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SARRERA 

 

 
Saneamendu-instalazioak eraikuntzan izeneko lan hau bi 

zatitan banatuta dago. Lehenengo atala Donostiako Easo 

Politeknikoan erabiltzen den materialean dago oinarrituta. Material 

horren egilea Juan Mari Zubiaurrea da. Hortaz, gure lana lan 

horretako atal bat itzultzea izan da. 

Era berean, Zubiaurrearen lanak Eraikingintzaren Kode 

Teknikoaren (EKT) Higienea eta Osasuna dokumentua du ardatz. 

Hori dela eta, testu honetan agertuko diren taulak kode teknikoan 

agertzen diren izendapenekin eta zenbakiekin jaso ditugu. 

Bigarren atalean, berriz, material gehigarri bat sortu dugu 

bibliografian aipatzen diren iturrietatik abiatuta. 
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Atal  honetan  saneamendu-instalazio  batean  parte   hartzen  duten 

elementuak aztertuko ditugu: besteak beste fluidoa, plubiometria, 

hustubide-unitateetako abiadura eta hondakin-ur motak (ur beltzak 

eta industrialak). Era berean, eraikinetako hondakin- eta euri-urak 

husteko instalazioak nolakoak izan behar diren ikusiko dugu; horiek 

handitzea, aldatzea, berriztatzea edo birgaitzea ere aztergai izango 

dugu. 

 

 
1.1 HONDAKIN-UREN EBAKUAZIO SAREA-HS5 

 

 
Hondakin-urak eraikinetatik ahalik eta bizkorren atera behar dira. 

Horretarako, hurrengo puntuak hartu behar dira kontuan: 

 
 

• Banaketa-sistema dimentsionatzeko prozedura bat ezarri behar 
da, hau da, sare bi dimentsionatu behar dira: hondakin- uren 
sarea alde batetik, eta, beste alde batetik, euri-uren sarea, biak 
modu banatuan eta independentean. 

• Hustubide-unitateen (HU) kopurua esleitzeko metodoa erabili 
behar da, erabilera publikoa edo pribatua den kontuan hartuta. 

 

1. SANEAMENDU-INSTALAZIOAK 
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1.1.1 DERIBAZIO INDIBIDUALAK: 

• Sifoien diametro  txikienak,  deribazio  indibidualak  eta HUaren 
aparatu mota bakoitzari dagozkion neurriak 1. taularen arabera 
ezarriko dira, erabilera zein den kontuan hartuta. 

• HU bakoitzeko baliagarritzat hartu behar den emaria 0,03 
dm3/s-koa izango da, hurrengo tresnentzat: klimatizazio- 
ekipamenduak eta kondentsazio-erretiluak. Tresna horiek 
isurbide jarraituetarako edo erdi jarraituetarako izan daitezke. 

• Adar indibidualetarako, 4.1 taulan emandako diametroak 
baliozkotzat hartuko dira, haien luzera 1,5 m-koa bada. Adar 
handiagoetarako, kalkulu zehatzagoa egin behar da, maldaren, 
luzeraren eta ateratzeko emariaren arabera. 

• Hodien diametroa inoiz ez da goiko aldeetan dagoena baino 
txikiagoa izango, hau da, beheko ataletako diametroa 
goikoetakoa baino handiagoa izango da beti. 

• 4.1 Taulan tresnaren edo ekiporen bat  agertzen  ez  bada,  HU 
kalkulatzeko 4.2 taula aplikatuko da, hodiaren diametroaren 
arabera. 

B. Bakarkako sifoiekin A. Ontzi sifonikoa 
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1.1.2 INSTALAZIOAK AIREZTATZEA: 

 
Instalazioak aireztatzeko azpisistemak egon behar dira, bai ur- 

hondakinetan, bai euri-uren sareetan. Horretarako, aireztatze- 

azpisistema hauek erabiliko dira: lehen mailakoak, bigarren 

mailakoak eta hirugarren mailakoak, eta baita balbulekin 

funtzionatzen duten aireztatze- eta aireberritze-azpisistemak ere. 

 

1.1.3 INSTALAZIOAREN ELEMENTUAK: 

 

 
• Zorrotenak 

• Hodi biltzaileak 

• Teilatu-askak 

• Lurperatutako drainadurak 

• Hustubideak 

• Erretenak 

• Sifoiak 

• Aireztatze-balbulak 

• Gandolak 

• Kutxatilak 

• Ponpako putzuak 
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Ur beltzak husteko, hauek dira PVCzko hodien diametro 

komertzialak: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lodiera = 2,5 mm 

D (mm): 32, 40, 50, 75, 90, 110, 160, 200 
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1.1.4 MATERIALAK: 

Erresidentzia-eraikuntzetan PVCzko hodiak dira erabilienak; izan ere, 

osagai mota asko dago, eta, gainera, erraz eta arin ezartzen dira. 

Hodiak (gris kolorekoak normalean) 32, 40 edo 50 mm-ko 

diametrokoak izango dira. Lotzeko osagaiak ere badaude, besteak 

beste hauek: ukondoak, lotune-zorroak, txertaketak, zorro 

murriztaileak eta zorroten orokorrera doazen hustubideentzako 

loturak. 

Elementu horiek bi produkturen bidez lotzen dira: garbitzailea eta 

itsasteko kola. Garbitzaileak gainazala prestatzen du, loturen urtuketa 

edo itsaspena perfektuak izan daitezen. 
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MATERIAL ERABILIENAK 
 

ISURBIDEAREN XEHETASUNA SIFOIAREKIN 
Zorrotena: PVCzkoa edo burdin urtuzkoa. 
Burdin urtuzkoa arrazoi hauengatik jarriko da: 
esfortzu mekanikoak jasateko edo arrazoi 
estetikoengatik. 

Bote sifonikoa: PVCzkoa. 

Hodi biltzaileak: PVCzkoak (Lurperatuak 
direnean, PVCzkoak edo hormigoizkoak izan 
daitezke). 

Aireztatzea: PVCzkoa. 

Erretena: PVCzkoa (baita altzairuzkoa eta 
kobre galbanizatuzkoa ere). 
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SANEAMENDUAREN MATERIALEN IZENDAPENA: 
 

PVC = Polibinil kloruroa. PE = Polietilenoa. PP = Polipropilenoa 

PRFV = Poliester-indartua beira zuntzarekin. PEX=Sare polietilenoa 

PE-X/Al/PE-X eta PERT/Al/PERT = geruza askoko hodiak. PB=Polibutilenoa 

PP-C - Polipropilenoa (kopolimeroa) 
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1.1.5 KALKULUAK: 

Saneamendu-sareak ondo funtziona dezan, zenbait kalkulu egin 

behar dira: 

• Eremuko euri-intentsitateren kalkulua 

• Hustuketa-emariaren kalkulua 

• Maldaren eta hodi biltzailearen abiadura-kalkulua 

• Hustubide-unitateen hustuketa-kalkulua 
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1.1.6. AIREZTATZE-SISTEMAK 

Proiektu batean, erabiliko den sistema eta aireztatze mota zehaztu 

behar dira. Proiektu horretan sistemaren egokitasuna eta beharrizana 

justifikatu beharko dira: materialak, atalak, ezaugarriak eta hodi 

motak. 
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Aireztatze motak: 

Aireztatze primarioa: eraikinaren zorroten guztietan ezarri behar da, 

gutxienez. Hala ere, aireztatze sekundarioa ere jarri ahal da: 

Aireztatze sekundarioa: zorrotenak eta zorrotenen paraleloan 

doazen aireztatze-hodiak lotzen ditu. Beheko mailatik (beheko 

solairutik hodi biltzaileekin elkartu aurretik) goiko mailaraino ezarriko 

dira, beti azken forjatuaren aurretik. Irtenbide hori proiektuaren atal 

grafikoan ezarri beharko da. 

zutabearekin lotzen dituen sarea da. Goiko norabidean egingo da, eraikinaren 

alboko pareta batetik ezarriz. Hustuketa-sistema  bote sifoniko komunen   bidez 

egingo da. 

sekundarioaren 3. Aireztatze tertziarioa: itxitura hidraulikoak aireztatze 

Aireztatze primarioa: zorrotena azken solairutik estalkiraino luzatzea da. 

Horren abantaila uraren mugimendua azkartzea da, baita traba-arazoak 

ekiditea ere (euri-jasa gertatuz gero, eta goiko zorroten-oina urez gainezka 

egonez gero, hodien barruan dagoen aireak gainezka egin dezake). 

 

Aireztatze sekundarioa: zorrotenen paraleloan doan zutabea da, eta zutabe 

horrekin lotzen da muturretan (komeni da erdibideetan hainbat lotune 

ezartzea). 

 
10 solairuko eraikinetan ezarri behar da. Zorrotenari lotuko zaio bi solairutik 

behin, beti tresnaren gainetik. Azken lotunea goren dagoen tresna baino metro 

bat gorago egingo da. Aireztatze primarioa bezala luza daiteke. 
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1.2 EURI-UREN EBAKUAZIO-SAREA 
 

1.2.1 HUSTUBIDEAK: 

 

Euri-uren hustubideek euriteetatik datozen urak biltzen dituzte, eta 

etxeetako, eraikinetako eta beste espazio batzuetako estalkien 

gainera erortzen dira. Helburu nagusia da euri-urek eragozpenik ez 

sortzea, ez eraikinetan, ez pertsonen osasunean. 

Hauek izango dira hustubideak instalatzeko bete beharreko 

baldintzak: 

1. Galdaratxoa hodi batekin konektatuko da. 
Galdaratxoaren elementu iragazlearen azalera hodi 
horren sekzio zuzena halako 1.5 eta 2 artean izango da. 

2.  Jarri behar den gutxieneko hustubide kopurua 4.6 
taularen arabera kalkulatuko da, proiektatutako 
estalkiaren azalera horizontalaren arabera. 

 

 

 

3.  Euri-urak batzeko guneak jarriko dira 150 mm baino 
gehiagoko desnibelik eta % 0,5 baino gehiagoko maldarik 
ez izateko eta estalkiaren gehiegizko gainkarga 
saihesteko. 

4. Diseinu-arrazoiak direla eta, batzeko gune horiek ez 
badira instalatzen euri-urak husteko moduren bat 
aurreikusi beharko da, adibidez, gainezkabideak jartzea. 
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1.2.2 ERRETENAK 

1. Euri-urak husteko sekzio erdizirkularreko erretenaren 
diametro izendatua, 100 mm/h-ko intentsitate 
plubiometrikoarentzat, 4.7 taulatik kalkulatzen da, 
estalkiaren azaleraren eta maldaren arabera. 

 
 

 

2. Intentsitate plubiometrikoa 100m/h-koa ez denean (ikus 
B eranskina), hurrengo zuzenketa-faktorea aplikatu 
behar da: 

f = i / 100 

i = intentsitate plubiometrikoa 

3. Zorrotenaren sekzioa erdizirkularra ez bada, lau 

angeluko sekzioa erdizirkularra baino % 10 handiagoa izan beharko 

da. 
 

1.2.3 EURI-UREN ZORROTENAK 
 

Proiekzio horizontalean, euri-uren zorrotenaren azalerari dagokion 

diametroa 4.8. taulatik ateratzen da. 
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Erretenetan gertatzen den bezala, intentsitatea 100 mm/h-koa ez 

den kasuetan dagokion f faktorea aplikatu beharko da. 

1.2.4 EURI-UREN HODI BILTZAILEA: 

1. Euri-uren hodi biltzailea sekzioa beteta dagoela kalkulatzen 
da. 

 

2. Euri uren hodi biltzaileen diametroa 4.9 taularen bidez 
kalkulatzen da, maldaren eta azaleraren arabera. 

 

 

 

Euri-urak husteko PVCzko hodien diametro komertzialak hauek 

izango dira (mm): 75, 90, 110, 160 edo 200. 
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ERRETENAK 
 
 

 
 
 

 

4m-ko 

erretena 

 

Zorrotenaren 

lotunea 

Lotunearen 

zorroa 

 

 
 

 

 

Izkina 
Erretenaren 

tapoia Antiojoa 
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1.2.5 INTENTSITATE PLUBIOMETRIKOAREN KALKULUA 

1. Intentsitate plubiometrikoa B.1 taularen bidez lortuko da, leku 

bati dagokion isohietaren eta plubiometria-eremuaren arabera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A eremuaren xehetasuna 
 
 

 



22 
  

1.2.6 KUTXATILAK 

4.13. taulan kutxatila batek derrigorrez izan behar dituen neurriak 

agertzen dira, irteerako hodi biltzailearen diametroaren arabera 

(zabalera eta sakonera). 
 

Aurregindazko kutxatilak bi motatakoak dira: hormigoizkoak eta PVCzkoak. 

 

1.2.7 IZENDEGIA: 
 

Aireztatze primarioa: zorrotenean gainpresiorik eta azpipresiorik 

izan ez dadin, hortik airea husten duen azpisistema; zorrotena azken 

solairuaren gainetik estalkiraino luzatzen da; hala, kanpoko 

atmosferarekin kontaktuan eta bizitzeko lokalen gainean gelditzen da. 

Aireztatze sekundarioa: zorrotenaren oinarrian gehiegizko presiorik 

ez izateko erabiltzen den azpisistema; zorroteneko aire konprimituari 

irteten uzten dio. Zorrotenarekiko paraleloan instalatuta dago eta hari 

lotzen zaio. 

Arazketa-sistema: hondakin-urak isuri baino lehen, haiei 

tratamendu bat egiteko instalazioa da. 

Diametro izendatua: diametroaren balio errealari gehien hurbiltzen 

zaion zenbaki biribilduari dagokion zenbaki-izendapena, mm-tan. 

Etxeko tresna sanitarioak: urez elikatzen diren eta garbiketarako 

erabiltzen diren eraikinetako ekipamendu higienikoaren parte diren 

elementuak, hala nola bainuontziak, dutxak, konketak, bidetak, 

komun ontziak, pixatokiak, harraskak, ontzi-garbigailuak eta 

garbigailu automatikoak. 

Euri-urak: prezipitazio naturaletatik datozen urak, eskuarki kutsatu 

gabeak. 
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Hodi biltzailea: urak zorrotenetatik estolda-sare publikora eroaten 

dituen hodia. 

Hondakin-urak: eraikinetako tresna sanitario komunetatik datozen 

urak. 

Hargunea: eraikinaren mugetatik kanpo instalatutako eroanbideen, 

osagarrien eta loturen multzoa. Eraikineko urak husteko sarea eta 

saneamendu-sare orokorra edo arazketa-sistema lotzen ditu. 

Saneamendu-sare orokorra: eraikinetako hondakin-urak eta euri- 

urak biltzeko eta husteko erabiltzen diren eroanbideen, osagarrien 

eta loturen multzoa. 

Zorrotenak: urak zorrotenaren oinarriko kutxatilara edo hodi biltzaile 

esekira eroaten dituzten hodiak dira. Alde batetik euri-urak estalkiko 

sifoi-hustubideetatik eta erretenetatik eroaten dituzte, eta, bestetik, 

hondakin-urak hustuketa txikiko sareetatik eta komun ontzietatik. 
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1.2.8. TEILAK ETA ERRETENAK 
 

BUZTINEZKO TEILAK HORMIGOIZKO TEILAK 

 
KORINTO - 12,5 

Teila/m2
 

ALTEA 

KURBOA – 

30 Teila/m2
 

 
TEIDE - 10,5 

Teila/m2
 

ARKADIA 

GRANULARRA - 

10,5 

Teila/m2
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

SUPERNOVA- 

10,5Teila/m2
 

 

SUPERNOVA- 

10,5Teila/m2
 

GREDOS – 

10 Teila/m2
 

 

UNIBERTSALA–

10,5 

Teila/m2
 

 

 

 

 

 

 
 

Atal arruntak: goihabea, goihabearen hasiera, goihabearen 

amaiera, pinakulua, 3 isurialdeko lotunea, limatesazko azken 

errematea, angeluar errematea. 
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1.3. SANEAMENDUAREN PLANOAK 
 

1.3.1 SANEAMENDUAREN LEGENDA: 
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ZORROTENAK ETA KOKAPENAREN XEHETASUNAK 
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1.3.2 SANEAMENDUAREN OINPLANOAK: 

ESTALKI OINA 
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EURI-UREN HUSTUKETA 
 

 
 
 
 
 
 

 

ESTALKIAREN 

MALDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

TXIMINIA OINA ESTALKIAN 
 

 

VELUX MOTAKO 

LEIHOA 
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XEHETASUNA 
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Aireztagailu dinamikoa (monja) 

Aireztatze-patioak: forjatu arteko 

pasabideak edo hutsuneak dira. Hutsune 

horietatik zeharkatzen duten 

instalazioak hauek dira: galdararen 

errekuntzarako ke-hodia (H), aireztatze 

naturaleko hodia (V), sukaldeko lurrunen 

erauzgailu mekanikoa (E), ur beltzen 

ebakuazioa, elektrizitatea eta ur hotzaren 

eta ur beroaren instalazioa (inoiz ez da 

gas naturala jarriko). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kondentsazio-galdara itxiarentzako ke- 

ebakuaziorako hodia H Ø 125 mm DIN 

(kanpokoa hartzeko eta barrukoa 

kanporatzeko) 
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Irudia aireztatze hibridoko erauzketa-hodia, hodi komunarekin 
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1.3.3 SUKALDEKO SANEAMENDUA: 
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1.3.4 BAINUGELAKO SANEAMENDUA: 
 

 

 
 
 

 

1.3.5 SANEAMENDU-INSTALAZIOAREN EROANBIDEA: 
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1.3.6 SANEAMENDUAREN ESKEMA BERTIKALA: 
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1. Sarearen hargunea eta 
erregistro-putzua 

2. Lurperatutako 
hormigoizko hodi biltzailea 

3. Kutxatila, erretenen 
beheko mailan 

4. Hormigoizko hodi biltzailea, 
lurperatuta 

5. Askako hustubidea 
6. Konketako eta bideteko 

hustubidea 
7. Ponpaketagailuko hustubidea 
8. Aireztatzerako zutabea 
9. Zorrotena 
10. Teilatu lauko hustubidea 
11. Zabortegien eta komun 

ontzien hustubidea 
12. Ontzi sifonikoa duen 

bainuontziko hustubidea. 

HONDAKINEN ETA EURI-UREN ESKEMA 
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2.1. SARRERA: 

Arazketa-sistemaren ezaugarriak eta justifikazioa ondo zehaztu 

beharko dira eraikinaren proiektuan, baita osatzen duten elementuak, 

eta dituzten neurriak ere. 

Estatuko eremu askotan oraindik ez dago estolderia-sarerik eta, herri 

txiki edo urbanizazio batzuetan estolderia-sarea egon arren, 

ingurumenari kutsadurak sor dakizkioke, udalerrian ez dagoelako 

araztegirik. 

Kasu horietarako, honako irtenbide hauek daude: 

• Hobi septikoa (aurrefabrikatua edo in situ eginda) 

• Iragazki biologikoa (aurrefabrikatua) 

• Arazketa-tankea 

Irtenbide horietan hurrengo osagai hauek ere erabil daitezke: 

• Putzu-garbitzailea 

• Putzu-xurgatzailea 

• Zanga-drainatzaileak 

Eraikuntza irtenbide horiek (in situ edo aurrefabrikatuak) NTEn 

(Norma Técnica Española) edo edozein testu espezializatutan aurki 

daitezke. 

2.2 ARAZKETA-INSTALAZIOAK: 

Arazketa-instalazioen funtzioa honakoa da: hondakin-urak isuri 

baino lehen tratamendu bat egitea. Tratamendu hori egitean, aldi 

berean gertatuko dira sedimentazioa eta lohi mineral inaktiboak 

lortzeko prozesu anaerobikoa, beti ere euri-urak eta ur beltzak banatu 

eta gero. Jarraian, oxidazio-prozesu aerobikoa egin eta garbiketa 

gertatuko da. Azkenik, kutsagarria ez den hondar-likidoa isuriko da. 

Urrats horiek arazketa-estazioetan gertatzen dira aurreko tresnak 

erabilita: igeltserotzako elementuak edo aurrefabrikatutako osagaiak. 

 

2. UR ZIKINEN ARAZKETA 
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2.3 PUTZU-GARBITZAILEA: 
 

Honakoak dira putzu-garbitzailea instalatzeko jarraibideak: 

1.- Lurra trinkotu behar da. 15 cm-ko hormigoizko zolarri bat 

eraiki behar da asentamenduak saihesteko. 

2.- Depositua 10 cm-ko lodierako hondar-galbahetako geruza 

baten gainean jarri behar da. 

3.- Sarrerako eta irteerako hodiak kokatu behar dira, nibelazioa 

eta maldak kontuan harturik. 

4.- Depositua edo putzua ur garbiarekin bete behar da eta 

galerarik ez duela ziurtatu. 

5.- Putzua ez dago prestatua bultzada bertikalak jasotzeko: 

adibidez, trafikoaren eraginez edo lur-gainkargaren bidez etor 

daitezkeen  bultzadak.  Hori  dela  eta,  indusketaren betegarria 

galbahetutako harearekin egin behar da, zementuarekin 

nahastuta. Zementuaren proportzioa % 4koa izango da (lur-

zementua). Lurra egonkorra ez bada, 70/80 kg/m3 -ko hormigoi 

pobre delakoarekin nahastuko da. 

 

Ez bete inoiz indusketa urez bete aurretik. 
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6.- Ahoaren inguruan eta putzuaren gainetik hormigoi 

armatuzko losa bat edo forjatu bat eraiki behar da. 

7.- Ahoaren gainetik 70”-ko diametroa duen lauza-estalki bat 

jarriko da. Lauza horrek istripuak saihesteko adinako pisua 

izan behar du. 

8.- Sarrerako hodia aireztatu behar da, kanpora doan 2”-ko 

diametroa duen hodi-luzapen baten bidez. 

2.4 IRAGAZKI BIOLOGIKOA: 

Putzu-garbitzaileak instalatzeko erabili ditugun jarraibide hauek 

hemen ere erabiliko dira:1-2-3-5-6-7. Putzu-garbitzaileetarako erabili 

ditugun 4 eta 8 jarraibideen ordez, bi hauek hartuko ditugu kontuan 

(dagokien ordenan) 

4.- Putzua legar garbiarekin bete behar da (eraginkortasuna 

handitzen du nabarmen), eta banaketa-ubideak zaindu behar 

dira, ez kaltetzeko. 

8.- Irteerako hodia aireztatu behar da, 2”-ko diametroa duen 

hodi-luzapen baten bidez, kanpora doana.  

OHARRAK: 

• Ibilgailuek ezingo dute putzuaren gainean ibili. 

• Sustraiak eta harriak urrun izatea komeni da, zulaketak 

ekiditeko. 

• Banaketa-zolarriak ez dira zuzenean finkatu behar putzuen eta 

iragazkien gainetik. 

• Zolarrien eta hoditerien nibelazioa zaindu behar da, bereziki 

baterian iragazki bat baino gehiago jartzen denean. 

• Sarrerako hodiak % 2ko malda bat izan behar du gutxienez 

eta irteerakoak %. 0,5ekoa. 
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IRAGAZKI BIOLOGIKOA 
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Ariketa hauek dimentsionatzen ikasteko balioko digute. Hauek 

ebatziz jarriko dugu praktikan atal teorikoan ikasitakoa. 

1. Kalkulatu saneamenduaren eskema banatzailean diametroak eta 

kutxatilak. Euri-uren 6. zorrotenaren estalki lauak 250 m2 ditu. Eta 

badago beste zorroten paralelo bat (6`) ur beltzentzat. 
 
 

Euri-uren eta ur beltzen eskema 
 

2. Gipuzkoan familia bakarreko etxebizitza bat dugu: kanpoko oina 

12 x 12 m-koa da, estalkia 2 isurikoa, eta % 35ko malda du metro 

bateko hegalarekin. 6 cm-ko isolatzailea du, bai estalkian eta baita 

aurrealdeko itxituran ere. Hutsuneen azalera (leihoak eta ateak) 

fatxadaren % 30ekoa da. Hormapikoa bistako adreilua da (24 x 11,5 

x 5). Fatxadaren gainontzeko azalera, neurri berberetakoa, bi 

material ezberdinekin dago eginda: a) harrizko plaketak; b) mortero 

hidrofugoa (zarpiatzea), bi pintura-geruzarekin. 

 

3. KALKULU ARIKETAK 
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GREDOS – 10 Teila/m2:

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Galderak Kalkuluak Emaitza 

 
Hegalen neurria: h=7x0,35=2,45m; 

 

 
1. Estalkia estaltzeko behar 

den teila kopurua. 

   Estalkiaren 

azalera.= 7,42x14x2 = 208 m2
 

 
5200 

 Teila kopurua: 208 x 10 teilak/ m2=  

 2080 teila  
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2. Fatxadan eta estalkian dauden 

isolatzaileen bolumena ( m3-etan). 

Estalkian 0,08 X 0,06 = 

Fatxada itsuan: 313,20 x 0,7 x 

0,06= 

 

Est=16 m3 

fatx=25 m3
 

 

 

 

 

 

3. %1eko maldarako erreten 

erdizirkularraren diametro nominala. 

Estalkiaren azalera-oinean: 

14 x14=196 m2
 

Gipuzkoan B.1 taula A eremua, 

Isohieta 50, i = 155 mm/h; 

f= 155/100=1,55; bi isuriko 

azalera-oina=98 m2 

Zuzendutako azalera :1,55 x 98 = 

152 m2.
 

Taula 4.7,  % 1erako eta  260 m2; 
200 mm diametroa 

 

 

 

 
 

200 mm-ko diametroa 

(Erretena errektangularra bada 

azalerari %10 gehitzen zaio) 

4. Euri-uren zorrotenaren diametro 

nominala: 

 
Taula 4.8, 177 m2    -rako (>152 m2) 

75 mm-ko 

diametroa 
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4.1 SARRERA: 

Atal honetan saneamenduaren estolderiaren, arazketaren, eta 

isurketa horizontalaren aurrekontua aztertuko dugu. Gainera eraikin 

baten azpiegituraren neurketa- eta balorazio-irizpideak nola ezartzen 

diren ikusiko dugu. 

Aipatu behar da, saneamendu-sarean, lurren indusketa-lanak 

(saneamendu-sarean ezartzeko lur-mugimenduak) neur daitezkeela 

ala ez. Neurtu ezean, horri dagokion diru kopurua lur- 

mugimenduaren kapituluan sartuko da, eta lan horiek zehatz-mehatz 

adieraziko dira. 

 

4. SANEAMENDUAREN AURREKONTUA 
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4.2 PARTE HARTZEN DUTEN UNITATEAK: 

Kapituluen zailtasuna dela eta, unitate hauek erabili beharko dira: 
 

Erregistro-putzua Unitatea 

Kutxatilak Unitatea 

Sifoiak Unitatea 

Gandolak Unitatea 

Arazketak Elementuen banaketa 

Hormigoiak m3 

Asentamenduak m2 

Lur-betegarriak m3 

4.3 NEURKETA IRIZPIDEAK: 

Kapitulu honetan osatzen diren partidak neurtzeko eta baloratzeko 

irizpideak aipatuko dira atal honetan. 

Erregistro-eta irtengune-putzuak: 

Bisita daitezkeen putzuak honakoak dira: aurrefabrikatuak, 

fabrikakoak edo hormigoizkoak. Eskailerak eta burdin urtuzko (edo 

beste material batekoak) tapakiak dituzte. Saneamenduaren ubideen 

edo kutxa-biltegien bidegurutzeetan daude, baita sestra-aldaketa 

bortitzetan eta materialen harikotasunaren aldaketetan ere. 

Normalean, arestian aipatutako puntu horietan guztietan ezarri behar 

dira putzuak. Arretazkoak edo ikuskatzeko putzuak direnean 50 m- 

rik behin. 

Putzuak amaitutako unitate bezala neurtzen dira eta horien 

konposaketa, materiala eta eskulana zehaztuko dira, eraikuntza 

zuzen bat lortzeko asmoz. 
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Hustubideak: 

Jariatzen diren euri-urak batzeko erabiltzen diren kaleetako ahoak 

dira (sifonikokoak edo ez). Garajeetako garbiketa-urak batzeko ere 

izan daitezke. 

Amaitutako unitate bezala neurtzen dira. Hustubideak aereoak eta 

luzerakoak badira metro lineal gisa neurtuko dira, eta sareta aereoen 

salneurria gehituko zaie. 

Kainu zuloak: 

Kutxatiletan eta espaloietako elkarguneetan euri-urak batzeko ahoak 

dira. Neurtzeko irizpideak eta erabilitako unitateak  hustubideetakoak 

bezalakoak dira. 

Hodiak: 

Hondakin-ur, euri-ur eta ur beltzen hustubideak erabateko hustuketa 

gauzatzeko erabiltzen dira. Hodi horiek hainbat materialetakoak izan 

daitezke: fibrozementua, altzairua, PVC, buztina, material mistoak… 

Gainera,  presioa  jasateko  (edo   ez   jasateko)   materialekin daude 

eginda. 

Kokapenaren aldetik honelakoak izan daitezke: lurperatuak, 

aereoak edo zintzilikatuak. Horiek guztiak azpikapituluetan sailka 

daitezke. Hodiek azalera uniformeak izan behar dituzte, sekzio- 

aldaketa handirik eta itogunerik gabe, hondakinen erretentzioak edo 

dekantazioak saihesteko. Neurriak bustiko den sekzioaren eta 

perimetroaren arabera kalkulatuko dira, eta baita haien maldaren 

arabera ere. Kasu guztietan, neurtzeko irizpidea metro lineala izango 

da. Neurketari bridak, osagarriak edo pieza bereziak gehitu behar 

zaizkio. 

4.4 LANEN BALORAZIOAK: 

Lana ezarritako prezioak aplikatuta baloratuko da, partida bakoitzeko 

neurketak kontuan hartuta. Prezioan lanak ondo egiteko beharrezko 

partida guztiak sartuko dira: indusketak, material laguntzaileak, 

makineria eta eskulanak, besteak beste. 

Urbanizazio-proiektuetan, neurketak eta aurrekontuak  bereiziko dira, 

instalazioen balorazioak egiteko. Alde batetik, indusketak, ohea, 
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hoditeria eta kokapena egingo dira, eta, bestetik, betelurra 

(zagorrarekin edo hormigoiarekin), trinkoketa eta abar. 

4.5 PARTIDA OHIKOENAK: 

005000 KAPITULUA - SANEAMENDUA 

005000 - PUTZUAK 

005001 – Putzu-xurgatzaileak 

005002 Putzu septikoak 

005003 - Galbaheak 

005004 - Drainadurak 

005005 – Putzu prefabrikatuak 

005006 - Araztegiak 

005010 – SANEAMENDU-SAREAK 

005011 – Saneamenduaren gres-sareak 

005012 - Fibrozementu-sareak 

005013 - Hormigoiaren dardaraketa-sareak 

005014 – Saneamenduaren PVC-sareak 

005015- Presio-sareak 

005016- Sare mistoak 

005020 - ESTOLDERIAK 

005021 – Estolda bisitagarriak 

005022 – Erregistro-putzuak 

005023 - Irtengune-putzuak 

005024 - Gandolak 

005025 - Sifoiak 

005026 – Kutxatilak 
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5.1 APLIKATUTAKO ARAUDIA: 

Saneamendu-instalazioek arautegi hau beteko dute: 

• Eraikingintzaren Kode Teknikoa, HO 5 atala. Urak hustea. 

5.2 SARE PUBLIKOAREN EBAKUAZIO-SISTEMA: 

Udaletxeetako kutxatila-harguneak eraikinaren inguruan daude 

kokatuta, bai ur beltzak eta bai euri-urak batzeko. Batu ondoren jaurti 

egingo dira, bereizita. 

5.3 PROIEKTATUTAKO SISTEMAREN DESKRIPZIOA: 

Saneamendua-sistema: 

Banatua izango da, hau da, ur beltzak eta euri-urak batu eta hodi 

biltzaileetara jaurtiko dira, bakoitza bere aldetik. 

Instalazioek elementu hauek dituzte: hodi biltzaileak eta zorrotenak 

alde batetik, eta hustubideak eta deribazioak bestetik. 

Hustubideak eta deribazioak: 

Hustubideak sifoiek eta hodiek osatzen dituzte. Horiek zenbait 

aparatutatik ura bildu eta zorrotenetara eramaten dute. Aparailu 

sanitario bakoitzak banakako sifoia izango du. Deribazioak 

proiektatuko dira, beheko solairuan dagoen forjatuko sabaitik 

hurrengo zorrotenera heldu arte. 

Harraskan, ikuztegian, konketan eta bidetetan zorrotenaren 

distantzia 4 m-koa izango da gehienez, eta malda % 5 eta 2,5 

artekoa. 

Bainuetan eta dutxetan, malda %10ekoa edo gutxiagokoa izango da. 

Komunetako zorrotenetara doan hustubidea zuzenean ezarriko da, 

edo harguneko edo komunetako hodi baten bidez; hodi hori metro 

batekoa edo gutxiagokoa izango da, baldin eta hodiari ezin bazaio 

behar den malda eman. Saneamenduaren aparatuentzako 

 

5. SANEAMENDUAREN MEMORIA 
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(hustubideak eta deribazioak) gutxieneko diametroak hauek izango 

dira: 
 

Komun ontzia 100 mm 

Harraska, garbigailua, dutxa, 

bainua 

40 mm 

Ikuztegia, hustubidea, ontzi- 

garbigailua 

40 mm 

Konketa eta bideta 32 mm 

 
 

Deribazioak C motako PVCzko sifoiez eta hodiez osatuko dira, UNE 

53.332/81 arauaren arabera fabrikatuak. Lotuneak, deribazioak eta 

norabidea aldatzeko piezak material berekoak izango dira. Hartuko 

den diametroa 110 mm-koa izango da komun ontziarentzat eta 40 

mm-koa gainontzekoentzat. 

Zorrotenak: euri-urak edo ur beltzak jaso eta beheko solairuan 

dagoen kutxa biltzaileraino edo zorrotenaren mailan dagoen 

kutxatilaraino eramango dituzte, gero hortik erraz husteko. Ur beltzen 

zorrotenak eraikinaren barrualdetik igarotzen dira, horretarako 

prestatuta dauden hutsune batzuetan zehar. C motakoak izango dira 

eta PVCzko hodiez osatuak. 3 zorroten aurreikusten dira UNE 

53.332/81 arauren arabera fabrikatuak, 110 mm-ko diametrodunak. 

Honako distribuzioa izango dute: 
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BLOKEA 

 
KOMUNAK 

 
BAINUGELAK 

 
SUKALDEAK 

Diametro 

komertziala 

(mm) 

1 

Zorrotena 
1 

  
110 

2 

Zorrotena 

 
1 

 
110 

3 

Zorrotena 

  
1 110 

 

 

Euri-uren zorrotenak eraikinaren kanpoaldetik igarotzen dira, fatxadei 

lotuak, edo tximinien barrutik, horretarako egokituak baldin badaude. 

Ura hustuko diete eraikinaren kanpoaldean eta beheko solairuan 

dauden biltegi horizontalei. Hodi horiek PVCzkoak izango dira eta 110 

mm-ko diametroa izango dute. 

Hodi biltzaileak: hodi biltzaileak hodi horizontalez osatuak daude, eta 

hondakin-ura zorrotenaren beheko mailatik estolderiaren sare 

publikokoraino hustuko dute. C motako PVCzko hodiez egingo dira, 

UNE 53.332/81 arauaren arabera. Sototik eta beheko solairuko 

sapatik eskegita joango dira. Gutxieneko malda honako hau izango 

da: 
 
 

 

 

Diametroa 

(mm) 

Gutxieneko malda (%) 

Hodi biltzailea 

eraikinean 

Hodi biltzailea 

kanpoaldean 

110 1,5 1 

125 1,5 0,8 

160 1,5 0,67 

 

Kontuan hartuko den malda % 1ekoa izango da kanpoaldean dagoen 

harguneko sarearen lotuneetaraino. 
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Erregistroak ipini behar dira lotuneetan, balizko erretentzioak 

saihesteko. Harguneko lotura estolderiako hodiekin egingo da, 

erregistroko kutxatila baten bidez. 

Aireztatze-sistemaren deskribapena: saneamendua instalatzeko 

aireztatze-sistema primarioa izango da 7 solairuko eraikinetan. Izan 

ere, zorrotenak gaindimentsionatuta daude, eta hustubide-sareek 5 

metro baino gutxiago dituzte. 

Aireztatze primarioa honetan datza: zorrotenak (diametro berarekin) 

estalkiaren gainetik 2 metro jarraitzea. 

Aireztatze primarioaren irteera ez da egon behar kanpoko airearen 

hargunetik 6 m baino hurbilago (aireztatzeko edo klimatizatzeko), eta 

altueran gainditu behar du hargune hori. 

Aireztatzeko irteera, berriz, kanpoko elementuetatik babestua egon 

behar da, eta diseinuak gasen kanporaketa erraztu behar du, 

haizearen indarra baliatuta. 

5. 4. SAREAREN DIMENTSIOEN KALKULUA: 
 

5.4.1 UR BELTZAK 

Ur beltzen hodi  biltzaileak  hustubide-unitateen  metodoaren bitartez 

kalkulatuko dira. 

Hustubide-unitateak: 
 

Komun ontzia 4 hustubide-unitate 

Ikuztegia 1 hustubide-unitate 

Dutxa, bideta 2 hustubide-unitate 

 Bainuontzia  3 hustubide-unitate 

Harraska, garbigailua, 

ontzi-ikuzgailua 

3 hustubide-unitate. 

Behar den diametroa kalkulatzeko, kontuan hartuko dira komun 

kopuruaren hustubide-unitateak eta hodi biltzailera doan komun 
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BLOKEAK 

 
KOMUNAK 

 
SUKALDEAK 

 
HU 

Gutxieneko 

diametroa 

(mm) 

Diametro 

komertziala 

(mm) 

1 Zorroten 6  42 75 110 

2 Zorroten  6 56 90 110 

kopurua. Halaber, komun ontzien deribazioek 110 mm-ko diametroa 

izango dute gutxienez. 

 

Diametroa hurrengo faktoreak kontuan hartuz (% 1eko malda 

batekin) kalkulatuko da: 

• hodi biltzaileak instalatuta dauden hustubide-unitateak. 

• proportzio hau: 

110 mm : 264 HU gehienez 

125 mm : 390 HU gehienez. 

160 mm : 880 HU gehienez. 
 

5.4.2 EURI-URAK 

Euri-uren zorrotenak estalkiek ura batzeko duten  azaleraren arabera 

planifikatuko dira; izan ere, hustu behar den emaria balio horren 

proportzionala izango da, formula honen arabera: 

 
 

Qp = A x q x ψ 

 

 
Qp : ur-emaria (l/seg) 

A : azalera (proiekzio horizontala) estalkia (m²) 

q    : euriaren intentsitatea, (Donostian 90 mm/m² hartuko dugu) ψ 

: jariatze-koefizientea 

Zorrotenek 70 m2-ko gehienezko azalera hartzen dute, CTEk 

adierazten duen bezala. Gehienezko emaria 2,7 l/seg izango da. 

Emari teoriko horrentzat nahikoa izango da 75 mm-ko diametroko 

zorroten bat. 
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Drainadura-sarea 

Zimentazio-urak batzeko sarea da. PVCzko hoditeria zulatuaren 

bidez egingo da. Urak dagokion kutxatilara bideratuko dira 

lurperatutako PVCzko hodiaren bitartez. 

Drainaduraren batuketa kanpoaldeko euri-uren saneamenduaren 

sare orokorrera eramango da, eta legarra beste eremu batera. 

Kutxatilak: 

Kutxatilen gutxieneko dimentsioak hodi biltzailearen irteerako 

diametroaren   menpe   daude.    Kasu    horretan,    kutxatila guztiak 

600x600 neurrikoak izango dira eta 315 mm izango dituzte gehien 

jota, hodi biltzaileen diametroari ondo egokitzeko. 

Kanpoaldean kokaturiko kutxatilak hormigoi armatuzkoak izango dira, 

leunak eta barrutik arraseatuak. Burdinurtuzko erregistro-estalki bat 

izango dute, B-125 motakoa. Hori nahikoa izango da, izan ere, 

oinezko trafikoa jasan beharko dute soilik. Eraikinaren barnealdean 

kokaturiko kutxatilek itxitura estankoa izango dute. 

5.4.2 PONPAKETA-INSTALAZIOAK: 

Garajean sartuko diren urak ponpaketa-putzu batera eramango dira; 

hortik kanpoaldeko sarera isuriko dira, urbanizazio-kotara. 

Kanpoko saneamendua-sarean, kutsadurak eta ponpaketa 

babesteko asmoz, koipea banatzeko kutxatila bat jartzea komeni da 

ponpaketa-putzuaren aurrealdean. 

5.4.3 PONPAKETAK 

Saneamendu-instalazioarentzat ponpaketa egokienak urpeko 

ponpak dira, erdiireki bultzatzaileak direnak, hau da, likido zikinak edo 

arinki kargatuak ponpatzeko gai direnak. 

Elektroponpa taldekoak burdinurtuzko oinarri baten gainean 

kokatzen dira, ponpa-geletako hormen gainean bermatuak, 1,2 m-ra. 

Bi talde instalatuko dira, ordezko funtzionamendukoak, laneko 

jarraipena ziurtatzeko helburuarekin. Gutxieneko ponpa-emarien 

garraioa emandako emaria baino % 125 handiagoa izango da. 
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AMAREX-N F-65-220/014 YLG 175 motako ponpa bat instalatuko 

da. 

5.4.4 BULKATZEKO HODITERIA 

Bulkatzeko hoditeria ponparen irteerako bridan hasten da. 

Lehendabizi, uhate-giltza bat ezarriko da, eta jarraian beste bat leiho- 

uhatekoa. Pieza hauek igarota, bulkatzeko hoditeriak hoditeria bakar 

batean bilduko dira. 

Bulkatzeko hoditeriak batzen dituen pieza berezia fluidoaren 

norabide-aldaketa erraztuko duen erakoa izan behar da. Kasu 

honetan, hoditeriak honelako ezaugarria izango du: polietileno 

sareztatukoa izango da, 10 barreko presiozkoa eta kanpotik 125 mm-

ko diametrokoa. Gainera, ponpa-etxetxoa kanpoaldeko kutxatilarekin 

batuko du. 
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6. ARIKETAK 
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1. Ebakuazio- eta sare-sistemak 
 

Eraikin     batean     ebakuazio-sare     bat     ezartzearen   garrantzia 
eztabaidaezina da, edozein komunitate, herri edo hiritan osasunari 
eta erosotasun-orekei eusteko. 

Sare horiek ur zikin edo alferrikakoei irteera emateko pentsatuta 
daude. Horrek esan nahi du nola egituratzen diren eta nola 
proiektatzen diren ezagutzea beharrezkoa dugula. Ebakuazio-sare 
orok oinarrizko funtzio batzuk bete behar ditu: 

 

• Urak azkar husteko aukera ematea. 
• Airea, usainak edo substantzia toxikoak pasatzen ez uztea. 
• Ura, airea eta gasa ez iragaztea. 
• Ahalik eta arinena izatea. 
• Mugimendu txikiak egiten uzteko adinako zurruntasuna izatea, 

funtzionamenduari kalterik egin gabe. 
• Materiala eta bideratuko duen ur mota bateragarriak izatea. 

 

2. Ur motak 
 

• Euri-urak: uren jariatzetik datoz. 
• Hiri-urak: etxebizitzetatik soilik datozen hondakin-urak. 
• Ur-industrialak: fabriketatik datozen hondakin-urak. 
• Hondakin-ur mistoak: lehen aipatutako motak nahastearen 

ondorioz sortuak. 

 

3. Ebakuazio-sistema orokorrak 
 

Unitarioa: hondakin-urak eta euri-urak batera bereganatzeko 

gaitasun nahikoa duen saneamendu-sarea da. 

Banatze-sistema: bi sarerekin funtzionatzeko pentsatutako sistema, 

bata euri-uretarako eta bestea hondakin-uretarako. 

Banatze-sistema bikoitza: hiriko eta industriako hondakin-urak sare 

independenteetatik igarotzen diren sistema da. 
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4. Funtzionamendu-sistemak 
 

Grabitateagatik: urak kanalizatzen dira, hodiei emandako maldak 
aprobetxatuz. 
Goraka: punturen batean grabitateagatik ibilbidea eteten bada, urak 
bitarteko mekanikoen bidez igo daitezke, ibilbideari jarraitzeko. 
Bulkada bidez: sistema honen bidez, ura presio-sare baten bidez 
altxatu, eta grabitatearen bidez isurtzen da. 

 

5. Sarearen atalak: 
 

• Hartunea: etxebizitzaren instalazioa sare publikoarekin lotzen 
den puntua. 

• Kontagailua: ur kontsumoa neurtzen du. Hartunearen ondoan 
jartzen da. 

• Pasatzeko giltza nagusia: ura pasatzea ahalbidetzen edo 
eragozten du. Kontagailuaren ondoan jartzen da. 

• Ponpa edo presio-taldea (solairu bat baino gehiagoko 
eraikinetan bakarrik): indarra ematen dio urari, goiko 
solairuraino igo ahal izateko. 

• Muntaketak: ura pisuetara igotzen duten hodi bertikalak. 
• Deribazioak: ura gela hezeetan (sukaldean eta komunetan) 

banatzen duten hodi horizontalak dira, baita lur azpitik doazen 
hodiak ere. 

• Berogailua: ur hotza bero bihurtzen du. Berogailuak giltza 
propioa eraman behar du. 

• Pasabideko giltzak: etxebizitza zaharretan pasabide orokorreko 
giltza baino ez dago, baina pisu berrietan gela heze bakoitzean 
pasabideko giltza bat jartzen da (sukaldea eta komunak). 

• Ur-hartuneak: iturgintzako instalazioarekin lotzen dituzte 
aparatuak; pasatzeko giltza bat eramaten dute beti. Txorrota 
izan dezakete edo ez. 

• Ezabaezinak: bide publikoetako jariatze-urak biltzeko eta 
estoldara eramateko balio duten elementuak. 

• Gandola: bide publikora zeharka jartzen den lurpeko hodia da, 
eta eraikinetako hondakin-urak eta euri-urak jasotzen ditu 
estolderiarantz. 

• Estolda: hondakin-urak eta euri-urak lurpetik hodi biltzailera 
eramaten dituen sarearen hodi zatia da. 

• Hodi biltzailea: hodi garrantzitsuena da; izan ere, estoldetako 
urak biltzen ditu. Emari handia izan dezake. Hondakin-urak 
garraiatzen dituenean, arazteko edo tratatzeko sistemaren 
batera isurtzen ditu. 
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e 

 

 

6. Saneamendu-instalazio baten osagaiak 
 
 
 
 

 
 
Aparatuen 

hustubideak: 

Normalean, hustubide- 
hodiek 4 cm-ko 
diametroa izaten dute (5 
cm bainuontzien eta 
dutxen kasuan). 

 

 

 
 
 
Komuneko-hodia: 
komunarentzako hustubide 
berezia. Hodiaren diametroa 
11 cm baino handiagoa da. 

 

 

 
 
 
 
Erretenak: teilatuetan 
zehar jartzen dira euri- 
ura jasotzeko. 

  
   
 
 
  Sifoiak: hodietatik usain 

txarrik ez ateratzeko 
erabiltzen dira. 
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Komunetan, aparatu 
bakoitzak bere sifoia 
izan beharrean, 
hustubide  guztiak 
(komun ontziarena izan 
ezik) sifoi-ontzi bakar 
bat erabiltzen  da. 
Hustubideek sifoiaren 
funtzio bera izango dute 

 

 

 
Zorrotenak: hustubideetako ura 
lurraren mailaraino jaisten duten 
hodiak. 

 

 
Euri-uren zorrotena: eraikinen 
kanpoaldean dago euri-ura 
biltzeko. 

. 

 

 

 
Kutxatilak: lur azpian 
doaz, eta zorrotenen 
oinean jartzen dira, 
horien ura biltzeko. Lur 
azpitik doazen hodiak 
batzen diren lekuan ere 
jartzen dituzte. 

 

 

 
Ur beltzen zorrotenak: eraikinen 
barrutik daude, gela hezeetako 
ura jasotzeko (sukaldeak eta 
komunak). Etxebizitzen teilatutik 
aireztatzen dira, eta tximinia 
faltsuekin edo "kapeluekin" 
estali ohi dira. 

 

 

(Irudien iturria: https://ccsearch.creativecommons.org) 
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7. Hodi biltzaileak 
 

Hodiak eraikinaren beheko solairuko edo sotoko sabaitik zintzilik 
daudenean, "gandola" esaten zaie; sare horren trazadura lurpetik 
igarotzen bada, berriz, "hodi biltzaile". Irizpideak bateratzeko, 
ebakuazio-sare horizontal osoari "hodi biltzaileen sarea" deituko 
diogu. 
Hodi biltzaileak lurperatuta edo zintzilik joan daitezke, estolderia- 
sarearen eta eraikinaren beheko solairuaren arteko kota-aldearen 
arabera. Kontuan izan behar da inola ere ez dela instalaziorik egingo 
aldapan gora edo horizontalean (zero maldarekin). 
Uretan esekita dagoen materia solidoa herrestan eramateko 0,7 m/s- 
ko gutxieneko abiadura konstantea mantentze aldera, % 1eko 
gutxieneko malda ezarriko da zintzilik dauden hodi biltzaileetan, eta 
% 2koa lurpeko hodi biltzaileetan; horrela, instalazioaren 
autogarbiketa-prozesua bermatuko da. Komeni da maldak % 4 ez 
gainditzea. 
Hodi biltzaileak behar bezala instalatzeko, erregistro-puntu nahikoak 
izan behar ditu, batez ere norabide-aldaketetan eta 15 metrotik 
gorako luzera duten tarteetan. 

 

8. Ebakuazio-sareek bete behar dituzten baldintza orokorrak 
 

• Azkar eta erretentziorik gabe ebakuatzea. 

•  Eraikineko espazio bizigarrietan hodien usain txarrak sar 
daitezela eragoztea. 

•  Ebakuazio-sarean erabiltzen diren hodietako materialek uraren 
oldarkortasun handia jasan behar dute, eta estankoak izan behar 
dute, bai uretan, bai airean eta baita gasean ere. 

• Hodiak dilatatzeko gai izatea, eraikinaren gainerakoa kontuan 
hartu gabe. 

• Sareak erregistro-puntuak izan behar ditu, gerta daitezkeen 
erretentzioak ikuskatzeko eta garbitzeko. 

• Zorrotenak behar beste aireztatu behar du, instalazioa 
desifonatzea lortu behar du eta detergente-aparrak igotzea 
saihestu. 

• Gehiegizko koipea edo lohia kentzea, saneamendu-sare 
publikoan isuri aurretik. 

• Ponpaketa-sistemak jartzea, barneko sare horizontala estolderia- 
kotaren azpitik dagoenean. 
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•  Estolderia publikoa gainkargatzen denean, ura eraikinera 
itzultzeko arriskua saihesteko, itzuleraren aurkako balbulak 
instalatzea. 

 

9. Instalakuntza 
 
Lotura guztiak osagarrien bidez egingo dira, hodiaren barrualdetik 
eremu mugakideetara usainik ez isurtzeko. Hustubideko hodi 
bakoitza estolda-sarearekin konektatuta dagoenez, eta horietatik 
usain txarrik sar ez dadin, sifoi bat jartzen da hodian. Sifoi bat u 
formako hodia da, zati kurboan ura atxikitzen duena eta gasentzako 
tapoi bihurtzen dena. 

 

10. Hodiak lotzeko sistemak 
 

Bi sistema erabiltzen dira: 
 

a) Itsaspen bidezkoa: hodiaren gainaldeak koxka bat du 
barnean, elkarketari estankotasuna ematen dion ezpain-juntura 
kokatzeko. 
b) Juntura elastikoaren bidezkoa: hodiak juntura elastikoarekin 
lotzeko prozesua honakoa da: 

 

1. Hodia behar bezala prestatuta dagoela eta juntura elastikoa bere 
lekuan jarrita dagoela egiaztatzea. 
2. Hodiaren edo osagarriaren mutur lauak alaka-juntura bat duela 
ziurtatzea, estankotasun-juntura muntatu bitartean mugitzea 
saihesteko. 
3. Hodiaren edo osagarriaren arteko lotura, hau da, mutur lauaren eta 
beste muturraren gangatua lehor, garbi eta harearik edo hautsik gabe 
dagoela ziurtatzea. 
4. Mutur leuna lubrifikatzea. 
5. Bi elementuak lerrokatuta geratzea, batu aurretik. 
6. Amaiera laua abokardatuaren kontra bultzatzea, bere tope 
naturaleraino. Markatu ondoren, gutxienez 12 mm ateratzea. 
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11. Sareari laguntzeko elementuak: 
 

11.1. Erregistro-putzuak: 
 
3 zati dituzte: gorputza, markoa eta kanpoko estalkia. 
Aurrefabrikatuak  edo  adreiluzkoak izan daitezke, normalean 
zirkularrak. Elementu horiek garrantzi handikoak dira saneamendu- 
sarerako; izan ere, hodiek behar bezala funtzionatzea eta behar 
bezala garbitu ahal izatea ahalbidetzen  dute. Prefabrikatuek 
exekuzioan denbora asko aurreztea eragiten dute. Adreiluzkoak 
laukizuzenak izan daitezke, 70 x 70 cm-ko neurriak dituztenak eta 15 
cm-ko adreilu trinkoak dituztenak. 
Putzuen estalkiek metalezko bastidore bat dute. Bi motatakoak 
daude: espaloikoak eta galtzadakoak. Haien arteko tartea ez da 
izango 50 metrotik gorakoa bisitatzen diren galerietan, eta 30 metrotik 
gorakoa bisitatzen ez diren galerietan. 

 
11.2. Putzu septikoak: 

 

Bitarteko mekanikoen bidez hondakin-urak eta substantzia fekalak 
arazteko balio dute. Putzu horietan hondakinak sedimentatu egiten 
dira, eta horiek disolbatu ondoren, ezabatu egiten dira. 

 

11.3. Gainezkabideak: 
 

Emariaren zati bat sare batetik bestera bideratzen duten elementuak 
dira, fluidoaren emaria aurreikusitako maximora iristen denean. 

 

12. Materialak: 
 
Hustubideak: 

• PVC eta altzairu herdoilgaitza 
• Zorroten fekalak: PVC grisa 
• Euri-uren zorrotenak: PVCzkoak edo metalikoak 
• Hodi biltzaileak: PVC, 125mm-ko diametrokoa 
• Masa-hormigoia 
• Hormigoi armatua 
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PVCaren ezaugarriak: 
• Bizigabea da, ez da denborarekin aldatzen, zapore eta 

usain gabekoa, herdoilgaitza, aldaezina eta toxizidarik 
gabekoa. 

• Muntatzeko eta garraiatzeko erraza. 
• Pisu gutxikoa eta merkea. 
• Tenperatura altuak jasateko gai da. 
• Ez du elektrizitatea bideratzen. 
• Leuna da; zaildu egiten du materialak txertatzea. 
• Dilatazio-koefiziente handikoa. 
• Arra-emea lotura du eta itsasgarria da. 

 

13. Probak: 
 

13.1 Estankotasun partzialeko probak: 
 

• Aparatu bakoitza banaka edo aldi berean deskargatuko da, eta 
hustubide-denborak eta zaratak egiaztatuko dira, baita itxitura 
hidraulikoak ere. 

• Sifoien altuerak egiaztatuko dira. 
• Hustuketa-probak: tresna bakoitzaren gutxieneko emariekin eta 

hustuketa-balbula irekiarekin ez da urik metatu behar 
aparatuan minutu bateko tartean. 

 

• Kutxatilei eta erregistro-putzuei proba berberak egingo zaizkie, 
eta aldez aurretik urez beteko dira, maila jaisten den ala ez 
ikusteko. 

 

• Loturak eta deribazioak %100ean kontrolatuko dira. 
 

13.2 Erabateko estankotasun-probak 
 

Proba hauek sistema osoaren gainean egin behar dira, zatika edo aldi 
berean. Gainera, euri-uren eta hondakin-uren sarean ere probak egin 
beharko dira. 

 

13.3. Proba motak: 
 

• Urarekin egindako proba. 
• Aire bidezko proba 
• Kearekin egindako proba (gutxi erabiltzen da) 
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14. Barruko ebakuazio-sarearen zati nagusiak 
 
Barruko ebakuazio-sareak 3 zati ditu: 

• Ebakuazio-hodien multzoa 
• Itxitura hidraulikoek osatzen dituzten elementu osagarriak: 

sifoiak, hustubideak eta kutxatilak. 
• Aireztapen-sarea 
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