
Microarrayen hibridaziorako eta irakurketarako sistema.
DHPLC.
PCR denbora errealean.
Sekuentziagailua.
Pirosekuentziagailua.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Hainbat iturritako DNA ateratzea eta gordetzea; esate baterako, odola, plasma, sueroa, leukozitoak, listua
eta beste gorputz-jariakin batzuk, ilea (sustraiekin edo gabe), biopsietako eta nekropsietako ehunak, parafinan
sartutako ehunak, hezurretako materiala eta arkeologia-hondarrak, landare-ehunak, mikroorganismoak eta
tratatutako zein tratatu gabeko elikagaiak.
Pisu molekular handiko DNA ateratzeko, leukozitoak eta linfozitoak bereiztea eta gordetzea, gerora
eraldatzeko.
Familia nuklearretako hirukoteen bildumak.
Hainbat patologiatako DNA laginen bildumak.
Patologia ezagunik ez duten eta geografia-jatorri askotakoak diren norbanakoen DNA laginen bildumak.
DNA Bankuak beste Biobanku eta ikertzaile edo/eta klinikari batzuekin dauka harremana. Era horretan,
hainbat patologiatako eta munduko gune askotako DNA bildumak eskura ditzake.
DNA Bankuak zerbitzu-eskaintza handia dauka; bereziki, gaixotasun neurodegeneratiboei (prionopatiak,
Alzheimerren gaitza eta Parkinsonen gaitza), onkobiologia-gaixotasunei (bularreko minbizia eta buruko zein
lepoko minbizia), obesitate-gaixotasunei eta farmakogenetikari begira.
Ahaidetasun eta Identifikazio Biologikorako Zerbitzua; nola gizakietan, hala animalia-espezieetan (esaterako,
txakurrak, behiak...).
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.

Erabilitako Teknika Instrumentalak
Azido nukleikoak ateratzea eta araztea; eskuz zein robot-moduan.
Azido nukleikoen eta nukleo bakarreko zelulen bildumak zaintzea; gerora, zelula-lerro bilakatzeko.
PCR eta PCR denbora errealean.
Mutazioak hautematea, DHPLCn, SSCPn, pirosekuentziazioan, sekuentzien analisian eta DNAren metilazioan
oinarrituta.
Microarrayen hibridazioa eta irakurketa.
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Aplikazio-eremuak
Biomedikuntza:
Onkobiologia
- Mutazio somatikoak edo/eta herentziazkoak hautematea, buruko eta lepoko tumoreak, tumore hepatikoak
eta bularreko minbizia desagerrarazteko geneetan.
- Heterozigosiaren galera aztertzea (LOH).
- DNAren metilazioa aztertzea.
Neurobiologia
- Alzheimerren eta Parkinsonen gaitzekin lotura duten geneak aztertzea.
- Prionopatiak eratzen dituzten gorabehera genetikoak aztertzea.
- DNA mitokondriala aztertzea.
Farmakogenetika
- Tratamendu terapeutikoei norbanakoak emandako erantzuna ebaluatzea.
- Sendagaiek eragin kaltegarriak izateko arriskua daukatela adierazten duten aldagai genomikoak
identifikatzeko asoziazio-ikerlanak egitea.
Identifikazio genetikoa: biopsiak eta jaioberrien identifikazioa.
Antzinakotasuna eta jatorria: jatorriak zehaztea, ama-lerroko edo aita-lerroko leinuak ikertuta.
Auzitegiko genetika
- Amatasuna, aitatasuna eta beste familia-lotura batzuk diagnostikatzea.
- Zigor-prozeduretan, gizabanakoak identifikatzea eta biologia-hondakinak aztertzea.
Biologia eta Ingurumena:
- Antropologikoki interesgarriak diren populazioak ikertzea: Oraingo populazioak eta Arkeogenetika.
- Animalia- eta landare-espezieak identifikatzea.
- Mikroorganismo-espezieak identifikatzea.
Elikadura:
- Espezieak identifikatzea, elikagai gordinetan zein tratatuetan.
- Genetikoki eraldatutako organismoak hautematea.
Albaitaritza:
- Hainbat animalia-espezietako ahaidetasun-diagnostikoa egitea; esaterako, txakurrena edo behiena.
- Hainbat animalia-espezieren pedigria eta genetika identifikatzea:
- Leinuak egiaztatzea.
- Filiazioak kontrolatzea.
- Animalien eta horietatik eratorritako produktuen trazabilitatea.

Kokalekua eta Kontaktua
Lucio Lascaray Eraikina (CIEA)
Miguel Unamuno, 3
01006 Gasteiz (Araba)

Maite Álvarez Dk.
Miguel A. Sánchez Dk.
Telefono-zenbakia: 945 01 4492
Telefono-zenbakia: 945 01 4492
Helbide elektronikoa: maite.alvarez@ehu.es Helbide elektronikoa: miguel.sanchez@ehu.es
Fax: 945 01 4458
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Biomedikuntza eta Bioteknologia
Animaliategia
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Animaliategi Zerbitzu Orokorraren helburua, hain zuzen, animaliekin lan egiteko aukera
eskaintzea da, ikerketak egiteko eta zientziako edo irakaskuntzako bestelako egitasmoak
lantzeko; betiere, indarrean diren lege-arauen arabera eginez gero. Esperimentaziorako
animaliaren eta bere ingurunearen gaineko aholkularitza teknikoa eskaintzen dio erabiltzaileari,
eta zientzia-egitasmoetan erabilitako animaliak babesteari buruz indarrean dagoen legedia
betearazten du.
Animaliategi Zerbitzu Orokorra UPV/EHUko hiru Campusetan dauden hiru unitatek (bakoitzean
bat) osatzen dute. Unitate guztietan, beren ikerketa-edo irakaskuntza-lanetarako laborategiko
animaliak erabiltzeko beharra duten UPV/EHUko edo beste Zentro edo Enpresa batzuetako ikertzaileak
eta teknologoak izango dira erabiltzaileak.
Indarrean den araudia beteta, UPV/EHUk egiaztatutako Animaliaren Ongizaterako Batzorde Etiko bat
dauka, eta berori arduratzen da animaliak erabiltzen dituzten ikerketa- eta irakaskuntza-proiektu guztiei
jarraipena egiteaz eta horiek ebaluatzeaz; betiere, indarrean diren lege-arauen eta printzipio etikoen
arabera egin daitezen. Animalien Ongizaterako Batzorde Etikoak oniritzia ematea ezinbestekoa da
Zerbitzua erabili ahal izateko.

47

Beharrezko ekipamendua
Bizkaiko Campusa
Eraikinaren klimatizazio-sistema, ikerketa-animalien zaintzarako ingurumen-baldintza egokiak bermatzeko.
Animalia karraskariak hazteko gunea, langapean.
Berrogeialdirako gunea.
Animalia ez-infektatuekin esperimentuak egiteko gunea, lau sektoretan bereizia: arratoia, sagua, anfibioak
eta lagomorfoak.
Ekipamendu txiki bat eta jario laminarreko kabina dituen laborategia. Operazio-gela esperimentala, honako
hauekin: estereotaxi-aparatuak, lupa kirurgikoak, arnas bidezko anestesia-ekipoak eta ekipamendu txiki
bat.
Infektatutako animalientzako esperimentazio-gunea, aireztatutako rackekin eta biosegurtasun-kabinarekin.
Immunodeprimitutako animalientzako esperimentazio-gunea, aireztatutako rackekin eta jario laminarreko
kabinarekin.
Berrogeialdirako gunea.
Esterilizazio-gunea, honako hauek dituena: autoklabea, lurrun bidezko esterilizazio kimikorako kabina
eta UV leihoa.
Administrazio- eta zerbitzu-gunea.
Arabako Campusa
Animaliategiaren klimatizazio-sistema, ikerketa-animalien zaintzarako ingurumen-baldintza egokiak
bermatzeko.
Berrogeialdirako gunea.
Animalia ez-infektatuekin esperimentuak egiteko gunea, hiru sektoretan bereizia: arratoia, sagua eta
lagomorfoak.
Tratamenduetarako eta esperimentu-lanak egiteko gunea, arnas bidezko anestesia-ekipoduna.
Administrazio- eta zerbitzu-gunea.
Gipuzkoako Campusa
Animaliategiaren klimatizazio-sistema, ikerketa-animalien zaintzarako ingurumen-baldintza egokiak
bermatzeko.
Berrogeialdirako gunea.
Animalia ez-infektatuekin esperimentuak egiteko gunea, hiru sektoretan bereizia: arratoia, sagua eta
lagomorfoak.
Tratamenduetarako eta esperimentu-lanak egiteko gunea, arnas bidezko anestesia-ekipoduna.
Administrazio- eta zerbitzu-gunea.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Ikerketa-proiektuetarako egokiak diren esperimentu-sortak kudeatzea eta prestatzea.
Esperimentua egin bitartean, animaliak zaintzea (arruntak, infekzioa dutenak, immunodeprimituak).
Genetikoki eraldatutako animalien koloniak kudeatzea.
Eme umedunak lortzea (data ezaguna).
Lagin biologikoak markatzea eta eskuratzea.
Esperimentuaren aurretik, esperimentua egin bitartean eta ondoren, animalien egoera eta ongizatea
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gainbegiratzea.
Aholkularitza espezializatua.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat lizentzia eta masterretan.

Aplikazio-eremuak
Esperimentaziorako animaliak erabiltzeko beharra duen edozein ikerketa. Irakaskuntza-xedeetarako animalien erabilera
ere onartzen da.
Bizkaiko Campuseko Animaliategia animalien ugalketan, mantenuan eta oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua
babesteko zerbitzuen garapenean espezializatuta dago; besteak beste, Arlo Biomediko eta Farmazeutikoan.
Arabako Campuseko Animaliategia Arlo Biomediko eta Farmazeutikoan oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua
babesteko zerbitzuen garapenean espezializatuta dago.
Gipuzkoako Campuseko Animaliategia Psikologiaren hainbat alorretan oinarrizko ikerketa eta ikerketa aplikatua babesteko
zerbitzuen garapenean espezializatuta dago.

Kokalekua eta kontaktua
Bizkaiko Campusa
Animaliategiaren Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Gloria Lete Dk.
Natalia Miguens
Telefono-zenbakia: 94 601 2821
Helbide elektronikoa: animalario@ehu.es

Gipuzkoako Campusa
Psikologia Fakultatea
Tolosa hiribidea, 70
20018 Donostia (Gipuzkoa)

Hugo Alejandro Núñez Dk.
Telefono-zenbakia: 943 01 8337
Helbide elektronikoa: animalario-gi@ehu.es

Arabako Campusa
Farmazia Fakultatea
Unibertsitateko Ibilbidea, 7
01006 Gasteiz (Araba)

Laura Ansotegui Lizenziatua
Telefono-zenbakia: 945 01 3901
Helbide elektronikoa: animalario-ar@ehu.es
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Biomedikuntza eta Bioteknologia
Sekuentziazio eta Genotipo Azterketak
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Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Sekuentziazio eta Genotipo Azterketen
Unitateak goi mailako prestakuntza duten langileak eta sekuentziazio
automatikorako eta ADN marken genotipoa zehazteko teknika eta ekipo
aurreratuenak dauzka.
Unitateak laborategi bat du, laborategirako praktika egokiei jarraiki eraikitakoa.
Horrez gain, Sekuentziazio eta Genotipo Azterketen kalitatea analisi genetikorako
nazioarteko elkarteek bermatzen dute. Erakunde horiek urteko kontrol-kalitatean eta emaitzen
homologazioan parte hartzen dute.
Genomika Zerbitzuko Sekuentziazio eta Genotipo Azterketen Unitateko erabiltzaileak Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntzaren Euskal Sareko, enpresa bioteknologikoetako eta estatuko zein Europako erakunde
publiko eta pribatuetako ikertzaileak dira; alegia, oinarrizko ikerketan, ikerketa aplikatuan edota diagnostiko
klinikoan aplikatutako analisi genetikoarekin lotutako jarduerak garatzen dituztenak.
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Beharrezko ekipamendua
Unitate honek errendimendu handiko ekipamendua du, eta horri esker, genomaren aldaerak identifika
daitezke eskala handian. Prozesu analitiko horietarako, erreakzioen kudeaketa automatizatua egiten da.
Ekipo garrantzitsuenak:
Likidoak dispentsatzeko robotak.
Azido nukleikoak ateratzeko robota.
Espektofotometroa eta Fluorimetroa.
Termoziklagailuak.
Sekuentziadoreak.
PCR denbora errealean; 7900HT Fast.
Taqman OpenArray Plataforma.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
ADNaren analisiarekin edo genotipoa zehaztearekin lotutako hainbat zerbitzu eskaintzen ditu; besteak beste:
ADN genomiko eta mitokondrialaren ateratze, kuantifikatze eta normalizatzea, hainbat ehunetatik
abiatuta.
PCR eta ADN plasmidikoko produktuen garbiketa eta kuantifikazioa.
ADNaren sekuentziazioa.
Mikrosateliteen genotipoa zehaztea; CNVak.
SNPen genotipoa ezartzea (SNPlex teknologiak, SnapShot, Taqman entsegu sinpleak eta Taqman
OpenArray entseguak).
Gurasotasun-probak eta banakako identifikazioa gizaki eta animaliengan.
Laguntza teknikoa eta aholkularitza.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.

Aplikazio-eremuak
Giza Osasuna eta Osasun Farmakogenetikoa
Gaixotasunak kutsatzeko edo medikamentuen ondorioak edukitzeko arriskua duten gene-aldaerak
identifikatzeko lotura-ikerketak.
Onkologia Molekularra: mutazioen hautematea onkogeneetan eta tumoreak kentzeko geneetan.
Giza gaixotasunen karakterizazioa, diagnosia eta pronostikoa.
Lege-medikuntza
Gizabanakoen identifikazioa.
Gurasotasun-probak.
Albaitaritza eta elikadura
Gurasotasun-probak eta identifikazio genetikorako probak, hainbat animalia-espezietan; lotura kontrolatzeko
eta pedigria egiaztatzeko.
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Animalien eta horietatik ondorioztatutako produktuen trazabilitatea.
Geneen identifikazioa. Garrantzi ekonomikoa duten ezaugarriak; nola ekoizkortasunari dagozkienak, hala
gaixotasunekiko suszeptibilitate edo erresistentziari dagozkienak (QTLak, gene hautagaiak).
Patogenoen hautematea.
Elikagaien egiaztatze genetikoa.
Ingurumena
Animalia- eta landare-espezieen identifikazioa.
Ikerketa filogenetikoak eta organismoen eboluzioari dagozkionak.
Animalia-baliabide genetikoen kontserbazioa: bereizkuntzaren analisia, populazioaren egitura, dibertsitatea eta
bertako animalien odolkidetasuna, DNAren polimorfismoak aplikatuta.
Nekazaritza: genetikoki aldatutako organismoen identifikazioa, herbizidekiko eta pestizidekiko erresistentziaikerketak…
Izurrien kontrola.
Mikrobiologia: espezie bakterianoen identifikazioa.
Mikroorganismoen analisia ur-laginetan.

Kokalekua eta kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD4 Eraikineko Sotoa
Sarriena Auzoa, z/g
48920 Leioa (Bizkaia)

Irati Miguel Dk.
Telefono-zenbakiak: 94 601 3561 / 3471
Helbide elektronikoa: irati.miguel@ehu.es
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Biomedikuntza eta Bioteknologia
Gene Adierazpena
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Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Genomika eta Proteomika
Zerbitzuko Geneen Adierazpenerako Unitatea Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzaren Euskal Sareko ikertzaileei eta teknologoei, inguruko
bioenpresetakoei eta estatuko eta nazioarteko erakunde publiko nahiz
pribatuei laguntza integrala emateko xedez sortu da. Hala beren zientziaeta teknologia-jardueretan mikroarrayen teknologia eta gene-adierazpenaren
analisirako teknologia aplikatzen da. Geneen Adierazpenerako Unitateak
gene-adierazpenerako analisi konparatiboko sistema hauek eta beste
hainbat aplikazio eskaintzen ditu:
PCR kuantitatiboa (qPCR) edo PCR denbora errealean. Denbora errealeko PCR edo PCR kuantitatiboa
(qPCR) erabilita, gene-adierazpena neurtuta, analisi kuantitatibo zehatzagoak eta azido nukleikoekiko
sentikorragoak eskura daitezke.
Mikroarrayen Plataforma sistema aurreratuenetako bat da, eta kalitate handiko metodologia eskaintzen
du. Aurre-diseinatutako hainbat mikroarray eskaintzen dira honako aplikazio hauetarako: geneadierazpenaren monitorizazioa, ChIP-chip edo CGH arrayak (aCGH) eta mikroRNAen adierazpena.
Eta horiez guztiez gain, ikerketa arlo zehatzetan bezeroak aukeratutako zundekin mikroarray
pertsonalizatuak diseinatzeko aukera ere ematen du.
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Beharrezko ekipamendua
Unitatean beharrezko ekipamendua dugu mikroarrayen esperimentu oso bat garatzeko, laginaren
prozesamendutik emaitzen baliozkotzera arte. Honako hauek nabarmentzen dira:
Lagina prozesatzeko homogeneizagailua (ARN ateratzea, ehunetik, odoletik eta hazkuntza zelularretatik
abiatuta).
Bioanalizagailua, espektrofotometroa eta plaken fluorimetroa, kalitate-kontrolerako eta laginen
kuantifikaziorako (ADN eta ARN).
Termoziklagailuak.
Eskala handiko biologia molekularreko likido eta protokoloak transferitzeko robotak.
PCR sistema denbora errealean, 96 kikarako Fast blokearekin, 384 kikarako blokearekin eta TaqMan
Low-Density Arrays-etarako blokearekin.
Mikroarrayen hibridaziorako labea.
Emaitzak lortzeko mikroarrayen eskanerra.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Unitateak eskainitako zerbitzuek mikroarrayen teknologia aplikatzea beharrezkoa den proiektu orotan
eskatutako esperimentu eta protokoloak hartzen dituzte barne. Esaterako, mikroarray-esperimentuaren
diseinua; laginen prozesatzea eta kalitate-kontrola; mikroarrayen prozesatzea eta emaitzen analisia; eta
denbora errealeko PCRaren bidez, emaitzak baliozkotzea:
ARN ateratzea, odoletik, hazkuntza zelularretatik eta ehunetatik abiatuta.
ADN eta ARN laginen kalitate-kontrola (QC), Agilent 2100 Bioanalyzer-aren bidez.
Mikroarray-zerbitzua.
- Diseinu esperimentalaren, analisi estatistikoaren eta data mining-aren gaineko aholkularitza.
- Array pertsonalizatuen gaineko aholkularitza eta beren diseinua.
- Gene Adierazpeneko mikroarrayen, ChIP-chip-en, CGH arrayen (aCGH) eta mikroRNA
(miRNAs) mikroarrayen prozesatze integrala.
Gene Adierazpenaren analisia, denbora errealeko PCRaren bidez edo PCR kuantitatiboaren bidez (QPCR).
- Diseinu esperimentalaren gaineko aholkularitza; primer-en eta TaqMan zunden diseinua eta
emaitzen analisia.
- cDNAren sintesia.
- PCRaren garapena denbora errealean, 96 kikarako plaketan (Fast Sistema), 384 kikarakoetan
eta SYBR Green-en eta TaqMan zunda espezifikoetan erabilitako TaqMan Low-Density Arraysetan.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.
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Aplikazioak ikerketan
DNA-mikroarrayen teknologia, denbora errealeko PCR eta PCR kuantitatiboa erabilgarritasun handikoak dira ikerketarako
eta produktuen garapenerako, biomedikuntzan, biozientzietan, mikrobiologian, albaitaritzan, nekazaritzan, farmakologian,
bioteknologian eta toxikologian. Nabarmentzekoak dira:
Oinarrizko ikerketa Biologian, Ekologian eta Fisiologian: gene-adierazpeneko profilen ikerketa, mikroarray-datuen
baliozkotzea, mikroRNAen adierazpen-profilen ikerketak, garapenaren biologian aplikatuta; geneen karakterizazio
funtzionala; eboluzio-ikerketak; geneen erregulazioaren ikerketak eta ikerketa epigenetikoak, besteak beste.
Giza osasuna: Gaixotasunen mekanismo molekularren karakterizazioa; geneen identifikazioa eta gaixotasun
konplexuekiko suszeptibilitate-aldaerak; gaixotasunen sailkapen molekularra; diagnosi molekularra; markatzaileen
identifikazioa pronostiko balioarekin eta balio igarlearekin; diana terapeutiko berrien identifikazioa; medikamentuen
erantzunaren jarraipena, terapia eta medikamentu berrien garapenean. Giza patogenoen hautemate eta kuantifikazioa
(legamiak, onddoak, birusak, bakteriak).
Ingurumen- eta nekazaritza-bioteknologia: ingurumenaren monitorizazioa; genetikoki aldatutako organismoen
hautemate eta kuantifikazioa; patogenoen hautemate eta kuantifikazioa, landareetan; eta toxikogenomika.
Industria-bioteknologia: andui berrien garapena, nekazaritzako elikagaien industrian eta industria bioteknologikoan
aplikatuta.
Diagnosia albaitaritzan: patogenoen hautemate eta kuantifikazioa animalietan.

Kokalekua eta kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD4 Eraikina
Sarriena aAuzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Irantzu Bernales Dk.
Telefonoa: 94 601 3497 / 3471
Helbide elektronikoa: irantzu.bernales@ehu.es
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Biomedikuntza eta Bioteknologia
Proteomika
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Proteomikak proteoma aztertzen du; alegia, genoma baten bitartez adierazten
diren proteinen multzoa. Proteoma oso elementu dinamikoa da, eta zelula
baten edo zelulaz azpiko konpartimendu baten egoeraren edo baldintzen
arabera, aldatuz joango da. Genoma bakarrak proteoma ugari adieraz
ditzake, zelularen egoeraren arabera eta hainbat zelula-eskakizunei
erantzuteko egindako eraldaketen arabera.
Azken urteotan masa-espektrometriaren alorrean izan diren teknologia aurrerapenei esker eta informazio
kopuru handia aztertzeko aukera ematen duten tresna bioinformatiko indartsuen garapenari esker,
izugarri aurreratu da proteomaren azterlana. Azken urteotan, teknika proteomikoak funtsezko tresna
bilakatu dira, nola proteinak ezaugarritzeko oinarrizko ikerketa-azterlanetan, hala ikerketa aplikatu eta
klinikoetan; hain zuzen, gaixotasun ugariren biomarkagailuak edo itu terapeutikoak bilatzeko.
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Beharrezko ekipamendua
Elektroforesia.
Q-Tof masa-espektrometroak, MALDI eta ESI ioinizazio-iturriekin.
Likido-kromatografiarako sistemak.
Informatika-aplikazioak, datuen analisia egiteko:
- Bilaketa-motorrak.
- Irudiaren analisia eta zenbaketa.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
UPV/EHUko Proteomikaren Zerbitzu Orokorrak zerbitzu-eskaintza zabala eskaini ohi du beti; gainera,
erabiltzaileen baldintzetara egokitutako esperimentu berriak lantzeko aukera ere ematen du. Bestalde,
esperimentuen diseinua egiteko eta laginak prestatzeko aholkularitza ere eskaintzen du.
Teknologia-eskaintzen artean, honako hauek ditugu:
Proteina araztuen edo proteina-konplexuen masa molekularra finkatzea.
Proteinak identifikatzea.
Fosforilazioak identifikatzea eta horien ezaugarriak finkatzea.
Proteomen zatikapena.
Proteomika diferentziala ikertzea, masa-espektrometriaren bidez.
Irudi-analisia eta 2D gelen zenbaketa diferentziala.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.
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Aplikazio-eremuak
Teknika proteomikoak zientzia-arlo ugaritan aplika daitezke; besteak beste:
- Biokimikan, biologia molekularrean eta bioteknologian: Proteinen edo proteina-konplexuen egituraren ezaugarriak
finkatzea: masa molekularra neurtu eta sekuentzia aminoazidikoak finkatzea; proteinen arteko elkarreraginerako guneak
finkatzea; geletan edo soluzioetan dauden hainbat konplexutasun mailatako laginak hartuta, proteinak identifikatzea;
itzulpen-ondoko aldaketen ezaugarriak finkatzea; proteinen zenbaketa absolutua eta erlatiboa egitea.
- Giza osasuna: Gaixotasunekin lotutako proteina-biomarkagailuak bilatzea; jomuga terapeutikoak bilatzea.
- Ingurumen-zientziak: Estres-egoerek eragindako proteina-gorabeherak identifikatzea; toxikotasun - edo kutsadura markagailuak identifikatzea.

Kokalekua eta Kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Kerman Aloria Dk.
Telefonoa: 94 601 3278
Helbide elektronikoa: kerman.aloria@ehu.es
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Biomedikuntza eta Bioteknologia
Mikroskopia Analitikoa eta Bereizmen Handikoa Biomedikuntzan
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Biomedikuntzako Mikroskopia Analitiko eta Bereizmen
Handiko Zerbitzuak lagin biologikoen egitura mikroskopikoa bisualki aztertzeko
laguntza teknikoa, ekipamendua eta prestakuntza espezializatua eskaintzen
ditu. Zerbitzua, hain zuzen, hiru unitate funtzionaletan antolatzen da:

Biomedikuntzako Bereizmen Handiko Mikroskopia
Analitikorako Zerbitzu Orokorra
Mikroskopia Optiko eta
Digitaleko Laborategia

Mikroskopia Elektronikoko
Laborategia

Zitometria Laborategia

Mikroskopia fokukidea, irudien
analisi informatizatua,
bideomikroskopia, fluoreszentziazko
mikroskopia eta kontraste
interferentziala.

TEM, SEM, STEM, EELS,
ultramikrotomia, estaldura
metalikoak, puntu kritikora lehortzea,
inklusioa erretxinetan eta luzapenak.

Fluxu-zitometria.
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Beharrezko ekipamendua
Transmisiozko mikroskopia elektronikoa, STEM moduluarekin, oinarrizko mapatzearekin eta irudien
iragazpenarekin, EELS bidez.
Eremu-igorpeneko eta presio aldakorreko ekorketa bidezko mikroskopia elektronikoa.
Laser-mikroskopia fokukide arrunta eta espektrala.
Mikroskopio eta lupa fluoreszenteak.
Fluxu-zitometria.
Ultramikrotomoa, kriostatoa, bibratomoa.
Gelen dokumentatzailea.
Laginen metal-gaineztatzailea.
Puntu kritikoko lehorgailua.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Lagin biologikoen behaketa eta analisia, mikroskopia optikoaren bidez.
Lagin biologikoen behaketa eta analisia, mikroskopia elektronikoaren bidez.
Fluxu-zitometria.
Erabiltzaileek laginak prestatzeko aholkularitza. Besteak beste, honako teknika hauek eskaintzen ditu:
hazkuntza zelularrak, organotipikoak eta enbrioizkoak, teknika histokimikoak, finkapena, inklusioa, mikrotomia,
markaketa antigorputz fluoreszenteekin eta urre koloidalarekin, puntu kritikora lehortzea, tindaketa negatiboa,
estaldura metalikoak (urrea eta karbono platinoa), etab.
Argazki-laborategia eta irudien analisi informatizatua.
Mikromanipulazio- eta mikroinjekzio-teknikak.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.
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Kokalekua eta kontaktua
Euskal Herriko Unibertsitatea
Medikuntza eta Odontologia Fakultatea
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Ricardo Andrade Pocino Dk.
Telefonoa: 94 601 5793
Helbide elektronikoa: ricardo.andrade@ehu.es
Alejandro Díez Dk.
Telefonoa: 94 601 5793
Helbide elektronikoa: alex.diez@ehu.es
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Laguntza Teknologikoa
Analisirako Zerbitzu Zentrala
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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko UPV/EHU ikerketa-talde ugarik
eta inguruko hainbat enpresa eta teknologia-zentrok geroz eta maizago jotzen dute teknika
analitikoen erabilerara; egunetik egunera, xehetasun, zehaztasun eta sentiberatasun
handiagokoak dira, gainera. Industriaren eta zerbitzuen arlo ugaritatik eta erakunde publikoetatik
ohartarazi dute ebazpen analitikoak egiteko premia dagoela, askotariko helburu eta xedeetarako,
eta betiere, kalitatearen ISO araudien arabera. Horregatik, enpresa eta erakunde horiek inbertsio
ekonomiko handiak egin dituzte, premiazko analisi kimikoak azpikontratatzeko.
Unibertsitatearen baitan, jakintza-arlo guztietako ikerketa-talde ugarik eskatzen dute teknika analitikoak
egin ahal izatea Zerbitzuak daukan azpiegiturari esker, ikerketaren eta garapen teknologikoaren arloko
ezin konta ahala arazo ebatz daitezke.
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Beharrezko ekipamendua
ICP: LA-ICP-MS, HPLC-ICP-MS eta ICP-AES.
HPLC: HPLC/DAD eta HPLC/FD.
HPLC/MSD: HPLC/ITMS, HPLC/QQQ eta UPLC/Q-TOF.
GC: GC/MS, GC/QQQ, GC/NPD eta GC/ECD.
GC: ATD-GC/MS, HS-GC/MS, SPME-GC/MS eta LVI-GC/MS.
GC: GC-TOF.
AAS: Fl-AAS, GF-ZAAS eta HG-AAS.
EC: LIF-EC.
CHNSO oinarrizko analizatzailea (AE).
IRMS.
UV-vis-NIR: DRA.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Gehiengo eta gutxiengo ioi metalikoen analisia, hainbat matrizetan: urak, lurzoruak, sedimentuak, lohiak,
landareak, animaliak, gernua, plasma, elikagaiak, arrokak, mineralak, mea metalikoak, eta artelanak.
Anioien ebazpen kuantitatiboa, hainbat matrizetan: urak, lixibiatuak, porlanak eta industria-produktuak,
bestea beste.
Konposatu organikoen, sendagaien, metabolitoen, produktu naturalen, lurrinen, pestiziden, pigmentuen eta
aglutinatzaile lipidiko zein proteikoen analisi kuantitatiboa, lagin konplexuetan.
Konposatu organikoen egituraren eta masa zehatzaren zehaztapena.
Konposatu organikoen identifikazioa, bere masa-espektroaren bitartez eta liburutegiekin alderatuta.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.

Aplikazio-eremuak
Bioanalitika
Farmazia-formulazioetako sendagaien analisia.
Sendagaien/drogen analisia, jariakin biologikoetan (plasma, gernua, gorozkiak...).
Ikerketa farmakozinetikoak.
Sendagaien metabolismoa.
Elikagaiak
Elikagaietan ioi metalikoak zehaztea.
Elikagaietako substantzia toxikoak aztertzea.
Pestizidak eta metabolitoak, baratze-fruituetan.
Ardoen kalitatea.
Elikagai landuetako kutsatzaileak.
Nekazaritzako elikagaien ezaugarritzea.
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Geologia
Lurpeko ur-trazatuaren analisia.
Arroken, mineralen eta mea metalikoen analisia.
Ioi metalikoak zehaztea.
Ingurumena
Hirietako eta industria-eremuetako atmosferen analisia.
Pestiziden iraunkortasuna.
Kutsatutako lurzoruetako konposatu organikoen analisia.
Organismo jagoleetako konposatu organikoen analisia.
Biodegradazioa.
Arte-ondarea
Artelanetan pigmentuak zehaztea.
Aglutinatzaile lipidikoak eta proteikoak zehaztea.
Industria-ekoizpena
Material berrien karakterizazioa.
Industria-prozesuen kontrola, industria motaren araberako metodologia analitikoen erabilera beharko dutenak.
Sintesi Organikoa.
Kimika Analitikoa.
Erresistentzia kimikoaren saiakuntzak.
Industria-ekipamenduen mantenuari buruzko ikerketak.

Kokalekua eta kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
CD3 Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Lucio Lascaray Eraikina (CIEA)
Miguel Unamuno Hiribidea, 3
01006 Gasteiz (Araba)

Juan Carlos Raposo Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 5443
Helbide elektronikoa: juancarlos.raposo@ehu.es

Mª Carmen Sampedro Dk.
Telefono-zenbakia: 945 01 4350
Helbide elektronikoa: mariacarmen.sampedro@ehu.es

Beatriz Abad Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 3197
Helbide elektronikoa: beatriz.abad@ehu.es

Alicia Sánchez Dk.
Telefono-zenbakia: 945 01 4349 / 4350
Helbide elektronikoa: alicia.sanchez@ehu.es

Luis Bartolomé Dk.
Telefono-zenbakia: 94 601 3473
Helbide elektronikoa: luis.bartolome@ehu.es
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Laguntza Teknologikoa
Multiespektroskopia Akoplatuen Laborategi Berezia (Raman-MAKLAB)

70

MAKLAB laborategian ezarritako ikerketa-teknikak hainbat arlotan ikerketak egiteko
erabiltzen dira; hala nola Lurraren Zientzietan, Ingurumenean, Historiaurrean, Arte
Ederretan eta Materialen Zientzietan. Laborategiak, gaur egun, Raman mikroskopia
fokukidea, FTIR eta SEM mikroskopia eta FTIR espektroskopia eskaintzen ditu.
Espektroskopia eta mikroskopia molekularren bidezko ikerketa-prozesuak egiteko, beraz,
neurketa-tresna garestiak behar dira ezinbestean. Teknika molekularren arazo nagusia
da lortutako emaitzen azterketa egitea oso konplexua dela. Gainera, datuak ez dira berehala
lortzen, denbora eta lana eskatzen dute. Dena den, oro har, ikerketetarako lagungarriak izaten dira,
eta horiei esker oso emaitza onak lortzen dira.
Multiespektroskopia Akoplatuen Laborategi Bereziak (MAKLAB) UPV/EHU barruko nahiz kanpoko
askotariko ikertzaileei ematen die zerbitzua. Gainera, era guztietako aplikazioak lantzen ditu, eta daukan
azpiegiturari esker, azterketa automatizatua diseinatu daiteke.
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Beharrezko ekipamendua
Multiespektroskopia Akoplatuen Laborategi Bereziak (MAKLAB) honako ekipamendu hauek ditu:
Raman mikroskopio fokukidea.
Mikroskopio optikoa.
FTIR espektrometroa.
FTIR mikroskopioa.
SEM mikroskopio elektronikoa.
Energien sakabanaketaren bidez mikroanalisia egiteko gailua (EDS).
Egituraren analizatzaile kimikoa (SCA).

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Multiespektroskopia Akoplatuen Laborategi Berezian (MAKLAB) dauden azpiegituren bidez, zientziaren eta
teknikaren hainbat arlotan egin daitezke ikerketa-lanak. Lotura kobalenteak dituen material oro aztertu
daiteke, Raman eta FTIR tekniken bitartez. Hona hemen aplikazio-eremuetako batzuk:
Lurraren Zientziak (Geokimika)
Arroken eta mineral-faseen ezaugarriak finkatzea.
Harribitxiak identifikatzea.
Lohiak ikertzea.
Arte Ederrak eta Giza Zientziak
Margoak.
Aglutinatzaileak.
Eskulturak.
Geruzen ebaketak.
Materialen Zientziak.
Polimero berrien azterketak.
Ezaugarri bereziak dituzten konposatu ez-organikoak.
Nanopartikulak.
Ingeniaritza eta Ingurumena
Kutsadura-iturriak eta -mekanismoak.
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Prozesuen eta erreakzio kimikoen monitorizazioa.
Katalizatzaileen garapena eta horien ezaugarriak finkatzea.
Historiaurrea eta Antzinaroaren Historia
Euskarrien ikerketa.
Arkeologia-materialak lantzeko teknikei buruzko ikerketa.
Fosilak.
Biomedikuntza
Minbizi-zelulen ikerketa.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.

Kokalekua eta Kontaktua
Medikuntza eta Odontologia Fakultatea
1R7 Lokala
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Alfredo Sarmiento Dk.
Telefonoa: 94 601 3533
Helbide elektronikoa: alfredo.sarmiento@ehu.es
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Ingurumena
Fitotroia eta Berotegia
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Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Ikerkuntzako Zerbitzu
Orokorretara (SGIker) atxikitako “Baldintza kontrolatuetan landare-materialaren hazkuntzarako
zerbitzua: fitotroia eta berotegia” zerbitzuaren lehentasuna, hain zuzen, zientzia- eta teknologiahelburutarako landare-materiala ekoiztea da, betiere, baldintza kontrolatuetan.
Zerbitzuaren helburuak, beraz, ikerketarako, zientzia-xedeetarako eta irakaskuntzarako
landareen hornidura txikia ematea eta bertako espezieei eustea eta horiek ugaltzea
dira. Zerbitzu honen helburua da, halaber, unibertsitate-komunitateari berari eta beste
erakunde publiko zein pribatuetako ikertzaile eta teknologoei aholkularitza zientifikoa
eta teknikoa ematea.
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Beharrezko ekipamendua
Azpiegiturak 3 eremu ditu: hazkuntza-eremua, landare-materiala manipulatzeko eremua eta ioi-kromatografoa.
1.- Hazkuntza-eremua
Berotegia: Errezel-horma itxurako beirazko berotegiak 66 m2 x 4,5 (garaiera) m-ko azalera dauka. Hazkuntzalanetarako 4 mahai mugikor, hezedura-sistema bat (fogsystem), klimatizazioa eta aluminiozko pantaila
iragazleen bitartez dabilen eta tolesteko zein zabaltzeko eta argiztapenerako mekanismo automatizatua
dauzkan itzal-sistema bat dauzka. Era berean, tenperaturaren, hezetasun erlatiboaren eta eguzki-erradiazioaren
sentsoreek osatutako estazio meteorologikoa ere badauka, ingurumen-baldintzak kontrolatu ahal izateko.
Fitotroiak: 15.4 m2 x 2 (garaiera) m-ko bi fitotroi-ganbera independente daude, landareen hazkuntzarako.
Era horretan, ingurumen-baldintzak zehatz-mehatz kontrolatuta jardun ahal izango dugu. Fitotroi-ganberei
esker, argi-intentsitate handia eduki ahal izango dugu (0-1000 fotoi-mikromol m-2 s-1), atmosfera CO2-z
aberasteko aukera izango dugu, eta baita muturreko tenperaturetan esperimentuak egiteko eta HR eta
fotoperiodoa erregulatzeko aukera ere. Fitotroiek asepsia-sistema bat daukate, induzitutako gainpresioak
eta HEPA iragazkiak uztartuta.
Hazkuntza-baldintzak kudeatzeko programa: Berotegiko eta fitotroi-ganberetako klima kudeatzeko eta
kontrolatzeko sistema PC batean dago zentralizatuta; hain zuzen, CLIMAGRO kudeaketa-programa
bereziarekin. Programa hori ikerketa-zentroetarako propio diseinatutakoa da, eta landare-hazkuntzarako
ingurumen-baldintza guztiak erregistratzen ditu.
2.- Landare-materiala manipulatzeko eremua
Instalazioetan, elkarren ondoko bi laborategi txiki daude; behar bezala bereizita daude eta beharrezko
zientzia-azpiegitura guztia daukate.
Prestakuntza-gela, hain zuzen, hazkuntza-lanak, substratuak eta elikagai- zein ureztatze-irtenbideak
prestatzeko erabiltzen da. Doitasun-balantza bat, ur-desionizazioa egiteko ekipoa, pH-metroa,
pipetak eta irabiagailuak ditu.
Analisi-gela, berriz, laborategi txiki bat da. Esperimentuko materiala manipulatzeko, uzta biltzeko,
zaintzeko, prozesamendua egiteko eta hainbat neurri fisiologiko hartzeko beharrezko material guztia
dago bertan. Doitasun-balantza bat, pH-metroa, pipetak, irabiagailuak, nitrogeno likidoaren
edukiontziak, hozkailua eta izozkailua (-20º C) ditu.
3.- Ioi-kromatografiarako eremua
Era guztietako landare-materialetako katioien, anioi ez-organikoen eta azido organikoen zehaztapen
analitikoa, hain zuzen, DIONEX DX600 ioi-kromatografo baten bitartez egiten da. Kromatografo horrek, hain
justu, Chromeleon programa (6.40 bertsioa), anioi-trukerako zutabe analitiko bat (AS11-HC 4x250 mm),
katioi-trukerako zutabe analitiko bat (CS16 5x250 mm), zutabe babesleak, supresoreak eta eroankortasunaren
detektagailu elektrokimikoa (ED 50) ditu.
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Eskaintzen dituen zerbitzuak
Landare-espezieen hazkuntza eta zehaztapen analitikoak
Zerbitzuak era guztietako material suntsigarriak (substratuak, edukiontziak, mineral-elementuak, tratamendu fitosanitarioak,
etab.) eskuratzeko modua eman eta horretarako kudeaketa-lana egiten du. Era horretan, hazkuntza-lana egin eta
zaintzen du, eta berau manipulatzeko eta uzta jasotzeko beharrezko ekipamendua ere ematen du.
Instalazioen kudeaketa- eta mantentze-lana egingo du, eta hazkuntzarako ingurumen-baldintzak zainduko ditu.
Landare-espezieak landuko ditu eta esperimentaziorako edo beste zientzia-helburu batzuetarako hazkuntza-lanak
egingo ditu. Bide beretik, egindakoa zaindu beharko du, ureztatu egin beharko du, tratamendu esperimentalak aplikatu
beharko dizkio eta landare-materialen uzta jaso beharko du.
Azken txosten bat idatzi eta zabaldu beharko du, eta bertan, hazkuntza-baldintzak deskribatu beharko ditu.
Katioien, anioi ez-organikoen eta azido organikoen zehaztapen analitikoa ere eskaintzen da, nola UPV/EHUko
instalazioetan landutako laginen ioi-kromatografiaren bitartez, hala era guztietako landare-ehunen kanpo-laginen ioikromatografiaren bitartez.
Fotodokumentazio-zerbitzua.
Erabiltzaileentzako aholkularitza-lana
Hazkuntzarako baldintza egokiei buruzko aholkularitza ematea erabiltzaileei (erabili beharreko substratuak, elikaduraerregimena, ingurumen-baldintzak, etab.) eta ikerketa-lana behar bezala amaitu ahal izateko, laguntza teknikoa eta
langile teknikoen laguntza eskaintzea.
Landare-espezieen hazkuntzarako plangintza eta diseinu esperimentala gauzatzeari buruzko aholkularitza.
Esperimentua gauzatzean eta ziklo biologikoan, landareen elikadura-egoeraren edo gaitasun fotosintetikoaren berri
ematen duten neurri fisiologikoak “in situ” zehazteari buruzko aholkularitza.
Uzta jasotzeari eta landare-materialaren zaintzari buruzko aholkularitza, ikerketaren xedearekin bat datorrena.
Zerbitzuak prestakuntza-ikastaroak eskaintzen dizkiete, aldian-aldian, interesa duten erabiltzaileei eta baita irakaskuntzalaguntza ere, hainbat gradu eta masterretan.

Kokalekua eta Kontaktua
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
FEDER Eraikineko 1. solairua
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Azucena González García Dk.
Telefonoa: 94 601 5318 / 94 601 3536
Helbide elektronikoa: azucena.gonzalez@ehu.es
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Zerbitzu Komunak
Ikerketari Aplikatutako Informatika
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Ikerketari Aplikatutako Informatika Unitate honek ikertzaileei eta teknologoei beren beharretara
egokitutako zenbaketa-estrategiak erabiltzen laguntzen die, eta oro har, ordenagailuen,
programen eta datu-baseen erabileraren gaineko orientazioa eskaintzen die, beren ikerketetarako.
Kalkulu Zientifikoa Zerbitzuak zenbaketa-baliabide propioak eskaintzen ditu, eguneratze-politiken
bitartez. Eta ikerketari aplikatutako informatikaren arloko aurrerapenen ebaluazioan eta horien
ezarpenean parte hartzen du.
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Beharrezko ekipamendua
Arina Klusterra
Arina-k kalkulurako 728 core ditu, 8 coretako nodoetan banatuta: punta-puntako 432 Xeon core, 32 Xeon
core (konputaziorako Tesla GPGPUa duten nodotan), Itanium2 224 core eta 40 Opteron core ditu. Nodoek
16 eta 128 GBko RAM memoria dute, eta banda-zabalera handiko eta latentzia txikiko InfiniBand sare
baten bitartez daude interkonektatuta. Paraleloko irakurketa/idazketarako errendimendu handiko bi diskosistema ere baditu, 4.7 eta 7.1 TeraByteko ahalmeneko kalkuluetarako.
GRID Pendulua
Pendulua kalkulu zientifikorako grid bat da. UPV/EHUko informatika-geletako ordenagailuak erabiltzen
ez diren ordutegian, horiek nodo gisa erabiltzen ditu. Aise gorantz egin dezakeen proiektua da, berezko
diseinua duena.
Grid hori eraikitzeko, Bizkaiko CIDIRen baliabideak erabili dira. Helburua ikertzaileen komunitateari tresna
erabilgarri bat eskaintzea izan da.
Proiektua Campuseko Gelan (Liburutegiaren eraikinean) hasi zen, 60 dual core ordenagailurekin. Ondoren,
eraikin bereko Ikastaroen Gela hartu zen, 20 ekipo gehiagorekin. Guztira, 140 core. Grid-ek dituen
ezaugarriei esker, hedatzeko aukera dago; hain zuzen, beste informatika-gela batzuk erabilita.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Aholkularitza eta prestakuntza
Konputazio zientifikoaren arloko “praktika onenen” bilketa eta barreiadura, ikastaroen, mintegien eta
xede horretarako egokiak diren beste mekanismo batzuen bidez.
Kodeak diseinatzeko eta hobetzeko laguntza, eta liburutegiak, konpiladoreak eta abar erabiltzeko
aholkularitza.
Aplikazioak modu eraginkorrean erabiltzeko laguntza, eta paralelorako bihurgailuen eta datuak
maneiatzeko estrategien gaineko aholkularitza.
Baliabideak optimizatzeari buruzko aholkularitza.
Arazo zientifiko espezifikoak konpontzeko Software/Hardware beharrak hautemateko laguntza.
Laguntza estrategikoa
Zerbitzua hobetze aldera, konputazio zientifikoaren arloan gertatzen diren garapen garrantzitsuenen
jarraipena.
Ikertzaileentzako eta erakundeko ikertzaile-taldeentzako kalkulu zientifikorako ekipamendu berriak
erosteko aholkularitza.
Softwarearen erosketaren kudeaketa.
Jada existitzen den softwarearen arrazionalizazioa.
Baliabideen administrazioa
Konputazio-baliabideen administrazioa (kontuak, ilarak, segurtasuna...).
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Baliabide fisikoen errendimenduaren kontrola eta optimizazioa.
Erabiltzaileen prestakuntza baliabideen erabilera eraginkorrean.
Sistema-softwarearen eta beste tresna eta aplikazio batzuen instalazioa eta eguneratzea.
Prestakuntza, ikastaro espezifikoen bitartez. Irakaskuntza-laguntza, hainbat gradu eta masterretan.
Gainera, emaitzen konexiorako, bilketarako eta azterketarako zerbitzariak eskaintzen dira. Ekipoak, berriz, UPV/EHUko
Data Centerean daude, honako zerbitzu hauekin: UPS zerbitzua, multzo elektrogenoa, sarbide-kontrola, lainoztatutako
uragatiko etete-sistema, monitorizazioa, etab.

Aplikazio-eremuak
Simulazioa.
- Material eta molekulen simulazioa, maila atomikoan, dinamika molekularrarekin, quantum montecarlo, egitura
elektronikoko metodoak oro har, biopolimeroen modelizazioa (proteinak, DNA…) egitura mailan edota dinamika
molekularraren mailan.
- Materialen simulazioa maila makroskopikora, beroaren barreiadura eta esfortzuarekiko erresistentzia.
- Simulazio meteorologikoak eta fluidoen simulazioak.
Bioinformatika-aplikazioak.
Irudien errendatzea.
Datu-baseen tratamendua.
Kalkuluen ezaugarriengatik, potentzia handiagoko ordenagailu bat behar den kasua, edo horren beharra ez bada ere,
zerbitzarietan egotea gomendatzen den kasua.
Burtsa-merkatuen simulazioa, enpresen kudeaketa…
Kalkulua paraleloan.
Bioinformatika- eta Genetika-aplikazioak.

Kokalekua eta kontaktua
Euskal Herriko Unibertsitatea
Errektoretzaren Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)

Eduardo Ogando Dk.
Telefonoa: 94 601 5022
Helbide elektronikoa: edu.ogando@ehu.es
Txema Mercero Dk.
Telefonoa: 943 01 5312
Helbide elektronikoa: jm.mercero@ehu.es
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Zerbitzu Komunak
Kalitatea eta Berrikuntza / Zientziometria
Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorretako Kalitatea eta Berrikuntza Unitateak eta Zientziometria Unitateak
(Zientzia- eta Teknologia-emaitzen jarraipena) ikerketa-prozesuko protagonistekin eskuz esku dihardute
lanean, euren prozesuen, funtzionamendu-egituren eta emaitzen azterketa zorrotza eginda, horien bilakaeraren
adierazleak lortzeko; besteak beste, ikerketa-lerro berritzaileak sustatzeko eta etorkizunean balio kaskarragoa
izan dezaketenak alde batera uzteko. Ikuspegi horretatik, gainera, maila guztietan bildutako informazioa
bateratzean, elkarrekiko konexiorako bide berritzaileak eta emankorrak sortzeko aukera egongo da, Ikerketa
Errektoreordetzaren baitan.

Eskaintzen dituen zerbitzuak
Unitate hauetako jarduerek, oro har, datuak eta emaitzak sortzeko eta interpretatzeko laguntza ematea dute
helburu; azken batean, erabakiak hartu ahal izateko, eta I+G+i jardueren zuzendaritza eta gobernua erraztuko
duten tresnak sortzeko eta kudeatzeko euskarria eskaintzeko.
- Zuzendaritzari ematen dion laguntza:
Erabakiak hartzeko garrantzitsuak diren datuak eta adierazleak eskaintzea.
Gogoeta estrategikoak egiteko beharrezkoak diren garapen-plan berriak egikaritzeko neurtzejarduerak zentralizatzea.
Kudeaketa-prozesuak identifikatzea eta jardun - zein funtzionamendu-protokolo eta - prozedurak
estandarizatzea.
Zientzia-ekoizpeneko artxiboak ustiatzea.
Kalitate-prozedurak eta -prozesuak ezartzea, kanpo-ebaluaziorako edo -egiaztapenerako arauen
arabera; esate baterako, ISO9001 edo EFQM ereduen arabera.
- Teknologia-plataformei eta ikerketa-taldeei ematen dien laguntza:
Balioa sortzea, ikerketa-kalitatearen kudeaketa-tresnen bitartez.
Bere jardueretarako laguntza eta zerbitzua emango duten enpresa-poloekiko harremana finkatzea
eta horiekiko lankidetzarako lerro nagusiak ezartzea.
- Enpresa-ehuneko I+G+i unitateei ematen dien laguntza:
Produktua eta prozesua berritzeko alorrean aholkularitza eskaintzea eta proiektuen bideragarritasunaren
berri ematea sorreran, garapenean eta ustiapenean.
I+G+i adierazleen interpretazioan ideiak ematea eta aldagaiak aztertzea.
Teknologia-eskualdatzeen adierazle berriak ateratzea.

Kokalekua eta kontaktua
Errektoretzaren Eraikina
Sarriena Auzoa, z/g
48940 Leioa (Bizkaia)
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Kalitatea eta Berrikuntza
Jose Ignacio Gil Felipe Dk.
94 601 3539
calidad-sgiker@ehu.es

Zientziometria. Zientzia- eta Teknologia-emaitzen
jarraipena

Fatima Ana Pastor Ruiz Dk.
94 601 5108
fatimaana.pastor@ehu.es

Honako katalogo honetan, oraintxe martxan dauden SGIker Unitateak daude deskribatuta. Hona hemen organigrama
osoa, sortuko diren berriak ere aurreikusten dituena:

PARKE ZIENTIFIKOA
Materialak eta Biomaterialak Ezaugarritzeko Plataforma
Biomedikuntza eta Bioteknologia Plataforma
Ingurumen eta Garapen Iraunkorraren Plataforma

BIOMEDIKUNTZA ETA BIOTEKNOLOGIA
Animaliategia
DNA Bankua
Genomika
Proteomika
Erradioisotopoak
Mikroskopia Analitikoa eta Bereizmen Handikoa, Biomedikuntzan
Zentzumenak Aztertzeko Laborategia

INGURUMENA
Fitotroia eta Berotegia
Itsas Biologia
Klimatologia

GIZARTE ZIENTZIAK
Gizarte Berrikuntza
Ekonomiako Ikerketa Zerbitzua
Soziologiako Ikerketa Zerbitzua

BERME TEKNOLOGIKOA
Analisirako Zerbitzu Zentrala
Tresna Baliabide Zientifikoak
Likido Kriogenikoak
Raman-MAKLAB

MATERIALAK ETA AZALERAK
Microscopía de Polímeros
Espectrometría de Masas
Facilidad Láser
Geocronología y Geoquímica Isotópica
Macroconducta, Mesoestructura, Nanotecnología
Medidas Magnéticas
Medidas Termoanalíticas
Microscopía Electrónica y Microanálisis de Materiales
Rayos X
Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

ZERBITZU KOMUNAK
Irudien Estatistika eta Tratamendua
Ikerketari Aplikatutako Informatika
Kalitatea eta Berrikuntza
Zientziometria

HISTORIA ETA GEOGRAFIA ZIENTZIAK
Geoarkeologia Zerbitzua
Topografia Zerbitzua
Kartografia eta Geografia Informazioko
Sistemen Zerbitzua

Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorrak (SGIker) beren unitateak egiaztatzeko programa batean dabiltza buru-belarri, eskaintzen dituzten
zerbitzuak etengabe hobetzeko prozesuaren baitan. Erreferentziazko nazioarteko araua, hain zuzen, UNE-EN ISO 9001:2008 da,
eta dagoeneko ezarrita dago Analisirako Zerbitzu Zentrala osatzen duten unitate guztietan.
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