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Kimikaren familiako Heziketa Zikloen artean, goi-mailako Ingurumen 
Kimika dago. Ziklo horren Hondakinen kontrola modulua hartu dugu 
argitarapen hau garatzeko, eta, itsasbazterreko sedimentuak adibide-gisa hartuta, 
honako bloke hauek landu ditugu: 

 
• I: Hondakinak sortzea eta minimizatzea 
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• III: Hondakinen laginketa eta analisiak 
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1.1 SARRERA 

 

Lurren higadura urak eta haizeak eragiten dute, eta higadura horren ondorioz 
sedimentuak sortzen dira —poluzio mota natural bat direla esan daiteke—. prozesu 
natural horretan sortutako sedimentuek lurrazaleko urak poluitu egiten dituzte, kanal, ibai, 
estuario eta portuak, esaterako, betetzen dituztelako. hori dela eta, nabigagarritasuna 
txikiagotu egiten da, eta horrez gain, kanal, ibai, estuario eta abarrek errazago egiten dute 
gainezka. beraz, eragin horiei aurre egiteko, dragatu beharra dago. 

Dragatze horrek, garestia izateaz gain, ingurumen-poluzioa ekar dezake. izan ere, 
itsaso, estuario, ibai eta lakuen poluzioa hainbat herrialdetan oso arazo larria da —mende 
honetako industrializazio itzela eta biztanleriaren handiagotzea direla kausa—, eta 
dragaturiko sedimentuen kudeaketa egin behar dugu, etorkizunerako poluzio-arazo berrien 
sortzaile potentzial izan ez daitezen. 

Hiri eta industrien ekintzen ondorioz, kutsatzailez betetako isuriak botatzen dira 
uretara —metal astunak, pestizidak, hidrokarburo polizikliko aromatikoak eta partikula 
erradiaktiboak, besteak beste—. Bestalde, poluitzaile organikoak ez bezala, metal astunak 
ezin dira degradatu naturan, ez biologikoki eta ez kimikoki, eta metal astunak 
sedimentuetan meta daitezke denboran zehar beraien ezaugarriak aldatu barik. Horren 
ondorio larrienetakoa da metalen anplifikazio biologikoa kate trofikoan edo elikadura-
katean (metatutako metalaren kontzentrazioa handiagotuz doa kate trofikoan gora goazen 
heinean). Ondorioz, kate horretako goi-mailako kideengan metalen kontzentrazioa uretan 
baino handiagoa izan liteke, eta giza osasunarentzat arrisku bihurtu, elikagaietan sartzen 
direnean. Metalen bidezko poluzioa industriako hainbat sektoreren isurketek eragiten dute 
(metalurgian, kimikan, ehungintzan…). Hirietako isurbideetan ere izan ohi da 
kontzentrazio handirik, organismoak ez baitu bereganatzen jakietako burdina eta 
manganeso guztia. 

 
Metal toxikoenak Pb, Cu, Zn, Hg eta Cd-a dira. Horien sorburuak, berriz, honako 

hauek: 
 
- Pb-arenak, autoen bateriak, produktu mekanikoak eta aleazioak (kableen 

estaldura, soldadurak…), gasolinetako detonazioaren aurkako gehigarria eta 
pinturen pigmentuak. 

- Hg-arenak, aparatu elektrikoen (merkurio-lurrunezko lanpara, etengailu 
elektriko isilak eta pilak) eta kloroaren produkzioa. 

- Cd eta Zn-arenak, galvanoteknia (metalen estaldura, bainuak eta abar). 
- Cu-arenak, industria elektrikoa eta pestizidak. 

 
Beraz, lehorreko sedimentuetan metatzen diren metal astunak etorkizunerako 

poluzio-arazo berrien sortzaile potentzialak ditugu. 
 

Kutsatutako sedimentu horiek aztertzen hasi aurretik, mugatu egingo dugu gure 
azterketa esparrua: estuario eta portuetako sedimentuak izango dira zehazki gure 
helburua. Ikus dezagun zer dioen EAEko (Euskal Autonomia Erkidego) Ingurumen 
Sistemaren Diagnostikoak, EAEko itsasertzeko ingurumenari buruz: 
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• “Estuarioetako uren eta sedimentuen kalitatea txarra da”. 
• “Portuen sektoreak batzuetan ekosistema zaintzeko interesak kontuan izaten 

ez dituzten irtenbideak mahaigaineratzen ditu”. 
• “Itsasertzeko ekosistemen babes eraginkorra falta da, eta gabezia horrek 

lagundu egingo du ekosistema horiek degradatzen”. 
• “Estuarioetan uraren poluzio geroratua gerta daiteke, sedimentuetako 

poluitzaileak edo fitoplanktonaren loraketa mugitu egiten direlako”. 
• “Itsasoko ingurumen-kalitatea kontrolatzeko sare sendoa dago, eta ingurune 

horren egoera ondo ezagutzeko aukera ematen du”. 
 

Amaitzeko, sedimentuetan dauden metal astunak ezagutu, aztertu eta kudeatzeko 
bidea erakutsiko digu gai honek. 
 
 

1.2. HISTORIA APUR BAT 

 
Aspalditik erabili dira aleazio ez-burdinazkoak: arte eta dekoraziorako tresnak 

eta armak egiteko, brontzea —kobre-eztainu aleazioa— erabili zuen gizakiak, burdina 
erauzten eta erabiltzen ikasi baino askoz lehenago. Kobrea erauzten K.a. 4.000. urtean 
hasi ziren; beruna, berriz, K.a. 3.000. urtean, eta, gutxi gorabehera, eztainuarekin batera. 
Letoi-tresnak egiteko, K.a. 1.000. urtean zinka erabiltzen zen arren, Europan metal hori 
egoera puruan ez zuten lortu XVIII. mendera arte. Era berean, nikela antzina txanponak 
egiteko erabili bazuten ere, metal purua XIX. mendearen hasieran lortu zuten estreina. 
Eta kadmioa —zinkarekin nahastuta egoten da— egoera puruan garai berean lortu zen. 

 
Industria Iraultzak —XIX. mendean— metal ez-burdinazkoen erabilera erabat 

berria zen aroari eman zion hasiera. Izan ere, kobre, brontze, letoi eta altzairu harikorra 
beharrezko bihurtu ziren honako zeregin hauetan: lurrun-makinaren manufakturan, 
elektrizitatearen garraioan, armagintzan eta beste gai batzuen ekoizpenean. Ikerketa 
metalurgikoaren bitartez eta metal ez-burdinazkoak erabiliz, oso propietate bereziko 
material metaliko eta aleazioak lortu ziren. Mende bat baino apur bat luzeagoko epean, 
metal ez-burdinazkoen ekoizpena 100 aldiz baino gehiago handitu zen, gaur egun 
dagoen kontsumo-maila lortu arte. 

 
 Metal astunen erabilera horrek izan ditu eraginak gizakiaren osasunean. 
Erromatarren garaian, ezaguna zen Saturnismo izeneko gaixotasuna —berunak 
sortutako toxikapena—, eta metal ez-burdinazkoen ekoizpen intentsiboa egiteko 
prozesuek, lan-ingurunetan nahiz bestelakoetan, gaixotasun berriak sorrarazi zituzten. 
Britainia Handian, esaterako, nikel karboniloa arnastearen ondorioz hildako batzuk izan 
ziren. Sudurreko eta biriketako minbizia ere substantzia kimiko horri egotzi diote. 

 
Laburpen gisa, gaur egun, metalen erabileraren hazkundea oso kezkagarria 

denez, —demografia-hazkunde gehiegizkoa eta gaizki planteatutako garapen 
teknologikoa direla kausa— ia metal horien guztien oinarrizko ingurune-kontzentrazioa 
igo egin da, eta horien ziklo biogeokimikoak apurtu egin dira. 
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1. JARDUERA 

Bizi zaren tokiko ingurune urtarrean, poluziorik ba al dago? Zeren ondorioa 
izan daiteke? 

 
 

1.3. ZER DA METAL ASTUNA? 

 
Lurzoru eta sedimentuetan, oso kontzentrazio txikian, elementu minoritarioak 

egoten dira. Elementu horien kontzentrazio handiagoak toxikoak dira organismoentzat. 
Elementu horien artean metal astunak deitutakoak oso ugariak dira. 

 
Metal astuna deritzo, forma elementalean dagoenean, 5 g/cm3-ko edo handiagoko 

dentsitatea duen elementu bati, edo zenbaki atomikoa 20 baino handiagoa duenari —
metal alkalino eta lurralkalinoak alde batera utzita—. Metal astun horiez gain, nahiz eta 
metal arinagoak edo ez-metalak izan, badaude antzeko portaera dutenak eta metal 
astuntzat har daitezkeenak; As, B, Ba eta Se-a, esaterako. 

 
Metal astunak honako bi talde hauetan sailkatzen dira: 

 
• Oligoelementuak edo mikronutrienteak, landare eta animaliek bizi-zikloa 

osatzeko kontzentrazio txikian behar dituztenak. Neurriz gaineko 
kontzentrazioan toxiko bihurtzen dira. As, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se 
eta V-a dira talde honetakoak.  

 
• Funtzio biologiko jakinik gabeko metal astunak, izakiengan, 

kontzentrazioa neurri batetik gorakoa bada, asaldurak sor ditzaketenak. 
Oso toxikoak dira, eta gainera organismoan metatu egiten dira. Cd, Hg, 
Pb, Sb eta Bi-a dira garrantzitsuenak. 
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1.4. METAL ASTUNEN ERABILERA NAGUSIAK 

 

Antimonioa 
Plastikoan, zeramikan, beiran, eta pigmentu eta produktu kimiko erregaitzetan. 

Aluminioa 
Eraikuntzan, garraioan, ontziratze-industrian, farmazia-industrian eta industria 

elektrikoan. 

Artsenikoa 
Medikuntzan, albaitaritzan, piroteknian, eta aleazio, esmalte, depilatzaile, 

intsektizida, pigmentu, pintura eta produktu elektronikoetan. 

Banadioa 
Metalurgian, katalizatzaileetan eta pigmentuetan. 

Beruna 
Bateria, gasolina, pigmentu, munizio, soldadura eta pinturetan, eta 

automobilgintzan. 

Burdina 
Burdina- eta altzairu-industrian. 

Kadmioa 
Galbanizazioan, pigmentu, bateria eta irakite-tenperatura txikiko aleazioetan. 

Kobaltoa 
Aleazio, pigmentu, esmalte, berniz eta galbanizazioetan. 

Kobrea 
Elektrizitatean, automobilgintzan, eraikuntzan, iturgintzan, eta letoiaren eta 

egurraren kontserbazioan. 

Kromoa 
Metalurgian, material erregogorretan, galbanizazio- eta zurratze-lanetan, 

pinturetan, egurraren kontserbazioan eta industria kimikoan. 

Manganesoa 
Metalurgian, bateriagintzan, industria kimikoan eta zeramikan. 

Merkurioa 
Kloruro eta sosa kaustikoetan, intsektizidetan, farmazia- eta metalurgia-

industrian, odontologian eta polimero sintetikoen produkzioaren katalizatzaileetan. 
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Molibdenoa 
Metalurgian, pigmentuetan, katalizatzaileetan, eta beira eta olioetako 

lubrifikatzaileetako gehigarrietan. 

Nikela 
Metalurgian, baterietan, eguzki-tresnerian, galbanizazio-lanetan eta olio- 

erregaien produkzioko katalizatzaileetan. 

Zilarra 
Argazkigintzan, eroale elektrikoetan, soldaduran, galbanizazio-lanetan, 

txanpongintzan, baterietan eta katalizatzaileetan. 

Zinka 
Aleazioetan, brontzean, letoian, galbanizazio baterietan, pinturetan eta 

nekazaritza-produktuetan. 
 

2. JARDUERA 

Har ezazu metal astun bat, eta beraren erabilera nagusiak ikusita, bilatu zure 
bailaran dauden halako industriak—www.euskadi.net—. 
Aukeratu bat aurkitutako industrien artean, eta adierazi horren produkzio-
sisteman metal horren erabilera orokorra fluxu-diagrama batean —
www.ihobe.es—. 
Fluxu-diagrama egin eta gero, aztertu isuri kutsagarriak nondik atera 
daitezkeen. 

 
 

1.5. METAL ASTUNEN JATORRIAK 

 
Nahiz eta ingurumenaren poluzio kimikoa Industria Iraultzan hasi, lurralde gutxitan 

gertatu zen, eta ez zuten aintzakotzat hartu. Bigarren Mundu Gerra izanez geroztik, eta 
garapen teknologikoa zela kausa, industrializatutako lurraldeen kopurua asko handitu 
zen eta, gainera, substantzia kutsagarrien kopurua eta erabilera ere asko hedatu zen. 

 
Hori dela eta, gaur egun ur-laster naturalek garraiatzen dituzten metal astunen 

kopuruak gora egin du. 
 
Metal astunen jatorria bi motatakoa izan daiteke: jatorri naturala eta jatorri 

antropogenikoa. Metal astunak arroken berezko osagaiak dira, eta arroken higaduraren 
ondorioz lurzoruetan metatzen dira, eta hortik ur-laster naturaletara, eta, beraz, 
sedimentuetara igarotzen. Hori gertatzen bada, metal astunen metaketa jatorri 
naturalekoa dela esaten da. Jatorri antropogenikoa esaten zaio giza ekintzen ondorioz 
sortutako metal astunen isurketari. Jatorri naturalak sortutako kontzentrazioak 
normalean oso txikiak izaten dira jatorri antropogenikoek sortutakoekin alderatuz. 
Adibidez, Rhin Behean metal astunen kantitate osoaren %90ek baino gehiagok jatorri 
antropogenikoa duela kalkulatu dute. 
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Sumendien jarduerak ere jatorri naturalak dira. Horiek ere metal astunak botatzen 
dituzte: As, Hg, Se-a, e.a. 

 
Lurzoruetan, Mn, Cr, Zn eta Pb-a dira ugarienak. Kontzentrazio txikiagoan, Co, Cu, 

eta As-a daude, eta kontzentrazio ñimiñoan, Cd eta Hg-a —Bowen (1979)—. 
 
Metal astunen kontzentrazioek jatorrizko materialaren araberakoak eta prozesu 

edafogenetikoaren araberakoak izan beharko lukete. Baina metal astun horien 
kontzentrazioak nabarmen igotzen ditu gizakien aktibitateak. Hori guztia jatorri 
antropogenikoko isurketak direla eta gertatzen da; esaterako, industria-isurketak, 
meatzaritza-isurketak, hiri-isurketak eta nekazaritza-isurketak. 

 

1.5.1. Industria-isurketak 
 
Ikatza erretzea metal astunen isuri-iturri garrantzitsuenetako bat da. Zentral 

termikoetan elektrizitatea lortzeko erretzen den petrolioa Pb, Ni eta V-aren isuri-iturria 
izan daiteke. Industria-isurketa industria motak bezain era askotakoa izan daiteke. 
Esaterako, burdina- eta altzairu-industrietan burdinarekin nahastuta dagoen nikela; 
bateria-fabriketan, beruna; eta abar. 
 
 
Irudia: Nerbioi estuariora isuriak botatzen dituzten industria garrantzitsuen kokalekuak. Metal astunen 
isurketa handienen tokiak adierazten dira. 
 
 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritza Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila. 
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1.5.2. Meatzaritza-isurketak 
 
Metalen erauzketak metal astunen tokiko poluzioa eragiten du; Cu, Ni, As, Se, Fe, 

Cd-a, esaterako. Meatzaritzaren ondorio ezagunetako bat ur naturalen azidotzea da, 
sulfuro metalikoen oxidazioak eragindakoa. 

 

1.5.3. Hiri-isurketak 
 
Hirietako estolderietako isurietan oso ugariak dira materia organikoa, detergenteak 

eta, oro har, etxeetako funtzionamenduaren aztarnak. Baina horiek guztiak ez ezik, 
metal astunak ere ohiko osagaiak dira: Zn, Pb eta Cu-a, batez ere. Sarritan, metal horiek 
estolderiaren korrosioan dute jatorria. 

 
Bestalde, hiri-isurietan materia organikoa ugaria dela eta, materia hori garrantzi 

handiko osagaia da sedimentuetan, metal astunak bereganatzeko gaitasuna baitu. 
Gainera, konposatu organiko horiek mekanismo naturalen bitartez degradatzen 
direnean, aurrez harrapaturiko metal astunak uretara itzul ditzakete. 

 

1.5.4. Nekazaritza-isurketak 
 
Nekazaritza-isurketak nekazaritza teknifikatutako guneetan izan ohi dira; bertan 

erabiltzen diren pestizidek eta ongarriek metal astunak—Cd, Zn, e.a.— izaten dituzte. 
 

3. JARDUERA 

Orain dela urte gutxi, Doñanan istripu bat gertatu zen. Aznalcóllarreko 
meatzeko istripua: metal astunen isurketa gertatu zen, eta horren ondorioz, 
ibai bat kutsatu. Bila ezazu gertaera larri haren informazioa—
www.juntadeandalucia.es—. 
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1.6. METAL ASTUNEN FINKAPENA 

 
Uretan, gizakien ekintzaren ondorioz isuritako metal astunak partikula eran egoten 

dira, eta berehala konposatu organiko-metalikoei eransten zaizkie, edota fase mineral 
batzuen garapenean zehar. Gero, solido esekien (SE) osagai sedimentagarria bihurtuta, 
ur-zutabe eran garraiatzen dira sedimentuetaraino. 

 
Aipaturiko prozesuari —sedimentuetan finkatzea— laguntzen dioten mekanismoak 

honako hauek dira —Mari Jesus Irabien, EKAI, 13 (2001) aldizkarian argitaratutako 
“Sedimentuak eta metal astunek eragindako poluzioa: ingurune-ondorioak”─ 
artikuluaren arabera: 

 

- Prezipitazioa 
 

Uretan dauden metal astunen kontzentrazioek disolbagarritasun-biderkadura 
gainditzen dutenean, hainbat prezipitatu eta konposaturen osagai bihurtzen dira —
hidroxido, karbonato, sulfuro...— eta, beraz, esekitako solido. 

 

- Ioien trukea eta adsortzioa 
 

Sedimentuak osatzen dituzten azalera handiko partikulak—buztin-mineralak, 
Mn/Fe hidroxido eratuberriak, materia organikoa eta azido siliziko amorfoak, batez 
ere— uretako metal astunak harrapatzeko gai dira, eta katioiak askatzen dituzte. 
Konposatu horien talde anionikoek —SiOH- eta AlOH-, buztin-mineraletan; FeOH- 
taldeak, Mn/Fe hidroxidoetan, eta talde karboxiloak eta OH- fenolikoak, materia 
organikoan— ioien trukearen prozesuak ahalbidetzen dituzte. Karga negatiboen 
neutralizazio-prozesua selektiboa da, hots, elementu kimiko batzuk beste batzuk 
baino errazago erants daitezke. Horretaz gain, aipaturiko konposatuak gai dira metal 
astunak erakartzeko eta molekulen arteko indarren bitartez azalean finkatzeko. 

 

- Adsortzioa buztin-mineraletan 

 
Filosilikatoen armazoian katioi ugariena Si4+ izan arren, elementu horren ordez 

Al3+ sar daiteke hainbat proportziotan. Ingurune kutsatuetan, aldaketa horrek 
eragindako karga-eskasia metal astunak finkatuz bete daiteke. Prozesu horretan, 
kontrol-faktorerik garrantzitsuena pH-a da, H+ protoiek metal astunekin lehia 
baitezakete katioien lekuak betetzeko. 
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- Adsortzioa eta hauspeatze bateratua burdin/manganeso hidroxido eta burdina 
sulfuroetan 

 
Sedimentuetan, kasu askotan, kantitate urrian egon arren, ingurune 

oxidatzaileetan uretan hauspeatzen diren kristalinitate baxuko Fe/Mn hidroxidoak —
mineral detritikoak estali edota partikula finak osatzen dituztela— metal astunak 
finkatzeko substantzia eraginkorrenetakoak dira. Ingurunea erreduzitzailea bada, 
aldiz, konposatu mineral egonkorrak sulfuroak dira. Sulfuroen hauspeatzea oso 
mekanismo garrantzitsua izan daiteke metal astunak metatzeko. Adibidez, Bilboko 
itsasadarrean eta antzeko ingurune oso kutsatuetan, non poluitzaileen 
kontzentrazioak oso altuak izaten diren eta oxigeno-maila oso baxua. 

 

- Adsortzioa eta konplexu-eraketa substantzia organikoetan 

 
Isuri antropogenikoek jatorri biologikoa duen materia organikoaren eta 

substantzia organiko sintetikoen kantitate handiak izaten dituzte. Metal astunek 
lotugai organikoekin erreakziona dezakete, eta ondorioz, zuzenean hauspeatzen 
diren edota partikula sedimentarioetan eransten diren konposatu organiko-
metalikoak sortu. Beste kasu batzuetan, metal astunak zeharka meta daitezke, 
ekintza biologikoaren ondorioz. Organismo batzuek elementu horiek beraien 
jarduera fisiologikoetan bereganatzen dituzte. Hildakoan, metal astun ugariko 
hondarrak partikula inorganikoekin batera metatuko dira sedimentuetan. 

 

- Adsortzioa karbonato eta fosfatoetan 

 
Konposatu horietan metal astunen kontzentrazioak baxuak izaten dira. Hala ere, 

egiaztatu egin da karbonatoak gai direla beruna eta kadmioa bereganatzeko, 
ingurune geokimikoa horretarako egokia bada. Fosfato metaldunak, bestalde, ohiko 
osagaiak dira nekazaritzarako zenbait produktutan. 

 
Banan-banan azaldu badira ere, kontuan hartu behar da aipatutako fase 

geokimiko horiek guztiak estuki lotuta daudela. Esaterako, buztin-mineralak eta 
karbonato puska detritikoak oso gune egokiak dira, Fe/Mn hidroxidoa eta materia 
organikoak itsatsi ondoren, hauspea daitezen. Aitzitik, materia organikoa agertzeak 
Fe/Mn hidroxidoen metalak bereganatzeko gaitasuna murriztu egiten du neurri 
handian. Beraz, mekanismo bakoitzaren eraginkortasuna ingurune geokimikoaren 
arabera alda daiteke. 
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1.7. METAL ASTUNEK SORTUTAKO KALTEAK 

 
Lehen esan dugun bezala, hainbat giza ekintzaren eraginez —hiri eta industriekin 

lotutakoak gehienetan—, milaka substantzia metatzen dira uretan eta ur-bazterretan. 
Hauexek dira substantzia horietako batzuk: metal astunak, hidrokarburo poliziklikoak, 
materia organikoa, partikula erradioaktiboak... 

 
Metal astunez ari garenez, bestelako substantzien eragina beste baterako utziko 

dugu. 
 
Metalez hitz egiterakoan, kontuan hartu beharrekoa da bizidun guztiek zenbait 

metal, kantitate oso txikietan bada ere, derrigorrezkoak ditugula bizirik irauteko. Horien 
artean Fe, Cu, Co, Mn, Zn eta Mo-a dauzkagu. Sailkapena egiterakoan, zientzialari 
batzuek Cr, Ni, V eta baita As, Se eta Sn-a ere sartzen dituzte talde horretan. Horietatik 
kanpo geratzen diren metal guztiak ez dira derrigorrezkoak bizirik irauteko. 

 
Baina derrigorrezkoak izateak ez du esan nahi kaltegarriak gerta ez daitezkeenik. 

Beste arlo askotan bezala, kontzentrazioak zeresan handia du kasu horretan. Egunero 
beharrezkoa den metal horien kantitatearen eta toxiko izateko gutxieneko kantitatearen 
artean oso alde txikia dago askotan. 

 
Esan dugu metalek, beste substantzia kaltegarriekin alderatuz, denbora gehiago 

iraun dezaketela ingurune batean aldaketarik jasan gabe, eta horrek, zalantzarik gabe, 
areagotu egiten du haien eragina. Adibidez, konposatu organiko asko prozesu naturalen 
bidez epe laburrean degradatzen dira; metalak, ordea, sedimentuetan luzaroan gera 
daitezke metatuak, batez ere egitura kimiko konplexu egonkorrak sortzen badituzte. 
Horregatik, zenbait sedimenturen analisia egitean, aurretik pentsa ez daitezkeen metalak 
azaldu daitezke, leku horretan edo inguru hurbilean askoz lehenago gertatutako 
prozesuen ondorio izan bailitezke. 

 
Azken urteetan, metalen toxikotasunak kezka handiak sortu ditu, metal horiek eragin 

ditzaketen kalte eta gaixotasunengatik. Hori dela eta, komisio eta lan-talde ugari sortu 
da mundu osoan zehar, kalte horiek aztertzeko edo aztertzen hasteko, behintzat. 

 
Metal horien eraginaren araberako sailkapena egitea oso zaila da. Faktore asko 

aztertu behar dira: metalen egoera fisikoa, konposatu mota, gorputzeratzeko bidea 
(irentsiz, arnastuz, ukipenez...), baina aditu gehienek diotenez, elementu kimikoak 
honela banatu ditzakegu toxikotasunaren arabera: 

 
- Ez-kritikoak: Na, K, Mg, Ca, H, O, N, C, P, Fe, S, Cl, Br, F, Li, Rb, Sr,Si. 
- Toxikoak baina disolbaezinak edo oso arraroak: Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, 

Ga, La, Os, Rh, Ir, Ru, Ba. 
- Oso toxikoak eta bizidunentzat eskuragarri samarrak: Co, Ni, Cu, Zn, 

Cr, Cd, As, Pb, Ag, Be, Sn, Se, Te, Pd, Pt, Au, Hg, Tl, Sb, Bi. 
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4. JARDUERA 

Lehen esan dugu metalak derrigorrezkoak ditugula gure bizitzan. Metalak 
gorputzeratzeko bide nagusietakoa janaria da. Har itzazu egunero jaten 
dituzun janari hauen paketeak: esnetan disolbatzeko txokolatea, sardinak, 
esnea eta zerealak, eta irakurri ondo zer dioen etiketak:  

a. Zer metal azaltzen dira? 
b. Zer da hor azaltzen den C.D.R. delakoa? 
c. Zenbatekoa da egunero hartu beharreko burdinaren kantitatea? Eta 

kaltzioarena? 
d. Toxikoak direla esan dugun metal horietakoren bat azaltzen al da 

etiketaren batean? 
 

5. JARDUERA 

www.zientzia.net web orrian, bila ezazu 20 konposatu arriskutsuenak 
izenburua duen artikulua, eta bertan topatuko duzu industriak sortutako 
kutsatzaileei buruzko informazioa. 

 
 
Sailkapen hori ez da finkoa, eta aldaketa ugari izan ditu, eta izango ditu, analisi-

teknikak aurrera doazen heinean, eta baita fenomeno berriak aztertzen diren heinean 
ere. Litekeena da, halaber, lehendik erabilia izan ez den elementuren bat erabiltzen 
hasterakoan, aurretik ezagutzen ez ziren kalteak bistaratzea, eta beraz, lehen 
arriskurik gabekoa zena, horren ondorioz, arriskutsuen taldean sartzea.  
 

Sedimentuetan pilatutako metal astunak metatuta dauden bitartean ez dira 
arriskutsuak; arriskutsu izateko ahalmena dute, ordea. Noiz eta nola gertatzen da 
aldaketa? Ingurune-egoera aldatzen denean. Adibidez, pH-a, uraren gazitasuna edo 
uraren tenperatura aldatzean gerta daiteke pilatutako metal horiek erreakzio 
kimikoak jasatea eta egitura kimiko berriak, uretan disolbagarriak, sortzea. Uretan 
disolbatzen direnean, substantzia horiek sare trofiko urtarrean sar daitezke, eta 
ondorio larriak sortu. 

 
Adibide gisa, Japoniako Minamata badian XX. mendearen erdi aldera 

gertatutakoa azalduko dugu. Plastiko-fabrika batek merkurioa erabiltzen zuen 
katalizatzaile gisa bere prozesuan, eta hondakinak badiara isurtzen zituen. 
Merkurio hori sedimentuetan pilatzen zen, merkurio metaliko eran. Baina 
sedimentuetako bakterio batzuen ekintzaz —bakterio horiek merkurioaren 
kutsaduratik babesteko sortzen dute erreakzioa— merkurio metalikoa eraldatu 
eta metil merkurioa sortu zen. Metil merkurioa ibai eta lakuetako algek 
asimilatutakoan, arrainek alga horiek jan eta metil merkurioa metatu zuten beren 
gorputzetan. Eta bertako bizilagunek toxikatutako arrainak jandakoan, ondorio 
larriak izan zituzten. Urte asko pasatu ziren Minamatako biztanleen 
gaixotasunaren kausa zer zen ikusi zen arte. Orain, ordea, garbi dago metil 
merkurioaren kutsaduraren adibidea dela Minamata, eta merkurioaren kutsadurak 
sortutako gaixotasunari Minamatako gaixotasuna esaten zaio. 
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6. JARDUERA 

Minamatako gaixotasunari buruzko informazio ugari dago Interneten. Egizu 
txosten bat gertatutakoa azalduz: zenbat pertsona hil edo gaixotu ziren, zer 
sintoma eta zer ondorio izan zituzten bertako biztanleek, beste animalia 
batzuei kalterik egin ote zien... 
 
 

Sare trofikoan kutsatzaileak nola sartzen diren ikusteko, irudi argi bat egingo 
dugu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. JARDUERA 

Substantzia baten kaltegarritasuna ezagutzeko, “segurtasun-fitxa”k 
dauzkagu. Fitxa horietan azaltzen diren datuen artean, langile batek 
eguneroko jardunean arriskurik gabe jasan dezakeen kantitatea azaltzen da 
(TLV). Begira iezaiezu merkurioari, merkurio kloruroari, berunari eta 
zilarrari dagozkien datuei. Alderik ba al da? (fitxak Interneten eskuratzeko: 
www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm) 
 
 

Orain banan-banan aztertuko ditugu metal astun garrantzitsuenak, eta 
gizakiarengan sortzen dituzten arazoak ikusiko ditugu. 

SEDIMENTUAKHg 

metil merkurioa 

Bakterioek 

ALGAK ARRAINAK GIZAKIAK 

UGAZTUNAK HARRAPAKARIAK 
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1.7.1. Merkurioa 
 

Merkurio metala likidoa da giro-tenperaturan, eta egoera horretan ez da kaltegarria 
gizakiarentzat, baina bai, ordea, merkurio lurruna eta merkurioak berak sor ditzakeen 
beste hainbat konposatu (ez ahaztu Erdi Aroan nork bere buruaz beste egiteko edo beste 
norbait hiltzeko erabili zela).  

 
Hala ere, bai merkurioa bera eta baita haren konposatuak ere uretan disolbagaitzak 

direnez, ez da urtetan kontuan izan kutsatzaileen zerrendetan. Horren isla da hortzetako 
enpasteetan oso erabilia izan dela beste elementu batzuekin nahastuta.  

 
Merkurio metala, uretan disolbagaitza izateaz gain, bizidunek ezin dute erraz 

xurgatu. Gorputz barnean sartutakoan, erraz pasatzen da odolera, eta giltzurrunetan 
erraz kanporatzen da gernuan. Hala ere, kontzentrazio handian badago, zailtasunak egon 
daitezke giltzurrunetan. Hori gertatzen denean, giltzurrunetako ehuna hil egin daiteke, 
eta giltzurruna galdu. Horretarako behar diren merkurio-kontzentrazioak, Osasunerako 
Mundu Erakundearen (OME) esanetan, istripu larri baten ondorio bakarrik izan 
daitezke. 

 
Baina, lehen ikusi dugun Minamatako arazoan bezala, bakterioen eraginez 

merkurioa metil merkurio bilakatzen denean, kalteak askoz ere larriagoak dira. Metil 
merkurioa konposatu organikoa da, eta beraz, bizidunek oso erraz asimila dezakete. 
Organismoen barnean sartu eta metatu egiten da, kanporatu gabe. Metaketa hori 
handituz doa kate trofikoan aurrera goazen heinean. Arrainek muskuluetan metatzen 
dute, eta kalte larrienak nerbio-sisteman eragiten ditu. Gizakiak arrain horiek jandakoan, 
kalteak sortzen dira hesteetako mukosan eta zenbait entzimaren produkzioan. Haurdun 
dauden emakumeengan, kalte teratogenoak eta geneetan aldaketak sor ditzake. Horrez 
gain, garunean eta nerbio-sisteman metatzen da denbora luzean, eta bertan kalteak 
sortzen; baita giltzurrunetan ere, lehen esan dugun eran. Kalte larrienak eta kezka 
gehienak sortzen dituztenak nerbio-sisteman eragindakoak dira.  

 
Epe luzean azaltzen diren sintomak honako hauek dira: mihi eta gorputz-adarretako 

dardarak (batez ere borondatezko higiduretan, eta gauez desagertu egiten dira), gogo-
aldartean aldaketak (larritasuna, depresioa...), mukosen aldaketak (estomatitisa eta 
hortzak galtzea gingibitisaren ondorioz). Toxikatze kronikoak kalte larriak sortzen ditu 
giltzurrunean, eta sindrome nefrotikoa ere eragin dezake. Entzefalopatia larria agertzen 
da metil merkurioaren eraginez, eta horrek elbarritasuna, itsutasuna, gorreria, koma-
egoera eta azkenean heriotza eragin dezake. 

 
Horregatik guztiagatik OMEren gomendioa honako hau da: astean gehienez irents 

daitekeen kantitatea pertsonaren kg-ko 3,3 mikrogramo metil merkurio da. Horrek esan 
nahi du 70 kg-ko pertsona batek astean gehienez ere 0,2 mg metil merkurio har 
ditzakeela kalterik ez sortzeko (merkurio metalikoa, aldiz, 5 mikrogramo merkurio/kg 
onartzen du astean). Uretan, berriz, onargarritzat hartzen den kantitatea 0,001 mg/l da. 

 
Gizakiarengan arruntak diren balioak honako hauek dira: odolean, 10 µg/l-tik 

behera, eta gernuan, 20 µg/l-tik behera. 
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Arrainak merkurioaren kutsaduraren adierazle biologikotzat har ditzakegu. Merkurio 
metalikoaren isurketa handi bat gertatzen bada, ibaian edo lakuan dauden arrainak 
giltzurrunetako gaixotasunarengatik hilko dira. Toxikatzea metil merkurioak eragiten 
badu, berriz, heriotza nerbio-sistemaren akatsen ondorioz izango da. Halako arazoren 
bat gertatutakoan, neurriak har daitezke arriskua gizakiarenganaino ez heltzeko. 

 

8. JARDUERA 

Arrainek, esan dugunez, metil merkurioa metatzen dute, eta ondorioz, 
gizakiongana heltzen da merkurioa. Arrisku horretatik babesteko Europar 
Batasunak neurri batzuk jarri ditu indarrean, osasunerako kaltegarria izan ez 
dadin, arrainek eta beste zenbait janarik izan dezaketen merkurio kantitate 
gehienezkoa zein den mugatzeko. Neurri horiek 2001/466 erregelamenduan 
azaltzen dira. Bila ezazu Eur-Lex web orrian erregelamendu hori eta 
errepara iezaiozu honi: 
 

a. Irakurri 20. oharra eta konparatu hemen esandakoarekin. 
b. Zenbatekoa da arrainak gehienez izan dezakeen merkurio-

kantitatea? 
 

9. JARDUERA 

Bitxikeriak: irakur itzazu www.zientzia.net web orriko Tsarinen ileek beren 
heriotzaren misterioa argitzen lagundu dute eta Zizare koloredunak 
artikuluak: 

a. Zertarako erabiltzen zen beruna eta merkurioa garai haietan? 
b. Eta artsenikoa, zertarako erabiltzen zen? 
c. Nola hil zen Anastasia Romanova tsarina? Eta nola jakin izan 

da? 
d. Zer kausa du zizare berezi horien kolore-aldaketak? 

 

10. JARDUERA 

Elhuyar aldizkariko 192. aleko Merkurioa toxikoa ote? artikuluan —
Interneten bidez www.zientzia.net web orrian topa daiteke—, merkurioak 
kutsatutako arrainei buruzko beste ideia bat azaltzen da. Irakurri eta konpara 
ezazu orain arte esandakoarekin.  

 

11. JARDUERA 

Lehen esandako erregelamenduan, zer dio berunari buruz? Beruna arrainez 
gain, zer beste janaritan azaltzen da? 
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1.7.2. Beruna 
 
Beruna metal astun biguna da, fusio-puntu baxukoa, grisa kolorez eta oso zabaldua 

lurrazalean. Gizakiak lehendabizi erabilitako metaletako bat da, eta berak sortutako 
toxikatzea, saturnismoa, alegia, antzinako garaietatik da ezaguna. 

 
Gasolinen eraginez, berunaren kontzentrazioak asko handitu izan dira airean. Orain, 

ordea, debekatua dago gasolinetan, eta, beraz, kontzentrazio hori gutxitzea espero da. 
Lantokietan, berriz, lehen aipatu ditugun industrietan erabiltzen da, eta kontrol 
zorrotzak egin behar zaizkie langileei. Horrez gain, ehiztariek erabilitako perdigoiak 
aztertzen hasi dira gaur egun ingurumenean duten eraginarengatik. Etxeetan, aldiz, 
pinturak izan ohi dira berunak eragindako toxikatzea sortu dutenak. Gaur egun, 
gutxiagotzen ari da pinturetan egon daitekeen berun kantitatea. 

 
Beruna ohiko bide guztietatik sar daiteke gorputzera. Arnastutakoan, ke eran edo 

partikula txiki eran, albeoloetaraino hel daiteke, eta handik odolera pasa. 
 
Hesteetako xurgapena, berriz, berunak sortutako gatzen disolbagarritasunaren 

araberakoa da. Kasu honetan kontuan izan behar da ume eta nagusien artean dagoen 
aldea. Nagusiek hesteen bidez xurgatzen duten beruna irentsitakoaren % 20-30 izaten da 
gehienez ere; umeetan, aldiz, irentsitakoaren % 50era hel daiteke xurgatutako berunaren 
kantitatea. 

 
Larruazalaren bidez barnera daitekeen kantitatea oso txikia da, konposatu organiko 

eran ez badago behintzat. Odolera pasatzen den beruna hematietan finkatzen da, eta 
horiek gorputz osoko ehun eta organoetara banatzen dute. Metaketa nagusia hezurretan 
eta hortzetan gertatzen da, baina ez da ahaztu behar gibelean, biriketan, giltzurrunetan 
eta garunean ere metatzen dela. Hezurretan metatzearen arrazoia kaltzioa ordezkatzeko 
duen ahalmena da. Horrela metatuta egonez gero, ez du arazorik sortzen, baina hortik 
berriro askatu eta odolean zehar berriro ibiltzeak toxikatze kronikoa sor dezake. 

 
Umeetan, batez ere, oso erraz pasatzen da hematietatik garunera, eta hor gai grisean 

metatzen da. Berunak hematiek sortzen dituzten entzimak aldatzen ditu, eta, ondorioz, 
hematien sintesia eragozten du. Horrek oso anemia berezia sortzen du. 

 
Lehen aipatu dugu berunak kaltzioa ordezkatzeko duen ahalmena; ahalmen horren 

ondorioz, mitokondriei eragiten die energia sortzeko prozesuetan. Horrez gain, kaltzioak 
eragin handia duenez neuronen arteko transmisioetan, horretan ere kalte handiak eragin 
ditzake, eta entzefalopatia akutua sortu. Giltzurrunek azido urikoa kanporatzeko duten 
ahalmena oztopatzen du berunak, eta, ondorioz, hezueria agertzen da. Muskulu lauan 
duen eraginaren ondorioz, hipertentsioa eta hesteetako gaixotasunak azaltzen dira: 
kolikoak, idorreria, okadak, anorexia... Eta azkenik, antzutasuna eta sortzetiko 
malformazioak ere eragin ditzakeela ikusi da. 

 
Pertsona batek berunak eragindako toxikatzea duela ikusteko, nahikoa izaten da 

odol- eta gernu-analisia egitea. Odolean normaltzat hartzen den kontzentrazioa 10 µg/dl 
da (lehen esan dugunez, beruna metal ugaria da naturan). Hortik gorako kontzentrazioak 
kezkagarriak izan daitezke. 
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12. JARDUERA 

Saturnismoak erasotako pertsonek oraintxe aipatutako zein kalte dituzte? 
Bila ezazu informazioa Interneten gaixotasun horri buruz. Zer langile mota 
izan dira saturnismoa gehien jasan izan dutenak? 
 

13. JARDUERA 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak metal astunei eta artsenikoari buruzko 
txostena argitaratu du, eta Interneten bidez jaso daiteke. Bertan, zenbait 
dieta  aztertu dira eta Europako herrietako dieten arteko aldeak ikusi dira. 
Zer dio berunari, eta, zehazki, edari alkoholdunei buruz? 
 
 

1.7.3. Artsenikoa 
 
Artsenikoa ez da metal astuna, baina metal kutsagarrien barnean sartzen den 

elementua da. Azken urteotan horren erabilera asko gutxiagotu bada ere, urtetan erabili 
izan da pestizida moduan, zuraren kontserbatzaile moduan eta baita abeltzaintzan ere 
animalien janarietan, gehigarri moduan. Metalen galdategiak izan dira airean egon den 
artsenikoaren errudunak. Hala ere, toxikatze-arazo larrienak Indiako zenbait lekutan  
gertatu dira,  kutsatutako putzuetako urak erabili izanagatik.  

 
Ez da ahaztu behar, hala ere, artsenikoa naturan azaltzen den metala dela, eta oso 

zabalduta dagoela, batez ere beste metalekin nahastuta: kobre, nikel, burdina eta 
abarrekin. Itsasoan oso zabalduta dago, eta arrainek artseniko-kantitate altua izan ohi 
dute. 

 
Beste metaletan gertatzen den bezala, artsenikoaren oxidazio-egoeraren eta sortzen 

dituen konposatuen araberakoa da  toxikatze-ahalmena. Artsenikoa 3+ oxidazio-egoeran 
dagoenean, 5+ egoeran dagoenean baino 5/10 aldiz toxikoagoa da. Artsenikoaren 
konposatu organikoek, aldiz, toxikatze-ahalmen txikiagoa dute ez-organikoek baino, 
merkurioarekin gertatzen denaren kontrakoa, hain zuzen ere.   

 
Artsenikoa gorputzeratzeko bide nagusia digestio-aparatua da. Odolera pasatutakoan 

hematietan kokatzen da eta baita proteina plasmatikoetan ere. Giltzurrunetan, gernuaren 
bidez kanporatzen da. Irentsitako kantitatea handia bada, gorputzeko ehun guztietara 
pasatzen da, baina gibelean eta giltzurrunean metatzen da gehienbat. Toxikatzea 
denbora luzean izan bada, azkazaletan, ileetan eta larruazalean metatzen da. 

 
Proteinetan du eragina artsenikoak, eta ondorioz, zenbait entzimaren prozesuetan. 

Horrez gain, fosfatoa ordezka dezake eta fosforilatze prozesuak oztopatu.  
 

Kapilarrak asko kaltetzen ditu; horrekin, sistema mikrobaskularrak deuseztatzen 
ditu, eta edemak eta hipobolemia eragin. Kartzinogenoen taldean sartuta dago (1. 
taldea), larruazaleko eta biriketako minbiziak sortzen baititu. 

 
Gaur egun ez da normala izaten toxikatze akutua, nork bere buruaz beste egiteko ez 

bada, baina historian zehar oso erabilia izan da pozoigarri gisa. Kasu horietan, dosi 
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altuak hartuz gero, irentsi eta ordu erdira edo azaltzen dira lehen sintomak: arnasteko 
arazoak, zirkulazioaren kolapsoa, konbultsioak... Ordu batzuk nahikoak izaten dira 
nerbio-sistema zentrala ahuldu eta hiltzeko. 

 
Toxikatze-prozesu luzea izan dutenen kasuan, ordea, ez da erraz izaten sintomen 

kausa argitzea, sintomak ez baitira bereziak. Gerta daiteke hesteetako arazoak  izatea, 
edo hain zehatzak ez diren pisua galtzea, anorexia, ahulezia, ondoeza. Dermatitisa, eta 
hematien aldaketa, aldiz, espezifikoagoak dira. Larruazalean, batez ere eskuetan, 
keratosia sortzen da. Gibela handitu egiten da, eta arazoak egon daitezke —ikterizia—;  
giltzurrunetan ere sor daitezke gorabeherak. Miokardiopatia ere ager daiteke. 

 
Arazo horien aurrean prebentzioa da neurririk onena, batez ere edateko ura nondik 

hartu behar den aztertzeko garaian. OMEk 10 µg/L-tan jarri du artsenikoaren muga 
uretan. Hala ere, lur-azpiko ur askok maila hori erraz gainditzen dute.  

 

14. JARDUERA 

Euskal Autonomia Erkidegoko dieta ikusita, artsenikoaren kontsumoa 
handia dela adierazten digute lehen aipatutako Osasun Saileko 
argitalpenean. Zergatik da hain altua artsenikoaren kontsumoa? Hain altua 
bada, osasunerako arrisku-egoeran al gaude? Zergatik? 

 
 

1.7.4. Kadmioa 
 
Kadmioa ez da metal ugaria naturan, baina gaur egun gero eta prozesu gehiagotan 

erabiltzen da (plastikoetan, aleazioetan eta abarretan), bere propietateengatik. 
 

Kadmioa erabiltzen duten lan-inguruneetatik kanpo, landareak xurgatutako kadmioa 
gizakietara pasatzerakoan sortzen diren toxikatzeak dira garrantzitsuenak. 

 
Janariek duten kadmioaren % 5 bakarrik xurgatzen dela uste da; hala ere, burdin 

eskasia badago, ehuneko hori % 15-era hel daiteke. Odolak hematien bidez gorputz 
osora garraiatzen du, eta gibelean eta giltzurrunetan metatzen da, batez ere. 
Kanporatzeko zaila da, eta 30 urtez egon daiteke metatuta gorputzean. 

 
Hipertentsioa sortzen du eta baita giltzurrun, hezur eta biriketan kalteak. Kadmioa 

duten lan-inguruneetako langileek biriketako minbizia izateko aukera handiagoa 
daukate. Kartzinogenoen 2.A taldean sartu dira kadmioa duten konposatuak. 
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1.7.5. Zinka 
 
Lurrazalean dagoen elementurik ugarienetakoa da zinka. Airean, lurrean, uretan eta 

janarietan egon ohi da. Erabilera komertzial handia du: pintura, bateria, aleazio, 
kontserbatzaile, ukendu eta abarren osagaia da. 

 
Naturan, prozesu naturalen eraginez kanporatzen da, baina industriaren eraginez, 

handiagotu egin da zinkaren presentzia ingurunean. Zinkaren zenbait konposatu uretan 
disolbagarriak dira, eta horregatik erraz pasatzen da lurrazpiko uretara. Arrainetan eta 
beste zenbait organismotan metatzen da, baina landareetan, ez. 

 
Zinka, dietaren derrigorrezko osagaietako bat da. Helduen artean, eguneko 10-15 

mg Zn hartzea jotzen da beharrezkotzat, eta 5 mg eguneko, haurren kasuan. Kantitate 
hori hartu ezean, jateko gogoa gutxiagotzen da, usaimena eta dastamena gutxiagotzen 
dira, azaleko mina agertzen da, eta immunitate-sistema ahuldu egiten da. Horrez gain, 
haurrak gutxiago hazten dira.  

 
Baina derrigorrezkoa bada ere, gehiegizko kantitateak ere kalteak sortzen ditu. 

Luzaroan emandako zink asko irenstearen ondorioak hauek dira: anemia, pankreasean 
kalteak, eta dentsitate altuko kolesterola (kolesterol ona) gutxiagotzea.  

 
Zink arnastutakoan sortzen den kaltea Zinkaren kearen sukarra deitutakoa da. 

Immunitate-sistemaren erantzuna dela uste da,  birikei eragiten die, eta sukarra sortzen 
du. Ez da epe luzeko kalterik aztertu oraingoz. Ez da kartzinogenoa. 

 
EPA (Environment Protection Agency)-ren aholkua da zinkaren kontzentrazioa 

uretan gehienez ere 5 ppm-koa izan dadila. 
 

1.7.6. Kromoa 
 
Kromoa naturan aurki daitekeen elementua da: arroketan, lurzoruan, animalietan, 

landareetan, hautsean eta sumendietan.   
 

Oxidazio-egoera arruntenak Cr3+ eta Cr6+ dira. Azken hori bestea baino askoz ere 
toxikoagoa da, eta egoera batetik bestera pasatzea nahikoa erraza izaten da ingurunearen 
ezaugarrien arabera: tenperaturaren, egoera anaerobioaren eta pH-aren arabera, batez 
ere. Industrian oso erabilia da, larrugintzan, altzairugintzan eta metalen gainazaleko 
estalduretan, bereziki. 

 
Airean, kromoa partikula-eran azaltzen da; uretan, berriz, gatzak osatzen ditu.  

 
Dietarako derrigorrezkoa da Cr3+-a. Helduetan, 200 µg eguneko gomen-datzen dira 

azukrea, proteina eta koipeak asimilatzeko derrigorrezkoa baita. Eskasiak, berriz, 
gutxiago haztea, nerbio-sistema kaltetzea eta diabetesa eragiten ditu. 

 
Cr6+-a arnasteak ondorio kaltegarriak sortzen ditu. Zementuaren ekzema kromoak 

sortutako narritadura dela uste da. Sudurrean du eragin handia. Horrez gain, biriketako 
minbiziaren eragile nagusia dela uste da, kromoarekin lan egin duten langile askoren 
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artean egindako ikerketek hala erakutsi baitute. Zenbait kromato kartzinogenoren 
taldean sartuta daude. 

 
Uretako kromoaren onartutako kontzentrazioa 100 µg/L da. Hala ere, ez dago argi 

urarekin irentsitako kromoak minbizia sorten duen ala ez. 
 

15. JARDUERA 

Produkzio garbia izeneko argitalpenetan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Sailak zenbait aukera  eskaintzen dizkie industriei, substantzia kaltegarri 
gutxiago erabil dezaten. Interneten bidez, kromoa gutxiagotzeko proposatu 
diren ideiak bila eta komenta itzazu. 
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1.8. LEGERIA 

 
Gaur egun, EAEko ingurumenari buruzko legeetan, sedimentuen poluzioaren 

ondoriorik nabarmenena, hau da, inpaktu ekologikoari buruz ez da ezer berezirik 
aipatzen. 

 
Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen 

Sailak —IHOBE 1998 “Lurzoru-kalitatea: ebaluaziorako balio indikatzaileak (EBI)”— 
lurzoruen kalitatearen azterketarako ezarritako zenbakizko balioak gomendatzen ditu, 
eta gomendio horietan giza osasunak eta ekosistemak jasan dezaketen arriskua neurtzen 
da. Ebaluaziorako Balio Indikatzaileak (EBI) honako hauetan banatzen dira: 

 
• EBI-A EDO ERREFERENTZIAKO BALIOA: Balio hau baino baxuagoa 

duen lurrari buruz esan daiteke ez dagoela kutsatua, eta beraz, arriskurik ez 
duela sortuko. Balio hau hartu da gizakiaren eraginaren aztarnarik ez duten 
lurzoruetan lortutako balio maximoak neurtuta. 

 
• EBI-B: Arrisku onargarri-onartezinen tarteko multzoaren muga jartzen du. 

Balio hau baino baxuagoa eta EBI-A baino altuagoa duen lurzoruak arriskua 
dauka, baina arrisku hori hartzailearentzat onargarria da. Hemendik gorako 
balioak dituzten lurzoruetan dagoen arriskua, berriz, onartezina izan daiteke 
lurzoruaren ezaugarri jakinen arabera. Lurraren erabileraren arabera ezartzen 
dira balio hauek. 

 
Aipatutako arriskua jasaten duena ekosistema bada, ekosistemaren %90 

espezie gutxienez babestuta dago balio horiekin. Alegia, EBI-B ezarpenak 
bere gain hartzen du ehuneko horrek funtzio ekologikoaren babesa nahikoa 
duela eta egituraren asaldura txikiak oreka daitezkeela. 

 
• EBI-C: Arrisku onargarriaren goiko muga da. Balio horretatik gora duten 

lurrek arrisku onartezina dute ekosistemarako. Horrek berez ezartzen duena 
zera da, balio hau gainditzen duten lurzoruetan garbitze-lanak egin beharra, 
arriskua ekidin edo txikiagotzeko. 

 
Ekosistemen kasuan, EBI-C gainditzeak % 50 espezie kaltetu sorrarazten 

ditu. Alegia, poluitzaileak % 50 espezierengan du eragina. 
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1.8.1. Ekosistemen babeserako EBI-B eta EBI-C balioak 
 

Taula honetan, EAEn proposatutako metal astunen ebaluaziorako balio 
indikatzaileak daude. Balio horiek ekosisteman izandako eraginean oinarritzen dira, 
baina ez dute giza osasunerako arriskurik kontuan hartzen. 
 

 
METALAK EBI-C EBI-B 

As 35 23 
Cd 18 0,8 
Co 30 20 
Cu 250 24 

Cr(III) 75 53 
Hg 3 0,3 
Mo 620 1 
Ni 280 40 
Pb 330 44 
Zn 840 106 

Ekosistemak babesteko EBI-B eta EBI-C balioen proposamena (mg/kg pisu lehor)  
 

1.8.2. Portuetan dragaturiko sedimentuen kudeaketa 
 

Lehen komentatu den bezala, legeek ez dute arazo honetaz ezer aipatzen. 
Dragaturiko sedimentuen sailkapenerako eta kudeaketarako erakunde-ekimen bakarrak 
CEDEXek (Centro De Estudios Y Experimentación De Obras Públicas), Espainiako 
portuetan dragaturiko materialaren kudeaketarako argitaraturiko gomendioak ditugu. 
Dokumentu horren arabera, sedimentuak hiru kategoriatan sailka daitezke poluitzaile 
batzuen kontzentrazioak kontuan hartuz. CEDEXek proposaturiko kategoriak honako 
hauek dira: 

 
1. kategoria: kontzentrazioak 1. ekintza-mailakoak baino baxuagoak badira. 

Material hauek ez dute eragin atzemangarririk itsas animalia eta landaretzan. 
Beraz, dragaturiko sedimentuak eragozpenik gabe bota daitezke itsasora, 
eragozpen bakarra ondorio mekanikoak dira —uhertasuna handiagotzea eta 
antzeko fenomenoak—. 

 
2. kategoria: kontzentrazioak 1. eta 2. ekintza-mailakoen muga barruan 

badaude. Kasu horretan, sedimentuak itsasoan modu kontrolatu batez bota 
daitezke, alegia, erakundeei baimen berezia eskatuz gero. 

 
3. kategoria: kontzentrazioak 2. mailakoak baino altuagoak badira. Material 

hauen kudeaketarako bi aukera dago: itsasoko uretatik isolatu, hots, 
zabortegi kontrolatu batean biltegiratu, edo poluitzaileen kontzentrazioak 
jaisteko tratamenduak egin. 
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METALAK 1. EKINTZA  MAILA 2. EKINTZA  MAILA 

As 80 200 
Cd 1 5 
Cu 100 400 

Cr(III) 200 1000 
Hg 0,6 3 
Ni 100 4000 
Pb 120 600 
Zn 500 3.000 

Portuetan dragaturiko sedimentuak sailkatzeko CEDEXek proposatutako ekintza-mailak (mg/Kg 
pisu lehor) 
 
 
Bestalde, EAEn ingurune urtarraren kutsadurari aurre egiteko, lehenengo saioa 

Bilboko itsasadarrean hasi dute. Ibilgua estaltzen duten sedimentuek metal astunen eta 
konposatu organikoen oso kontzentrazio altuak dituztenez, proposatu da estuario hori 
bere onera ekartzeko lehenengo urratsa hondoko materialak dragatzea dela. Kutsaturiko 
bolumena oso handia denez, lehentasun-estrategia bideratzeko, CEDEXek laugarren 
kategoria bat ezarri du sedimentuak sailkatzeko: muga-kontzentrazioetatik gora, 
ingurune itsastarren babeserako garbiketa-dragatzeak egin beharrekoak dira. Honako 
hauek dira muga-kontzentrazioen balioak: 

 
 As Cd Cu Hg Pb Zn 

Muga-
kontzentrazioak 

800 20 1.600 12 2.400 12.000
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1.9. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ITSASERTZEKO 
INGURUMENAREN EGOERA 

 
2001. urtean argitaratutako EAEko diagnostikoan, itsasoko eta itsasertzeko 

ingurumenari buruz, honako hau aipatzen da: 
 
“Itsasertza, ikuspuntu fisikotik, biologikotik zein sozio-ekonomikotik, lurraren 

eta itsasoaren arteko elkarrekintzan dagoen zerrenda da. Itsasertzeko ingurunea 
garrantzi handiko jarduera ekonomikoen (arrantza edo turismoa) eta hauskortasun 
eta interes handiko ekosistema naturalen euskarria da. 

 
Europako kostaldearen % 85ek, non Europako biztanleriaren herena bizi den, 

presio eta inpaktuak jasateko arrisku ertain eta altua du. Presio eta inpaktu 
horietan, aldaketa klimatikoak eragindako itsas mailaren igoera nabarmendu behar 
da. Gainerako arazo nagusiak uraren kalitate txarraren, itsasertzaren higaduraren 
eta kostaldeko inguruen kudeaketa integratuaren falta dira (baliabideen hondatze 
mailakatua eragiten du). 

 
Euskal itsasertzari dagokionez, baldintza klimatologikoek, topografikoek eta 

itsas trafikorako aukerek baldintzatu dituzte bertan kokatu diren jarduera nagusiak. 
Kokapen hori, garai bakoitzeko baldintza sozio-ekonomikoen arabera gauzatu da 
eta horren ondorioz, itsasertza Euskal Herriko garapen sozio-ekonomikoaren ardatz 
nagusietako bat bihurtu da. 
 

Espazio honetako erabilpenen kontzentrazioaren eraginez, desnaturalizazioa 
eta hondatzea nabarmenak izan dira. 

 
Giza jarduerek eragindako presioak direla eta, bestalde, kostaldeko 

ekosistemetan berariazko eragina izan duten prozesu batzuk sortu dira. Itsasoari 
lurraldea irabazteko estuarioak eta padurak bete dira eta, horren ondorioz, marea 
eta ur-lasterren erregimena aldatu egin daiteke. Era berean, horren eraginez, 
arraste- eta sedimentazio-prozesuetan aldaketak gerta daitezke, portuetan eta 
paduretan lehortze-arazoak sortuz. Bestalde, itsasertzeko zerrenda urbanizatzeak 
eragina izan dezake duna-sistemetan eta hareatzen azpialdeetan dauden 
akuiferotan. 

 
Lurretik itsasora zein itsasotik itsasora egiten diren isurketak  dira itsaso eta 

itsasertzeko ingurumen-narriaduraren iturri nagusiak. 
 
EAEko lurretik itsasora egiten diren isurketen arazoa Europakoaren antzekoa 

da, euskal garapen industriala batez ere ibai eta kostaldetik gertu kokatu delako. 
Hori dela eta, industria-, herri- eta nekazaritza-jardueren poluzioak zuzeneko 
eragina izan dezake itsasertzaren kalitatean (zuzenean itsasertzera isurtzea), edo 
zeharkako eragina (ibaiek itsasoraino garraiatutako poluzioa). Orain arte egindako 
inbentarioen arabera, Nerbioi, Urola, Urumea  eta  Oka arroak dira lurretik  
itsasora egiten  diren  gorotz-isurketen kontzentrazio handienak dituztenak, eta 
Oiartzun eta Nerbioikoak dira lurretik itsasora egindako poluzio industrial 
handiena duten arroak. 
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Itsasotik itsasora egiten diren isurketei dagokienez, adituek diote nabigazioa 
dela inpaktu nagusiak eragiten dituena, eta garbiketa-jardueretako isurketak 
azpimarratzen dituzte. 

 
Era berean, lastak husteak portuetan espezie aloktonoak askatzea eragin 

dezake.” 
 

1.9.1. Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko uren kalitatea zaintzeko eta 
kontrolatzeko sarea 

 
Kostaldearen hondamenari aurre egiteko eta baliabide hidrikoen poluzioa 

gutxiagotzeko, beharrezkoa da baliabide egokiak izatea inguruaren benetako egoeraren 
datuak lortzeko. 

 
Testuinguru horretan, Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak, 

1994an, EAEko Itsasertzeko Urak Zaintzeko eta Kontrolatzeko Sarea ezarri zuen. 
Funtsean, hauxe da: arro bakoitzean uraren, sedimentuen eta biotaren kalitatearen 
parametro-adierazleak monitorizatzea, inguruaren eta haren bilakaeraren diagnostikoa 
lortzeko. Beraz, ezarritako neurrien eraginkortasuna ebaluatzean, zainketa-sarea tresna 
erabakigarria da. Bestalde, nazioarteko foroetarako datuak lortzeko ere balio du; izan 
ere, EAEk betebehar batzuk baititu hainbat hitzarmenen ondorioz: adibidez, 
“Atlantikoaren Ipar-Ekialdean Itsas Inguruaren Babesa” (OSPAR) sinatzearen 
ondoriozkoak. 

  
Sarearen espazio-egituraketa 32 laginketa-estaziok osatzen dute, estuarioetan (17) 

eta kostaldeko lerroan (15) banatuta. 
  
Bestalde, 1997tik euskal kostaldeko estuarioetako sedimentuen poluzioari buruzko 

azterketa zehatza egiten da ibai hauetan: Bidasoan, Oiartzunen, Urumean, Orian, 
Urolan, Deban, Artibain, Lean, Okan, Butronen, Nerbioin eta Barbadunen. 

 



32     Metal astunak sedimentuetan: kalteak, analisiak eta kudeaketa 

32 

 
IRUDIA: EAEko Itsasertzeko Urak Zaintzeko eta Kontrolatzeko Sareko laginketa-
estazioak. 
 

 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritza Lurralde Antolamendu eta Ingurumen saila, 2001. 
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Honako bi taula hauetan adierazten da sedimentuetako metal astunen poluzioa 

estuarioetan (E) eta kostaldeko lerroan (L): 
 

PG Poluitu gabea    PT Poluzio txikia    PE Poluzio ertaina     PH Poluzio handia 
 

 Barbadu
n 

Nerbioi Butroi Oka Lea Artibai 

Laginketa 
estazioak 1E 2E 3E 4E 5L 6L 7E 8L 9L 10L 11E 12E 13L 14E 15L 16E 17L

99-00 
kanpainak PE — P

E 
P
E — P

E — — — PE — — — — — PE — 

00-01 
kanpainak — P

E 
P
E 

P
E 

P
E 

P
E 

P
T 

P
E — PE PT PT PT PT PT PE PT 

 
 Deba Urola Oria Urumea Oiartzun Bidasoa 

Laginketa 
estazioak 18E 19L 20E 21L 22E 23L 24E 25L 26L 27E 28E 29L 30E 31E 32L

99-00 
kanpainak — — PE PE — — PE — — PE PE PE — — — 

00-01 
kanpainak PE PT PT PE PT PE — — PT PT PE — PT PT PT 
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Hurrengo tauletan, EAEko estuarioetan lortutako metal astunen kontzentrazio 
(mg/kg pisu lehor) txikienak eta handienak adierazten dira (Eusko Jaurlaritza Lurralde 
Antolamendu eta Ingurumen Sailak 2002/09/25ean eguneratuak): 

 
Laginketa- 
estazioa Cr Cd Cu Ni 

 Txikiena Handiena Txikiena Handiena Txikiena Handiena Txikiena Handiena
Barbadun1 0,10 0,31 0,05 0,12 0,91 2,00 0,06 1,68 
Nerbioi 2 20,10 64,90 0,06 2,16 36,00 135,20 23,40 72,20 
Nerbioi 3 21,00 88,70 0,58 3,81 77,43 220,00 18,00 42,30 
Nerbioi 4 11,60 30,10 0,20 0,83 30,80 116,00 15,90 290,20 
Butroi 7 3,91 42,70 0,07 0,50 11,80 162,70 9,60 27,40 
Oka 11 25,70 75,09 0,08 2,44 30,10 52,40 15,80 48,40 
Oka 12 11 11 0,03 0,03 4,9 4,9 9,4 9,4 
Lea 14 5,49 8,59 0,05 0,76 6,15 45,10 5,90 24,30 
Artibai 16 5,24 23,60 0,13 0,88 13,39 414,00 7,80 66,60 
Deba 18 32,00 414,60 0,05 8,69 86,50 232,00 34,30 116,90 
Urola 20 16,70 58,40 0,08 0,82 27,20 70,20 21,80 46,80 
Oria 22 16,90 67,50 0,06 0,17 32,70 39,25 13,60 34,70 
Urumea 24 15,50 387,40 0,27 0,65 23,60 62,12 13,00 197,70 
Oiartzun 
27 19,60 47,90 1,44 3,39 69,60 109,00 16,70 29,00 

Oiartzun 
28 22,60 83,30 0,68 9,88 87,30 155,60 14,30 58,20 

Bidasoa 30 2,30 16,70 0,16 0,77 15,00 121,00 4,16 67,20 
Bidasoa 31 9,18 54,70 0,12 0,33 28,80 413,50 12,60 28,70 
 Ebaluaziorako Balio Indikatzaileak eta Dragatzerako Ekintza Mailak 
EBI-B 53 0,8 24 40 
EBI-C 75 18 250 280 
CEDEX 
1 E.M. 200 1 100 100 

CEDEX 
2. E.M. 1.000 5 400 4.000 
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Laginketa- 
estazioa Pb Zn Hg As 

 Txikiena Handiena Txikiena Handiena Txikiena Handiena Txikiena Handiena
Barbadun1 0,16 1,52 21,21 115,00 0,04 0,12 0,15 0,20 
Nerbioi 2 31,44 129,00 167,40 1.237,00 0,05 0,74 1,37 16,60 
Nerbioi 3 61,20 164,00 375,80 1.245,00 0,51 1,87 1,84 22,20 
Nerbioi 4 31,10 87,70 232,00 562,40 0,52 4,81 2,11 29,50 
Butroi 7 14,10 83,37 77,90 356,00 0,05 0,16 1,34 7,00 
Oka 11 14,60 34,30 110,00 250,00 0,05 0,34 1,88 13,80 
Oka 12 17 17 41 41 <0,05 <0,05 30 30 
Lea 14 14,11 111,70 48,70 374,00 0,05 0,70 2,07 14,30 
Artibai 16 12,90 416,20 87,60 1.198,00 0,22 2,20 1,64 14,70 
Deba 18 41,60 92,60 478,40 3.070,00 0,05 0,33 1,87 9,53 
Urola 20 25,20 131,50 126,00 713,60 0,05 0,23 1,48 8,71 
Oria 22 15,37 31,80 166,50 194,00 0,09 0,20 4,65 10,80 
Urumea 24 52,50 99,84 240,00 490,90 0,18 0,82 5,33 10,30 
Oiartzun 
27 57,50 267,00 612,10 3.099,00 0,05 0,32 1,83 11,70 

Oiartzun 
28 70,30 362,40 322,00 1.749,00 0,30 1,85 1,55 17,30 

Bidasoa 30 2,67 195,50 41,00 450,00 0,05 1,37 1,82 8,59 
Bidasoa 31 44,00 132,10 95,00 638,00 0,13 0,54 1,32 7,50 
 Ebaluaziorako Balio Indikatzaileak eta Dragatzerako Ekintza Mailak 
EBI-B 44 106 0,3 23 
EBI-C 330 840 3 35 
CEDEX 
1 E.M. 120 500 0,6 80 

CEDEX 
2. E.M. 600 3.000 3 200 

 

16. JARDUERA: 

Azkeneko bi taula horiek ikusita, EAEko estuarioetako poluzioa aztertzea 
dagokizu. Horretarako, galdera hauei erantzun: 
 
- Zein da metal bakoitzeko estuario kutsatuena? Eta garbiena? 
- Nolako garapen matematikoa proposatuko zenuke, laginketa-estazioetako 
metal-edukien mailaren araberako sailkapena egiteko? 
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2. METAL ASTUNAK SEDIMENTUETAN: ANALISIAK 

 

2.1. SARRERA 

 
Atal honetan, sedimentuetan dauden metal astunak zehazteko egin behar ditugun 

zenbait analisi azalduko ditugu. Era berean, Perkin Elmer AA100 xurgatze atomikoko 
espektrofotometroaren funtzionamendurako argibide batzuk emango ditugu, beste 
edozein espektrofotometrotan erabiltzeko baliagarriak baitira. Eta, azkeneko zatian, 
Debako itsasadarreko edo estuarioko metal astunak aztertzeko egindako jarduerak eta 
analisien emaitzak eskainiko ditugu. 

 

2.2. XURGATZE ATOMIKOKO ESPEKTROFOTOMETRIA 

 
Atomoa, berez, elektroiz inguratutako nukleo batez osatuta dago. Elementu 

bakoitzak berezko elektroi-kopurua dauka —zenbaki atomikoak adierazten duena, hain 
zuzen ere—, eta kopuru horrek orbitalen egitura baldintzatzen duenez, elementu 
bakoitzak bere egitura atomiko propioa du. Atomoaren “oinarrizko egoera” da 
konfigurazio egonkorrena eta maila energetiko txikiena duena, eta hori da, hain zuzen 
ere, atomo bakoitzaren konfigurazio elektroniko arruntena. 

 
Magnitude egokia duen energia ematen bazaio atomoari, xurgatu egingo du energia, 

eta ondorioz, energiarik handiena duen elektroia beste orbital batera pasako da, 
egonkortasun txikiagokora; elektroi kitzikatua esaten zaio horri. Egoera berri hori ez da 
egonkorra, eta ondorioz, atomoa berriro ere aurreko egoerara itzuliko da; horretarako, 
elektroia hasierako orbitalera itzuliko da, lehen xurgatutako energia —erradiazio eran— 
berriro askatu ondoren. 

 
Igorritako erradiazioaren uhin-luzera elektroiak egin duen trantsizio 

elektronikoarekin lotuta dago. Hortaz, elementu bakoitzak igorritako erradiazioaren 
uhin-luzera elementu horren propietate bereizgarria izango da, eta egitura elektronikoa 
bera ere bai. 

 
Kitzikatzea eta berriro ere oinarrizko egoerara itzultze hori erabiltzen du oinarritzat 

espektroskopia atomikoak. Kitzikatze-prozesuan xurgatutako energia neur daiteke, eta 
baita oinarrizko egoerara itzultzean igorritako energia ere, eta hori erabiltzen da 
analisietan. 

 
Oraintxe esan dugunez, uhin-luzera egokia duen argia heltzen bada oinarrizko 

egoeran dagoen atomo batera, atomo horrek energia hori xurgatu, eta egoera kitzikatura 
pasatzen da; prozesu osoari xurgatze atomikoa esaten zaio. Zenbat eta atomo gehiago 
egon argiaren bidean, orduan eta handiagoa izango da xurgatutako argi-kantitatea. Hori 
dela eta, xurgatutako argi-kantitatea neurtuz gero, laginean dagoen aztergaiaren 
(analitoaren) zehaztapen kuantitatiboa egin daiteke. Hainbat elementu nahastuta 
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badaude laginean, uhin-luzera egokiak eta energia-iturri berezi eta aproposak erabiliz, 
egin daiteke elementu bakoitzaren analisi kuantitatiboa. 

 
Neurketak egiteko, atomoek hodei-egoeran egon behar dute; horretarako, energia 
termikoa eman behar zaio laginari, konposatu kimikoak aska daitezen eta atomo libreak 
sortu. Hori egiteko, disoluzioan dagoen lagina aspiratu egiten da argi-izpiarekin 
lerrokatuta dagoen sugar batera. Sugarra ondo kontrolatuta, atomo gehienak beren 
oinarrizko egoeran egoten dira, eta aurretik ondo aukeratutako argia xurgatzeko gai dira. 

 

2.2.1. Xurgatze atomikoaren bidezko analisi kuantitatiboa 
 

Beer-en legeak dio absorbantzia (xurgatutako energia) zuzenki proportzionala dela 
xurgatzaileen kontzentrazioarekin, erabilitako tresneriaren egoera zehatzetan. 

 
Elementu baten kontzentrazio ezaguneko disoluzio-patroiak xurgatze atomikoko 

tresna batean jarri eta neurtutako absorbantziak grafiko baten bidez adierazitakoan, 
honako itxura duen grafikoa lortzen da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grafikoaren lehen zatian betetzen da Beer-en legea, eta beraz, grafikoa zuzen bat da 

—hein lineala—. Zati horretan erraza da absorbantzia zenbatekoa den jakinda 
kontzentrazioa zenbatekoa den jakitea. Kontzentrazioa handiagotzen denean, berriz, 
grafikoa desbideratu egiten da zuzen horretatik— hein ez-lineala—, eta ekuazio 
konplexuago baten bidez adierazten da. Gaur egungo mikroprozesatzaleei esker erraza 
da lineala ez den hein horretan ere kontzentrazioa zenbatekoa den jakitea. 

 
Kalibratze-grafikoa egin ondoren, kontzentrazio ezezaguneko disoluzioak 

analizatzeko absorbantzia neurtu behar da, eta kontzentrazioa irakurri grafikoan. Gaur 
egungo tresneria gehienetan zuzenean ematen da kontzentrazioaren balioa. 

 
 

2.2.2. Sentikortasuna eta detekzio-muga 
 
Bi hitz horiek xurgatze atomikoan oinarritutako tresneriaren bi ezaugarri adierazten 

dituzte. 
 

Sugarretako xurgatze atomikoko espektrofotometroaren sentikortasuna 
kontzentrazio bat da, hain zuzen ere, 0,0044 absorbantzia neurtzeko behar den 

A
bs
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a 

Kontzentrazioa 
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elementuaren kontzentrazioa. Lehen esandako grafikoaren hein linealen neurketak 
egiten ari bagara, erraza da sentikortasun hori kalkulatzea analizatzen ari garen 
metalaren kasuan; horretarako, kontzentrazio ezaguneko disoluzioaren absorbantzia 
neurtu eta proportzionaltasunaren ekuazio-askatzea besterik ez dugu egin behar: 

 
Patroiaren kontzentrazioa / Neurtutako absorbantzia = sentikortasuna / 0,0044 
 

Sentikortasuna ezagutzea garrantzitsua da jakiteko lan-ezaugarriak optimizatuak 
dauden ala ez. 

 
Absorbantziaren balio baxuetan gabiltzanean, oinarrizko lerroaren fluktuazioak 

(soinua esaten zaio horri) jartzen digu muga. Kontzeptu hori ez dago sentikortasunean 
sartuta. Detekzio-mugaz ari garenean, seinalearen eta soinuaren tamaina hartu behar 
dira kontuan, tresnak neur dezakeen kontzentraziorik txikiena kalkulatzeko. Detekzio-
muga kontzentrazio bat da, hain zuzen ere, seinalea / soinua zatidura 2 egiten duena. 

 
 

2.2.3. Interferentzia analitikoen kontrola 
 
Lehen ere esan dugu xurgatze atomikoa gerta dadin atomo askeak behar ditugula; 

laginetan, ordea, disolbatutako ioiak izaten ditugu gehienetan. Sugarraren energiaz 
sortzen dira atomo askeak, gero energia xurgatuko dutenak, alegia; beraz, sugarraren 
tenperatura parametro garrantzitsua eta kontrolatu beharrekoa da. Aire-azetileno 
nahasteak sortutako sugarra nahikoa izaten da xurgatze atomikoz analizatzen diren 
metal gehienen kasuan. 

 
Oinarrizko egoeran dauden atomoen kopuruak baldintzatuko du xurgatutako argi- 

kantitatea. Laginak xurgatutakoa konparatu egiten da aurretik jarritako kontzentrazio 
ezaguneko disoluzio-patroiek xurgatutakoarekin. Sugarrak sortutako atomo askeen 
kopuruak eta disoluzioan zegoen metalen kontzentrazioak erlazio zuzena izan behar 
dute. Laginean dagoen substantziaren batek erlazio hori hausten badu, eta ondorioz 
kopuru hori patroietan gertatzen denaren desberdina bada, interferentzia bat dagoela 
esaten da. Interferentzia hori ez bada zuzentzen, neurtutako kontzentrazioa ez da zuzena 
izango. 
 

2.2.3.1. Matrizeak eragindako interferentzia 

 
Lagina patroiak baino likatsuagoa bada edo gainazal-tentsio altuagoa badu, tresnak 

egiten duen aspirazioak abiadura desberdina izango du patroietan eta laginean. Horren 
ondorioz, sugarrean dagoen atomoen kopurua desberdina izango da, eta absorbantzia ere 
desberdina izango da. Horrela kalkulatutako kontzentrazioa ez da zuzena izango. 
Matrizeak eragindako interferentzia esaten zaio honi. 

 
Interferentzia mota hori txikiagotzeko osagai berdintsuak jartzen zaizkie patroiei eta 

laginei. Laginari bota ohi zaion erreaktiboa (azidoa edo bestelakoa) bota behar zaie 
patroiei ere, eta gainera kontzentrazio berean. 
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2.2.3.2. Interferentzia kimikoa 

 
Laginean dagoen substantziaren batek konposatu egonkor bat eratzen badu analizatu 

beharreko metalarekin, eta sugarrak ez badu lortzen guztiz askatzea, interferentzia 
kimikoa dagoela esango dugu. 

 
Fosfatoak kaltzioari egiten diona da horren adibide zuzena. Kaltzio fosfatoa ez da 

askatzen aire-azetileno sugarraren indarrez, eta beraz, zenbat eta fosfato gehiago izan 
disoluzioan, kaltzioaren absorbantzia txikiagotu egingo da. 

 
Interferentzia hori ekiditeko, nahikoa da interferentzia sortzen duen substantzia 

horrekin beste konposatu egonkorren bat sortzen duen substantzia gehitzea laginari. 
Kasu horretan, lantanoa gehitzen badugu, fosfatoarekin konposatu egonkorra sortzen du, 
eta kaltzio guztia aske geratuko da, fosfatoaren kantitateari erreparatu gabe. 

 

2.2.3.3. Ionizazioak eragindako interferentzia 

 
Energia handiagoa emanez gero, gerta daiteke oinarrizko egoeran dauden zenbait 

atomo ionizatzea. Hori gertatuz gero, absorbantzia txikiagotu egiten da, atomo aske 
gutxiago dagoelako. Hori da, hain zuzen ere, ionizazioak sortutako interferentzia. 

 
Interferentzia hori ekiditeko, oso erraz ionizatzen den elementu bat gehitzen zaio 

laginari; horrela, elektroi aske asko sortuko dira eta aztertu nahi den elementua ez da 
ionizatuko. Normalean sodioa eta potasioa erabiltzen dira ionizazioak eragindako 
interferentzia ekiditeko. 

 

2.2.4. Adizio-metodoa 
 
Metodo honen bidez interferentziak egonda ere ez dira desagertzen, baina aztertu 

nahi den elementuaren benetako kontzentrazioa zehazteko balio du. Prozesua honako 
hau da: kalibrazio-zuzena egiten da interferentzia eta guzti. Horretarako, laginaren 
hainbat bolumen hartzen dira, eta patroiaren kantitate ezagunak gehitu, horrela, 
interferentzia eta guzti analizatzen dira bai patroia eta baita lagina bera ere. 

 
Lagin bat hartu eta hiru zatitan banatzen da. Lehen zatiari ez zaio ezer gehitzen; 

bigarrenari eta hirugarrenari patroi-kantitate zehatz batzuk gehitzen zaizkie. Azkenik, 
hiru disoluzioak bolumen bereraino diluitzen dira; horrela, hiru disoluzioetan dauden 
lagineko substantziak kontzentrazio berean daude. Patroia da aldatzen den bakarra. 

 
Hona hemen kalibrazio-zuzenak azaltzen dituen grafikoa: 
 
 
 
 
 
 
 



Metal astunak sedimentuetan: kalteak, analisiak eta kudeaketa 

42 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interferentziarik egongo ez balitz, absorbantziaren grafikoa egindakoan paraleloak 

aterako lirateke patroia gehituz neurtutako laginek eta ur-disoluzioan neurtutako 
patroiek egindako grafikoak. Interferentzia dagoenean, ordea, edozein dela 
interferentzia mota hori, atomo askeen kopurua txikiagotu egiten denez, lortzen den 
grafikoaren malda desberdina da, patroienarekin alderatuta. 

 
Kalibrazio-zuzena, zuzenak kontzentrazioaren ardatza jo arte, estrapolatzen badugu , 

kalkulatu ahal izango dugu adiziorik gabeko disoluzioak duen kontzentrazioa 
absorbantzia horretarako. Hori egiteko, hein linealeko kontzentrazioen barnean egon 
behar dute kontzentrazioen mugek. 

 
 

2.3.  PERKIN ELMER AA100 SUGARRETAKO XURGATZE ATOMIKOKO 
ESPEKTROFOTOMETROAREN ERABILERA 

 
Laginak analizatzen baditugu, produktu kimikoak eta espektrofotometroa erabiltzea 

arriskutsua da. Beraz, lan-giroko arriskuak, prebentzio-neurriak eta 
espektrofotometroaren funtzionamendua ezagutu behar ditugu. 

 

2.3.1. Lan-giroko arriskuak eta prebentzio-neurriak 

2.3.1.1. Arriskuak 

• Laginen aurretratamenduan —digestioan—, azido kontzentratuak erabiltzeak sor 
ditzakeen erredura kimikoak 

• Lurrun narritagarri eta korrosiboak askatzea 
• Zuzeneko sugarrarekin edota zenbait zona berorekin erredura termikoak 
• Azetilenoaren ihesa 
• VUV motako erradiazioak —ikusgai-ultramorea—. 

Interferentziarik gabeko adizioa 

Adizio interferentziaduna  

Patroiak ur-ingurunean 

Absorbantzia 

Kontzentrazioa 
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2.3.1.2. Prebentzio-neurriak 

•  Digestio azidoak gas-kanpaietan egitea 
•  Eskularru, babes-betaurreko eta lan-jantziak erabiltzea 
•  Ongi aireztatutako laborategian lan egitea 
•  Azetilenoak behar dituen arretak hartzea 
•  Izpi ultramorezko lanparari eta sugarrari zuzenean ez begiratzea 
 

2.3.2. Espektrofotometroaren funtzionamendua 
 

IRUDIA: Perkin Elmer AA 100. 

 
 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 

 

2.3.2.1. Funtzionamendurako prestaketa-argibideak 

 
(1) Gas-botilak ireki: 
 
Gas-etxolan: 
 

 
• Kanpoko etxolan dauden azetileno- eta aire-

botilak erabat zabaldu. 
• Kontuz: botilaren manometroan 

azetilenoaren presioa ez dadila 6 bar, edo 
txikiagoa, izan. Presioa maila horretatik 
jaisten bada, botila aldatu , azetona hel 
baitaiteke erregailuaren erreguladorera, eta 
balbula edo hodietan kalteak eragin. 

• Azetileno-botilan, irteera-presioa 1,2-1,4 
bar bitartean jarri. 

 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
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Laborategian: 
 
 

• Azetilenoaren sarrera-presioa, 
laborategirakoa, 1,2 bar-ean jarri. 

• Airearen sarrera-presioa, 
laborategirakoa, 4 bar-ean jarri. 

 
 
 
 
 
 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 

 
 

(2) Sistema piztu: 
 
• Ordenagailua piztu. 
• Espektrometroa piztu. Ez da itzali behar harik eta autotestak amaitu eta 

RECALL METHOD azaldu arte! 
• Ordenagailuaren AA WinLab programa martxan jarri. 
 
 
(3) Drainatze-sistemari begiratu: 
 
• Drainatze-sistemaren flotagailuaren zulora ur distilatua sartu. 
 
 
(4) Hautatu metodoa: 
 
• Open > Method-en, File-ren menuan klik egin. 
• Nahi den metodoa hautatu. 
 
 
(5) Lanpara lerrokatu: 
 

 
• Toolbar erreminta-barran, Lamps-

en. 
• Lanpara pizteko Set Up botoian 

klik egin. 
• 10 minutuz lanpara berotzen utzi. 
• Lanpara lerrokatzean barra 

eskalaren erdiraino eramateko Set 
Midscale-n klik egin. 

• Lanpara lerrokatzeko leihoa itxi. 
 

Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
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(6) Erregailuaren altuera doitu: (aldez aurretik desdoiturik bazegoen bakarrik) 
 

 
• Tools menuko Continous 

Graphics-en klik egin. 
• Sugarraren konpartimentuko atea 

ireki. 
• Erregailua argi sortarekiko 

horizontalki zentratuta dagoela 
ziurtatu. Horretarako, erregailuaren 
zirrikituan kartoi zuri bat jarri, argi 
sortari begira. Argi sorta 
erregailuaren zirrikitu gainean 
zentratuta geratu arte biratu doitze-
botoi horizontala. 

Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
 
• Doitze-botoi bertikalaren bidez erregailua jaitsi, erregailua argi sortaren azpitik 

dagoela ziurtatu arte. 
• Autozero-n klik egin. 
• Harik eta pantailak 0,002 eta 0,004 bitarteko absorbantzia adierazi arte, igo 

erregailua. 
• Harik eta absorbantzia zero baliora iritsi arte, erregailua jaitsi. Segidan, beste 

itzuli-laurden bat jaitsi erregailua. 
 
 
(7) Sugarra piztu: 
 

 
• Kanpai-erauzgailua piztu. 
• Toolbar erreminta-barrako Flame-

n klik egin. 
• Gasak on/off-en klik egin, eta 

espektrometroaren fluxumetroak 
ageri duen gas-fluxuari begiratu. 
Kontrol-botoien bidez airea 4 
unitateraino, eta azetilenoa 2 
unitateraino doitu. 

• Flame on/off-en klik egin. 
 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
 
 
(8) Funtzionamenduari begiratu: 
 
• Erregailua 5-10 minutuz berotzen utzi. 
• Manual-en eta Toolbar erreminta-barrako Results-en klik egin. 
• % 1eko HNO3 disoluzio matrizea xurgatu. Disoluzio hau prestatzeko, 1,5 mL 

azido nitriko 1000 mL-raino diluitu ur distilatuz. 
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• Manual Control leihoko Analyze Blank-en klik egin. 
• 5 mg/L-ko Cu disoluzio patroia xurgatu. Cu-rik izan ezean, manganesoa erabili. 
• Analyze Sample-n klik egin. 
• Analyses menuko Characteristic Conc.-en klik egin. 
• Patroiaren kontzentrazioa eta absorbantziaren irakurketa sartu. Biak ere 

emaitzen leihoan ageri dira. 
• Tab sakatu. 
• Kalkulatua dugu kontzentrazio bereizgarri esperimentala. Balio horrek ez du 

izan behar konparazio-balioa baino % 20, edo gehiago. Hala gertatuz gero, 
langargailua (9) doitu, eta erregailuaren sistema (10) optimizatu. Lanpara gaizki 
egoteak, langargailuak akatsen bat izateak, substantzia patroia ongi ez prestatuak 
edo sugarraren egoerak, horiek guztiek ere eragin dezakete aipatu desdoitzean. 

 
 

(9) Langargailua doitu: 
 
Metodoan 0,1 segundoko integrazio-denbora jarri. 

• Continuos Graphics zabaldu. 
• Disoluzio matrizea xurgatu, eta seinalea egonkor 

dagoenean, Autozero-n klik egin. 
• Disoluzio patroia xurgatu. 
• Langargailuaren atxikitze-zirrindola askatu. 

Langargailuaren doitze-azkoina erloju-orratzen 
kontrako noranzkoan poliki biratu, harik eta 
laginketa-hodiaren muturrean, disoluzio patroian, 
burbuilak agertzen hasten diren arte. 

 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
 
• Langargailuaren doitze-azkoina erloju-orratzen noranzko berean poliki biratu. 

Absorbantziaren irakurketa handituz joango da maximoa jo arte, eta gero 
beherako bideari ekingo dio berriro. Irakurketa handiena den unean azkoina 
doitu. 

• Langargailuaren atxikitze-zirrindola estutu. 
 
 

(10) Erregailuaren sistema optimizatu: 
 

• Metodoan 0,1 segundoko integrazio-denbora jarri. 
• Continuos Graphics zabaldu. 
• Disoluzio matrizea xurgatu, eta seinalea egonkor dagoenean Autozero-n klik 

egin. 
• Disoluzio patroia xurgatu. 
• Biraketa-doitze botoien bidez erregailuaren posizioa horizontala doitu, harik eta 

absorbantziaren irakurketak maximoa jo arte. 
• Doiketen ondoren, erregailuak argi-erradiazioaren bidea oztopatzen ez duela 

begiratu eta ziurtatu. Ziur jakiteko, berriro xurgatu matrize bat eta baieztatu 
emaitza (gutxi gorabehera) zero dela. 
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2.3.2.2. Espektrofotometroa itzali 

 
• Analisiak amaitzen ditugunean, garbiketa-lanetarako ur distilatua, bost minutuz, 

xurgatu. Sua itzali,  laborategirako gas-sarrerak itxi, eta purgatu Bleed Gases-en 
klik eginez. 

• Kanpai-erauzgailua itzali. 
• AA WinLab programa itxi. Programa erabat itxia denean,  tresna itzali. 
• Kanpoko etxolan dauden azetileno- eta aire-botilak erabat itxi. 

 

2.4.  LAGINKETA 

 
Aztertzen ari garen gai honetan itsasadarretako sedimentuez ari garenez batez ere, 

kontuan izan behar da itsasadar bakoitzak berariazko ezaugarriak dituela, eta ezaugarri 
horien arabera jokatu beharko dugu laginketa diseinatzeko garaian. Hortaz, laginketa 
diseinatzen hasi aurretik, itsasadarrera bertara joan beharko dugu, eta ingurua ondo 
begiratu eta aztertu. Aztertu beharreko faktoreak hauexek dira: 

 
• Itsasadarraren historia. Azterketa historikoa egin behar da, hau da, inguruan 

eragina izan duten eta duten industria, etxebizitza, hiri eta abarren ekintzak 
ikertu behar dira, eta ekintza horiek eragindako kutsadura mota aztertu. 
 

• Sedimentuen banaketa. Sedimentuak non eta nola pilatzen diren ikusi behar da. 
Desberdintasunak non dauden ikusi, eta ahal bada behintzat, ezaugarri 
desberdineko laginak non dauden kokatu, laginketa-puntuak toki horietan 
aukeratuta. 

 
• Itsas aldiak aztertu behar dira, eta urak zein sedimentu estali edo airean uzten 

dituen ikusi. 
 

• Laginketa egingo duten pertsonen lan-baldintzak seguruak izan daitezen ziurtatu 
behar da. Horretarako, laginketa-puntuetara heltzeko bideak ikusi eta aztertu 
behar dira. Erraz iristeko moduko puntuak izan behar dute, arriskurik gabekoak, 
ahal dela. Elektrizitate-eroaleak eta gas-ubideak ingurutik pasatzen diren 
kontuan hartu beharko da, batez ere, lur azpiko sedimentuen laginak hartzeko 
garaian.  
 

• Limoak edo lohiak eta buztinak dira metal 
astunak aztertzeko erabiltzen diren 
sedimentuak (Forstner & Salomons 1980); 
beraz, sedimentu mota horiek non dauden 
ikusi behar dugu. Limoak eta buztinak 
aukeratzearen  arrazoiak hauek dira: 

 
 
 
 

Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
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o Partikularen tamaina txikiagotzean handiagotu egiten da metalen 

kontzentrazioa. 
 
o Giza ekintzen ondorioz metatutako metal astunak partikula 

txikienetan absorbitzen dira. 
 

o Limoen eta buztinen kantitatea, urak esekita dakarren materialen 
baliokidea da, eta esekita garraiatzen dira material sedimentagarri 
gehienak. 

 

2.4.1. Laginketa-puntuak aukeratu 
 

Aurreko faktore horiek guztiak aztertu ondoren, laginketa-puntuak aukeratuko 
ditugu. Puntu horiek zenbat izango diren eta non kokatuko diren itsasadarraren 
ezaugarrien arabera erabakiko da; hala ere, beti ziurtatu behar da laginketa-puntuak 
itsasadarraren luzeran zehar banatuta daudela, bai luzeran eta baita zeharrean ere. 
Horrez gain, itsasgoraren eta itsasbeheraren arteko aldea adierazten duten puntuak ere 
hartu behar dira. 

 

2.4.2. Tresneria aukeratu 
 
Laginketa-puntuen arabera, honako tresneria hau erabil daiteke: 

 
• Paleta. Elementurik arruntena da, eta oso baliagarria da, batez ere, buztin eta 

limoetarako. Lagina hartu eta polietilenozko flaskoetan gordetzen da, ondo itxi 
eta etiketa jarri ondoren. 
 

• Uretan zuzenean egindako laginketa-puntuetan polietilenozko flaskoa bera erabil 
daiteke laginak hartzeko. 
 

• Sedimentuetako zunda. Zundaren berezitasuna hau da: espatula bat du laginak 
hartzeko, eta laginak gordetzeko hutsunea dauka, tapa edo hegal moduko eta 
guzti. Kirtena du, 1,25 m edo gehiagokoa, laginak lur azpitik hartu ahal izateko. 
Zunda hau erabiltzean, kontuan izan behar da tapak itxia egon behar duela, 
zunda nahi den sakonerara heldu arte. Hori lortutakoan, kirtena zertxobait biratu 
eta tapa ireki egiten da laginak hartzeko. Bukatutakoan, kontrako noranzkoan 
biratu kirtena, eta tapa berriro ere itxi egiten da, sedimentuak zundak duen 
hutsunean gorde ondoren. Sakonera handiagoetarako behar izanez gero, badaude 
sistema mekanikoen bidez eragiten duten zundak. 
 

• Urak sakonera handia duen laginketa-puntuetan, dragak erabiltzen dira. Dragak 
kableen bidez ondo lotuta egon behar du lurrera edo itsasontzira. Bi atalez 
osatutako koilara handi baten antzekoa da. Atal horiek urruneko kontrol baten 
bidez itxi edo ireki daitezke. Sedimentuak hartzeko jaisterakoan, zabalik egon 
behar du, urik har ez dezan. Sedimentuetara heldutakoan, poliki-poliki itxi behar 
da, eta ondoren, kontuz igo, hartutako ura kontu handiz botatzen den artean. 
Igoera horretan kontu izan behar da bidean sedimenturik ez galtzeko. Dragek 
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kantitate handietarako balio dute, 3 litrotik 8 litrora arte (1,5 kg-tik 8 kg edo 
gehiagora). 
 

Azaldutako tresneriari buruzko informazio gehiago jaso nahi baduzu, jo ezazu 
IHOBEk argitaratutako Investigación de la Contaminación de Suelos argitalpeneko 
laginketari buruzko atalera. 

 
 

2.4.3. Laginketa-puntura eraman beharreko materiala  
 
• Norberaren segurtasuna ziurtatzeko materiala: eskularruak, gomazko botak... 

Kasuren batean, kutsadura motaren arabera, beharrezkoa izan daiteke mozorroa 
ere. 

• Garbitzeko materiala: ur destilatua, azetona (tresneria garbitzeko), papera... 
• Laginak gordetzeko polietilenozko flaskoak 
• Paleta edo zundak 
• Etiketak: lagin bakoitzak etiketa behar du. Etiketa horretan, datu hauek idatzi 

beharko dira gutxienez: 
 

o Laginketa-puntua 
o Data 
o Laginketa nork egin duen 
o Kodea: analisi sistematikoak edo enpresaren lan-metodoak hala 

eskatzen badu 
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2.5. ANALISI PROZEDURA 

 
Analisien helburua metal astunak zehaztea bada ere, zehaztapen hori egin aurretik 

sedimentu-lagina atondu eta beste zehaztapen batzuk egin behar ditugu, gainera, batzuk 
besteak egin baino lehen; horrenbestez, zehaztapen horiekin fluxu-diagrama hau 
jarraituko dugu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama horrek analisi-prozedura azaltzen du. Prozedura hori aurrera eramateko, 

sedimentuaren lagina hartu eta gero, hori atontzeari ekingo diogu, eta, ondoren, 
atondutako laginaren materia organikoa zehazteari. Hori bukatuz gero, atondutako 
laginaren metal astunen erauzketa martxan jarriko dugu. Lagina erauzten den bitartean 
—erauzketa luzea da—, hezetasuna zehaztuko dugu; eta, amaitzeko, erauzketatik 
sorturiko disoluzioko metal astunak zehaztuko ditugu. 
 
 
 

 

Lagina atontzea: sedimentu-lagina airean edo labean lehortu, 
agregakinak txikitu eta 2 mm-ko galbahetik (10 ASTM) pasatu. 

Hezetasuna 
zehaztea 

Karbono 
organikoaren 
kantitatea 
zehaztea

Metal astunen 
erauzketa aqua 
regiaren bitartez 

Metal astunak zehaztea 

<250 µm-ko 
lagina hartu 

<63 µm-ko 
lagina hartu 
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2.6. ERAGIKETA MODUAK 

 

2.6.1. Sedimentuen laginak atontzea analisi fisiko-kimikorako 
 

- Erreferentzia-araua: ISO 11464  NEN 5751 
 
Xedea eta aplikazio-eremua 
 
Sedimentuak dituen edozein lagin prestatzea, ondoren egingo diren analisi fisiko-
kimikoetarako. 
 
Metodoaren printzipioa 
 
Analisi fisiko-kimikoak egin aurretik laginei egin behar zaizkien tratamenduak 
adierazten dira hemen. Hiru prozesu dira nagusiak: lehortzea, txikitzea eta 
galbahetzea. 
 
Laginak airean lehortzen dira, edo berogailuan, baina 40 ºC-tik beherako 
tenperaturan. Ondoren, txikitu eta 2 mm-ko galbahetik (10 ASTM) pasatzen dira. 
 
Erreaktiboak 
 

Ez da inolako erreaktiborik behar. 
 

Tresneria 
 
• Tenperaturaren kontrol termostatikoa duen lehortzeko estufa 
• Almaiz edo motrailua 
• 2 mm-ko galbahea 
• Galbahe egokia (250 µm-koa edota 63-koa, adibidez) 
• 0,1 g-ko zehaztasuna duen balantza analitikoa 

 
 
Laginen kontserbazioa 
 
Polipropileno edo polietilenozko flaskoak erabili, aldez aurretik azido nitriko 
diluituz irakuziak. 
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Eragiketa-prozesua 
 
a) Lehortu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Agregakinak txikitu eta material arraroak kendu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 2 mm baino handiagoak diren zatiak txikitu: 
 
 
 
 
 
d) Galbahetzea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagina pisatu, eta kristalizatzaile batean edo plastikozko azpil 
batean ondo zabaldu, 15 mm baino gutxiagoko lodieran. 
Lehortzea azkartzeko, agregakin lodiak txikitu eskuz, 
egurrezko mailua edo almaiza erabiliz. 
 
Airean utzi lehortzen edo berogailuan sartu 40 ºC baino 
tenperatura baxuagoan. Lehortzen utzi, 24 orduan galtzen duen 
pisua % 5 baino txikiagoa izan arte. Hori kalkulatzeko, lagina 
24 orduan behin pisatu behar da, eta kalkulu hau egin aldi 
bakoitzean: 
 

Pisu-galera % = 100 x (m1 – m0) / m1 

 
m1 =  aurreko aldiko masa 
m0 =  oraingo masa 

                                    

Lehortze-prozesuan baliteke agregakinak sortzea, hau da, zati 
handiak. Txikitu egin behar dira 2 mm-tik gorako zati horiek. 
Aurretik, baina, kendu beharko dira beira puskak, plastiko  
zatiak, metalezko laten zatiak eta abar.  

Almaiza erabili puska horiek txikitzeko 2 mm inguruko 
tamaina izan arte. 

2 mm-ko galbahetik pasatzen da lagina. Galbahean gelditzen 
diren harriak eta landare zatiak baztertu egingo ditugu. 
Agregakinak geratzen badira, ordea, berriro ere almaizera 
eramango ditugu, eta txikitu ondoren berriro galbahetu eta 
laginari gehitu. 
Kontu izan behar da ez dadila partikula xeherik galdu harri edo 
agregakinetan itsatsita gelditzeagatik. 
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Hondakinak 
 
Hiri-hondakinen ontzira bota hondakinak. 
 
 
Segurtasun-neurriak 

 
Almaiza erabiltzerakoan, jar ezazu material indargetzaile baten gainean.  
 
 

2.6.2. Hezetasunaren eta materia lehorraren kantitateak zehaztea sedimentuen 
laginetan 

 
- Erreferentzia-araua: ISO 11465--NEN 5747--NEN 5748 

 
 
Xedea eta aplikazio-eremua 
 
Sedimentudun edozein laginetan balio du metodo honek. Laginak aurretik lehortuta 
egon edo berezko hezetasuna izan, bi prozedura desberdin proposatzen dira. 
 
 
Metodoaren printzipioa 
 
Laginaren alikuota bat hartu eta lehortzen uzten da 105 ºC-an, pisu konstantea lortu 
arte. Lehortu aurreko eta lehortu ondorengo pisu-diferentziak adierazten du 
laginaren hezetasuna, eta, hortaz, baita materia lehorraren kantitatea ere. 

 
 

Erreaktiboak 
 
Ez da inolako erreaktiborik behar. 

 
 

Tresneria 
 
• 105 ºC-ra arte doitu daitekeen berogailua, doitze-tartea gehienez 5 ºC-koa 

duena (105 ± 5 ºC-ko zehaztasunarekin) 
• 0,001 g-ko zehaztasuna duen balantza elektronikoa 
• Lehorgailua, silize-gela edo antzeko substantzia lehorgarria duena 
• Laborategiko material orokorra 

 
 

Laginen kontserbazioa 
 
Polipropileno edo polietilenozko flaskoak erabili, aldez aurretik azido nitriko 
diluituz irakuziak. 
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Eragiketa-prozesua 
 

Aurrez lehortutako laginaren kasuan: 
 
a) Ontzia pisatu 
 
 
 
 
 
 
b) Sedimentua hartu 
 
 
 
 
 
c) Lehortu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurrez lehortu gabeko laginaren kasuan:  
 
a) Lagina zabaldu: 
 
 
 
 
 
 
b) Ontzia pisatu 
 
 
 
 
 
c) Sedimentua hartu 
 
 
 
 
d) Lehortu 
 
 
 

Hauspeatze-ontzi bat berogailuan lehortu (gutxienez 45 
minutuz), lehorgailuan hozten utzi eta pisatu. Masa horri 
m0 deitu. 

Aurreko ontzian, lehortutako laginetik 10-15 g hartu. Pisatu, 
eta masa horri m1 deitu. 

Hezetasunik hartzen ez duen gainazal garbi baten 
gainean lagina zabaldu, eta ondo nahastu. Kendu 2 mm 
baino tamaina handiagoko landare eta harriak 

Berogailuan, 105 ºC-an, hartutako lagina lehortu, eta 
ondoren, lehorgailuan hoztu. Pisatu, eta berriro lehortu 
pisu konstantea lortu arte. Masa horri m2 deitu. 

Hauspeatze-ontzi bat berogailuan lehortu (gutxienez 45 
minutuz), lehorgailuan hozten utzi eta pisatu. Masa horri 
m0 deitu. 

Aurreko ontzian, zabaldutako laginetik 30-40 g hartu. 
Pisatu, eta masa horri m1 deitu. 

Berogailuan, 105 ºC-an, hartutako lagina lehortu, 16 
orduz gutxienez, eta ondoren, lehorgailuan hoztu. Pisatu 
eta berriro lehortu pisu konstantea lortu arte. Masa horri 
m2 deitu. 
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Emaitzen adierazpena 
 

Hezetasuna (h) honako formula honen bidez kalkulatzen da: 
 
                                         h (%) = ( m 1- m 2) /( m1 - m0) x100 
 
Materia lehorra (ms) honako formula honen bidez kalkulatzen da:  
 
                                         ms (%) = ( m 2- m0) /( m1 - m0 ) x100 
 

 
Hondakinak 
 
Hiri-hondakinen ontzira bota hondakinak. 
 

 

2.6.3. pH-a zehaztea sedimentuen laginetan 
 

- Erreferentzia-arauak: NEN 5750 ISO 10390 
 

 
Xedea eta aplikazio-eremua 
 
pH-a elektrodo bidez zehaztea, aurretik atondutako sedimentuen laginetan. 
 
 
Metodoaren printzipioa 
 
Potentzial elektrikoaren neurria baloratzen da laginean. Beirazko elektrodoaren 
mintzean sortzen da aipatu potentziala, eta hori da mintzaren alde bietan dauden 
hidrogeno ioien ekintzaren ondorioa. 
 
 
Erreaktiboak 
 
Disoluzio estandarrak erabili, edo, horrelakorik ez badago, honako hauek: 
 

• Potasio ftalato azido (C6H4C2O4HK) 0,05M disoluzio patroia. 
 

Gatza, 2 orduz, 110 ºC-an lehortu . 10,21 g gatz ur destilatutan (irakin eta 
hoztu berrian) disolbatu, eta 1000 mL-raino diluitu. Kontserbagarri gisa, 
disoluzio patroiari 1 mL kloroformo edo timol–kristal pixka bat gehitu. pH–
a: 4,00 (15-30 ºC bitartean). Polietilenozko flaskoetan kontserbatu. 

 
• Potasio dihidrogeno fosfato (KH2PO4) 0,025M eta sodio hidrogeno fosfato 

(Na2HPO4) 0,025M disoluzio patroia. 
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Gatzak, 2 orduz 110 ºC-an lehortu. 3,44 g potasio dihidrogeno fosfato eta 
3,55 sodio hidrogeno fosfato ur destilatutan (irakin eta hoztu berrian) 
disolbatu, eta 1000 mL-raino diluitu. Gehitu 1 mL  kloroformo. pH–a: 6,90 
(15 ºC-an); 6,88 (20 ºC-an); 6,86 (25 ºC –an); 6,85 (30 ºC-an). 
Polietilenozko flaskoetan kontserbatu. 

 
• Borax (Na2B4O7.1OH2O) 0,01M disoluzio patroia 

 
3,81 g gatz ur destilatutan (irakin eta hoztu berrian) disolbatu, eta 1000 mL-
raino diluitu; pH 9,22 (20 ºC-an.). Polietilenozko flaskoetan kontserbatu. 

 
 

Tresneria 
 
• pH-metroa 
• Irabiagailu magnetikoa 
• Hauspeatze-ontzia 

 
 

Laginen kontserbazioa 
 
Polipropileno edo polietilenozko ontziak erabili, aldez aurretik azido nitriko diluituz 
irakuziak. 
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Eragiketa-prozesua 
 

a) pH-metroa kalibratu: 
 
 
 
 
 
 
b) Sedimentua hartu: 
 
 
 
 
 
 
 
c) Dekantatzen utzi: 
 
 
 
 
 
 
d) pH-a neurtu: 
 
 
 
 
 
 
Oharrak 
 
Honda ez dadin, ez utzi elektrodoa lehorturik luzaroan. 
 
 
Emaitzen adierazpena 

 
pH–aren balioa zuzenean irakurri. 
 

Doitasuna eta akatsa 
 

Tresnaren araberakoak dira. Argibideei begiratu. 

Fabrikatzailearen arauei jarraituz, pH–metroa kalibratu, 
baldin eta kalibrazioak iraungitze-data gainditua badu 
(begiratu erabilera-epeari).  

Aurretik atondutako sedimentuen lagineko 10 mL 
koilara batez hartu, eta hauspeatze-ontzi batean jarri. 
250 mL ur destilatu gehitu, eta gogor irabiatu 5 minu-
tuan. 

Gogor irabiatu ondoren, irabiagailua itzali. Esekidura 
horren pH-a berehala neurtu; horretarako, kalibratutako 
pH-metroa erabili.

Parafina-paper batez ontzia estali, eta dekantatzen utzi 
2 orduz gutxienez, baina ez 24 ordu baino gehiago. 
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Hondakinak 
 
Ez da hondakinik sortzen. 
 

Segurtasun-neurriak 
Begiratu erreaktiboen segurtasun-fitxei. 
 

 

2.6.4. Materia organikoaren kantitatea zehaztea sedimentuen laginetan 
 

- Erreferentzia-arauak:  
Métodos Oficiales de Análisis. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Técnicas y Experimentos de Edafología. Jaime Porta Casanellas. 
Total Carbón, Organic Carbon and Ormanic Matter. Nelson, D.W. Sommers, L.E. 
ISO 10694. 

 
 
Xedea eta aplikazio-eremua 
 
Sedimentuen laginetan dagoen materia organikoaren kantitatea zehaztea. 
 
 
Metodoaren printzipioa 
 
Azido sulfurikoaren presentzian, dikromatoak oxidatu egiten du sedimentuetan 
dagoen materia organikoa. Soberan geratzen den oxidatzailea, dikromatoa, alegia, 
sulfato ferroso amonikoarekin baloratzen da. Oxidatutako karbonoaren kantitatea 
kalkulatzeko erabiltzen da erreduzitutako dikromatoaren kantitatea, eta hortik, 
oxidagarria den materia organikoaren kantitatea kalkulatzen da. 

 
 
Erreaktiboak 
 

• Potasio dikromatoa 1N 
Aurretik 103 ºC-an bi orduz lehortutako 49,05 g K2Cr2O7 ur destilatutan 
disolbatu, eta litro bateraino diluitu . 

 
• Azido sulfuriko kontzentratua % 96 

 
• Azido fosforiko kontzentratua % 85 

 
• Ferroina, disoluzio adierazlea 

 
• Sulfato ferroso amonikoa (Mohr Gatza) 0,5 N 

196,1 g (SO4)2Fe(NH4)2 · 6H2O substantzia 800 mL ur destilatutan disolbatu 
(aurretik 20 mL azido sulfuriko gehitu ur destilatuari), eta litro bateraino 
diluitu. Erabili behar den bakoitzean, potasio dikromatoarekin estandarizatu 
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behar da. Hori egiteko, baloratu egin behar da sulfato ferroso amoniako 
disoluzioa 10 mL potasio dikromato 1 N-arekin, prozeduran, laginarekin 
egiten den bezalaxe. Faktorea kalkulatzeko, formula hauxe aplikatu: 

  
 F = (10 x 1) / (0,5 x V) 

 
 

Tresneria 
• 500 mL-ko erlenmeyer matrazeak 
• Irabiagailu magnetikoa 
• Mikrobureta 

 
 

Laginen kontserbazioa 
 
Polipropileno edo polietilenozko flaskoak erabili, aldez aurretik azido nitriko 
diluituz irakuziak. 
 
 
Eragiketa-prozesua 
 
a) Galbahetu 
 
 
 
 
b) Lagina hartu 
 
 
 
 
 
c) Azido sulfurikoa gehitu 
 
 
 
 
 
 
d) Gehitu 
 
 
 
 
 
 
e)  Baloratu 
 
 

 

Aurretik atondutako lagina txikitu eta 250 µm-ko 
galbahetik pasa. 

0,2-1 g lagin hartu eta erlenmeyer batean sartu. 10 mL 
K2Cr2O7 (1N) gehitu, eta eskuz poliki irabiatu. 

Poliki eta irabiatuz, irakitea ez dadin oso gogorra izan, 
20 mL H2SO4 kontzentratu gehitu. 30 minutuz utzi 
bertan. 

200mL ur desionizatu gehitu, eta baita 10 mL azido 
fosforiko ere. Hozten utzi. 

Aurretik estandarizatutako sulfato ferrosoa amonikoarekin 
baloratu. Hiruzpalau tanta ferroina bota, eta kolore urdin-
berdetik  marroi-gorrixkara pasatuko da. Halere, kolore 
berde-urdinxka berriro ager daiteke minutu batzuetara. 
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Oharrak 
 

• Laginak duen materia organikoaren kantitatea oso altua bada, eta potasio 
dikromatoaren % 80 edo gehiago erreduzitzen bada, errepikatu egin behar 
da prozesua lagin txikiagoa hartuta. 

• Oxidazioa hotzean egin dugu, eta horrek esan nahi du ez dela beroan edo 
errefluxuan egindakoa bezain gogorra izango. 

• Sedimentuetan dagoen kloruroa % 1 baino gehiago bada, azido sulfurikoari 
25 g zilar sulfato gehitu behar zaizkio litro bakoitzeko. 

 
 
Emaitzen adierazpena 

 
M.O.  = 0,003 x 1,72 x 1,29 x [A x 1 - B x 0,5 x F] x 100 / m 
 

M.O.: sedimentuetan dagoen karbono organikoaren kantitatea,  %-tan. 
A: gehitutako dikromato kantitatea, mililitrotan. 
B: erabilitako Mohr gatzaren kantitatea, mililitrotan. 
F: Mohr gatzaren faktorea. 
m: hartutako laginaren masa. 
1,72: materia organikoan dagoen karbonoaren batez besteko balioa. 

   1,29: hotzean egiten den metodoari lotutako berreskuratze-ahalmena. 
 
 
Hondakinak 

 
Metal astuneko ontzira bota hondakinak. 
 
 
Segurtasun-neurriak 
 
Erreaktiboen segurtasun-fitxei begiratu. 
Erreaktibo korrosiboekin aritzean, eskularruak eta betaurrekoak erabili. 
Azidoak, amoniakoa eta konposatu organiko lurrunkorrak maneiatzean, eskularruak, 
betaurrekoak eta gasetarako beira-arasa erabili. 
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2.6.5. Metalen erauzketa aqua regiaren bitartez 
 

- Erreferentzia-araua: ISO 11466 
 
 
Xedea eta aplikazio-eremua 
 
Sedimentuetako metal astunen erauzketa aqua regiaren bitartez. 
 
 
Metodoaren printzipioa 
 
Aurretik atondutako sedimentuen lagineko metalak honela erauzten dira: lagina 
sartzen da HCl eta HNO3 dituen nahaste batean; 16 orduan giro-tenperaturan egon 
eta gero, beste bi orduan errefluxuan irakiten uzten da. 
 
 
Erreaktiboak 
 

• Ur destilatua 
• Azido klorhidriko kontzentratua 
• Azido nitriko kontzentratua 
• Azido nitrikoa 0,2 M 

 
 
Tresneria 
 

• 63 µm-ko galbahea 
• Lehorgailua 
• 250 mL-ko erreakzio-matrazea 
• Hozkailua 
• Atorra bero-emailea 
• Iragazketa-inbutua 
• Beira-zuntzezko iragazkia 
• Kitasato matrazea 
• Erlenmeyer matrazea 

 
 
Laginen kontserbazioa 
 
Polipropileno edo polietilenozko flaskoak erabili, aldez aurretik azido nitriko 
diluituz irakuziak. Ingurune azidoan hainbat hilabetez kontserbatzen da. 
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Eragiketa-prozesua 
 
a) Sedimentuaren lagina hartu: 
 
 
 
 
 
 
b) Erreakzio-matrazera pasatu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Giro-tenperaturan erauzten utzi: 
 
 
 
 
 
 
d) Errefluxuan berotu: 
 
 
 
e) Iragazi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hondakinak 
 
Hiri-hondakinen ontzira bota hondakinak. 
 
 

Atondutako lagineko agregakinak txikitu eta 63 µm-ko 
galbahetik pasa. 3 g hartu —limo eta buztinak—. 

Hartutako lagina erreakzio-matrazera pasatu, eta erreaktibo 
hauek gehitu: 0,5-1 mL ur, erreakzio-matrazea poliki 
irabiatuz 21 mL HCl kontzentratu, eta ondoren, 7 mL HNO3 
kontzentratu. 
Materia organikoaren kantitatea zehaztea izeneko 
eragiketa-moduarekin kalkulatutako sedimentuetako 
karbono organikoa 0,5 g baino gehiago bada, 0,5 g-tik 
gorako 0,1 g bakoitzeko 1 mL HNO3 kontzentratu gehitu 
(betiere 10 mL  baino gutxiago). 

Erreakzioa bukatutakoan, 15 mL HNO3 0,5 M gehitu, eta 
hozkailua erreakzio-matrazearekin konektatu ondoren, 16 
orduan geldi utzi erauzten. 

2 orduan errefluxuan berotu eta gero hozten utzi. 

Hozkailuan 10 mL HNO3 kontzentratuz irakuzi eta geldi 
utzi. Ondoren, beira-zuntzezko iragazki baten bidez hutsean 
iragazi. Erreakzio-matrazea HNO3 0,5 M kantitate txiki 
batez irakuzi, eta eratutako soluzioa iragazi. 
Iragazitako disoluzioa aproposa da xurgatze atomikoaren 
bidez sedimentuen metalak analizatzeko. 
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Segurtasun-neurriak 
 
Erreaktiboen segurtasun-fitxei begiratu. 
Erreaktibo korrosiboekin aritzean, eskularruak eta betaurrekoak erabili. 
Azidoak, amoniakoa eta konposatu organiko lurrunkorrak maneiatzean, eskularruak, 
betaurrekoak eta gasetarako beira-arasa erabili. 
 
 

2.6.6. Metalen kontzentrazioa zehaztea sugarretako xurgatze atomikoaren bidez 
 
 

- Erreferentzia-araua: Standard Methods 3010 (UNE 77-056-83) 
 
Xedea eta aplikazio-eremua 
 
Xurgatze atomikoaren bidez sedimentuetako metalak zehaztea da metodo honen 
xedea —aqua regiaz erauzi daitezkeen metalak—. Aire-azetileno sugarra eta adizio-
metodoa erabiltzen dira horretarako. 
 
Sedimentuetako metalen kontzentrazioek honako balio hauek gainditzen badituzte, 
aire-azetileno sugarretako xurgatze atomikoa erabil daiteke soilik. 
 

Metal astunak Metodoa erabiltzeko kontzentrazio-muga 
(mg/kg pisu lehor) 

Cd > 2 
Co >12 
Cu >5 
Cr >12 
Mn >2 
Ni >12 
Pb >15 
Zn >2 

 
 
Metodoaren printzipioa 
 
Sedimentuetako metal astunen erauzketatik sortutako erauzkina analizatzen da. 
 
 
Erreaktiboak 
 

• Metalen disoluzio patroiak. 
1000 mg/L-ko metalen disoluzio ametan oinarritutako eta disoluzio 
matrizean diluitutako ondoz ondoko diluzioak prestatzen dira. 

 
• Masan % 1 HNO3 duen disoluzio matrizea. 

1,5 mL HNO3 ur destilatutan 1000 mL-raino diluitu. 
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Tresneria 
 

Perkin Elmer AA100 sugarretako xurgatze atomikoko espektrofotometroa, edo 
antzekoren bat. 

 
 
Laginen kontserbazioa 
 
Polipropileno edo polietilenozko flaskoak erabili, aldez aurretik azido nitriko 
diluituz irakuziak. Ingurune azidoan hainbat hilabetez kontserbatzen da. 
 
 
Eragiketa-prozesua 
 
a) Erauzkina edo aterakina prestatu: 
 
 
 
 
 
 
b) Tresneria prest jarri (AA WinLab programaren bitartez): 
 
 
 
 
 
 
c) Adizio-metodoaren bidezko analisia egin (Cu-aren adibidea): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metalen erauzketan sortutako disoluzioa 1 L-raino 
diluitu, disoluzio matrizea erabiliz. —Metal batzuen 
kontzentrazioak oso txikiak badira, gutxiago diluitu—. 

Funtzionamendurako prestaketa-argibideei jarraitu; 
horretarako, 5 mg/L-ko Cu disoluzio patroia erabili. Cu-
rik izan ezean, Mn erabili. 

Adiziorik gabeko disoluzioa eta adizioa duten 
disoluzioak prestatu: 
 
Adiziorik gabeko disoluzioa prestatu (Sample): 50 mL 
aterakin hartu, eta 100 mL-raino diluitu disoluzio 
matrizearekin. 
Lehen adizioa duen disoluzioa prestatu (Addition 1): 50 
mL aterakin eta 25 mL disoluzio patroi (2 mg/L Cu) 
nahastu, eta 100 mL-raino diluitu disoluzio 
matrizearekin. (1 mg/L Cu kontzentrazioa duen adizioa 
egin dugu). 
Bigarren adizioa duen disoluzioa prestatu (Addition 2): 
50 mL aterakin hartu eta 100 mL-raino diluitu, 2 mg/L-
ko disoluzio patroiarekin. 
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Emaitzen adierazpena 
 
Pantailan irakurri behar dugu erauzkineko metalaren kontzentrazioa. AA WinLab 
programak kontzentrazioa ematen du, eta nola programatu, hala idazten du txostena. 
Kontuan izan diluzio-faktorea, baldin eta hori egiten bada (hori sartzea ere programa 
daiteke). 
 
Metalaren kontzentrazioa sedimentuan w, mg/kg pisu lehor, horrela kalkulatzen da: 
 

w= (m · V) / W 
 

 m: erauzkineko metalaren kontzentrazioa da (mg/L). 
W: laginaren masa (kg), hezetasun-mailari dagokion masa kenduta. 
 V: erauzkinaren bolumena (L) 

 
 
Oharrak 
 
Erauzkinaren analisia adizio-metodorik erabili gabe egin daiteke, eta matrizeak 
eragindako interferentzia handiegia ez bada, antzeko emaitzak lortuko dira. 
 
 
Hondakinak 

 
Tresnan dagoen edukiontzian metatzen dira hondakinak, eta metal astunen 
disoluzioak direla kontuan hartu behar dugu. Patroien hondakinak metal astunen 
ontzian metatuko dira. 

 

Open > Method-en, File-ren menuan klik egin. 
Behar duen metodoa hautatu. 
Toolbar erreminta-barran, WkSpace lan-eremu bat 
zabaldu, honako pantaila hauek dituena: Manual, 
Results eta Calib. 
Disoluzio matrizea xurgatu eta Analyze Blank-en klik 
egin. 
Adiziorik gabeko disoluzioa xurgatu. Zerrenda 
tolesgarrian, Sample agertzen dela ziurtatu. Analyze-n 
klik egin. 
Lehen adizioa duen disoluzioa xurgatu. Zerrenda 
tolesgarrian Addition 1 agertzen dela ziurtatu. Analyze-
n klik egin. 
Bigarren adizioa duen disoluzioa xurgatu. Zerrenda 
tolesgarrian Addition 2 agertzen dela ziurtatu. Analyze-
n klik egin 
Kontzentrazioaren balioa irakurri 
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Segurtasun-neurriak 
 
Erreaktiboen segurtasun-fitxei begiratu. 
Erreaktibo korrosiboekin aritzean, eskularruak eta betaurrekoak erabili. 
Azidoak, amoniakoa eta konposatu organiko lurrunkorrak maneiatzean, eskularruak, 
betaurrekoak eta gasetarako beira-arasa erabili. 

 
 

Adizio-metodorako gomendatutako disoluzio patroien prestaketa 
 
 

Elementua Hein lineala 
 . . . mg/L-raino 

100 mL-ko disoluzio 
patroiaren kontzentrazioak 

(mg/L) 

Adizio gabeko 
disoluzioa 
(Sample) 

Lehen adiziodun 
disoluzioa 
(Adizioa 1) 

Bigarren adiziodun 
disoluzioa 
(Adizioa 2) 

Cu 5 
2 

(20 mg/L-ko 10 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

Cd 2 
1 

(20 mg/L-ko 5 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

Cr 5 
2 

(20 mg/L-ko 10 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

Fe 6 
3 

(20 mg/L-ko 15 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

Mn 2 
1 

(20 mg/L-ko 5 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

Zn 1 
0,5 

(10 mg/L-ko 5 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

Ni 2 
1 

(20 mg/L-ko 5 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

Co 3,5 
1,5 

(10 mg/L-ko 15 mL hartu eta 
100 mL-raino diluitu) 

50 mL 
aterakin hartu 
eta 100 mL-
raino diluitu 
disoluzio 
matrizearekin

50 mL aterakin 
eta 25 mL 
disoluzio patroi 
nahastu eta 100 
mL-raino 
diluitu 
disoluzio 
matrizearekin 

50 mL aterakin 
hartu eta 100 mL-
raino diluitu 
disoluzio 
patroiarekin 
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2.7. DEBAKO ITSASADARREKO SEDIMENTUEN AZTERKETA 

 
Atal hau Debako itsasadarreko sedimentuetan jatorri antropogenikoko azken aldiko 

kutsaduraren azterketa da; hain zuzen ere, materia organikoak eta metal astunek 
sortutako azken aldiko kutsaduraren azterketa da. 

 

2.7.1. Metodologia 
 

Laginketa-kopurua eta -lekuak planifikatzeko, oso lagungarria da itsasbeherak begi-
bistan utzitako sedimentuak lekuan bertan ikustea, eta jasotako informazioa idatzitako 
informaziorekin aldaratzea —informe, artikulu, liburu...—. Laginketari buruzko aurreko 
atalean azaldu denez, metal astunek sortutako kutsadurak honako ezaugarri hauek ditu: 
metal astunen kontzentrazioak handiagoak dira partikula txikietan (McDuffi 1978), eta 
jatorri antropogenikoko metal astunak orokorrean limoz eta buztinaz osatutako partikula 
txikietan adsorbatzen dira (Forstner & Salomons 1980). Hori guztia kontuan hartuta, 
itsasbeheran airean geratzen diren ale xehez osatutako sedimentuak aukeratu ziren soilik 
eta ez ale larriko sedimentuak. 

 
Irudia: Marearteko sedimentuak. 

 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 

 
Laginak mareabeheak begi bistan utzitako lekuetan hartu ziren, eta gainazaleko 

lehen 0-5 cm-an. Laginak paleta batekin hartu ziren, eta polipropileno edota 
polietilenozko aho zabaleko ontziak erabili ziren laginak gordetzeko, aldez aurretik 
azido nitriko diluituz irakuzitakoak. 

 
Laginketa 2003ko apirilean egin zen, eta laginketa-puntu bakoitzeko gainazaleko 

lagin bat hartu zen; beraz, ez da azterketa sakona, baina bai itsasadarraren ingurunearen 
egoera ikusteko modukoa. 

 
Laginak itsasadarreko bost puntutan hartu ziren, lehortu, 2 mm baino handiagoko 

agregakinak txikitu eta 2 mm-ko galbahetik pasatu ziren lehenbizi, eta galbahe 
txikiagoetatik ondoren. Ale horien <63 µm-ko laginak —limo eta buztinak— aqua 
regiaz erauzi eta 100 mL-raino diluitu ziren. 
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Sortutako disoluzioetako metal astunak zehazteko, sugarraren xurgatze atomikoko 

adizio-metodo bidezko analisiak egin genituen. Analisiak Ignacio Zuloaga BHIko 
laborategietan egin ziren. 

 

2.7.2. Debako itsasadarra 
 

 

 
 

Iturria: www.gipuzkoa.net 
. 

2.7.2.1. Deba arroaren ezaugarri orokorrak 

 
Deba ibaiak Leintz-Gatzaga aldean, iparraldeko eta Ebro aldeko arroen muga- 

lerroaren inguruetan du sorburua, hango zenbait errekek bat egitean. 
 

Arroaren azalera 533,8 km2-koa da, ubide nagusia 62,4 km luze da eta 127.000 
biztanle du. Giza ekintza nagusiak metal-industria eta doitasun-mekanika dira, eta 
kontrolik gabeko isurkiak sortzen ditu —ETEetako (Enpresa Txiki eta Ertain) eta 
hirietako isurkiak gehienbat—. Zuhaitz baten itxura du goialdean, eta gero estutu egiten 
da. Arroaren kotarik garaiena 1.361 m-koa da —oso kota altua—, eta luzetarako malda 
batez beste % 2,18koa da. 

 
Gipuzkoako arro guztiak aztertzen baditugu, Deba arroa dago egoerarik eskasenean. 

Ego erreka da, Eibartik aurrera, emaitzarik txarrenak dituena; bera da hain zuzen 
Gipuzkoako tarterik kutsatuena. Uraren kalitatea ez da kontuan hartu behar alderdi 
fisikotik, kimikotik eta biologikotik begiratuta bakarrik; ibaiaren habitata ere hondatuta 
dago egin diren bideratze eta estaltzeen ondorioz. Are gehiago, une honetan egiten ari 
diren obrak —Eibar-Gasteiz autobidea, saneamendu-sareak...— eragin handia izaten ari 
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dira ubide eta ur-bazterretan. Hala ere, badaude faktore batzuk pixkanaka 
errekuperatzen ari dela adierazten dutenak. Azpimarragarriena da Oñati ibaiko uraren 
kalitatea errekuperatu egin dela, 1998ko urtean egindako saneamendu lanen ondorioz, 
eta Deba ibaiaren goialdeko isurkiak gutxitu egin direla Eskoriatza-Aretxabaleta tartean 
egindako obrei esker. Era berean, toxikotasuna ere asko gutxitu da laginketa-estazio 
guztietan. Metalen kontzentrazioa ere, gaur egun, 1990ko hamarkadaren hasieran 
zegoena baino askoz ere txikiagoa da, % 35-50 txikiagoa, gutxi gorabehera. (Informazio 
gehiago, www.gipuzkoa.net) 

 

2.7.2.2. Ingurumen-azterketaren zenbait ezaugarri 

 
Deba ibaiaren itsasadarra Kantauri Itsasoaren sortaldean dago, EAEko Gipuzkoa 

lurraldean. Itsasadarraren ezaugarririk nabarmenena inguruko mendiek sortzen duten 
estugunea da. Horren ondorioz, esan daiteke, beldurrik gabe, ez duela inoiz oso padura 
zabala izan. Dena den, gaur egun, lehengo padura horrek beteko lukeen eremurik 
handiena Deba herriak bete du. Gainerakoak, bi zati txiki izan ezik, nekazaritza 
lanetarako lehortu dira. 

 
Deba ibaiaren bokalean bi hondartza daude. Eskuinaldean, Deba ibaiaren itsasadarra 

kanalizatu aurretik bertan sortzen zen barraren lekukoa den Deba hondartza. Hondartza 
handi horrek duna zoragarriak izango zituen garai batean, baina Deba herriaren 
zabaltzeak, trenbideak eta turismoa indartzeko egin diren lanek erabat suntsitu dituzte.  
Ezkerraldean, berriz, Mutrikuko Ondarbeltz hondartza dugu. Balio ekologiko txikiko 
hondartza hori ibaiaren kanalizaziorako ezkerraldean eraiki zen morruak sorrarazi zuen. 

 
Deba herriko hondakin-urak Arronamendiko HUAZera (Hondakin Uren Arazketa 

Zentroa) bidaltzen dira —Itziarko hondakin-urak ere jasotzen ditu—, eta tratamendu 
fisiko eta biologikoa jaso ondoren, urak itsasora isurtzen dira. 

 
Deba herrian kokatutako enpresa gehienak Itziarko poligono industrialera joan dira. 

Hala ere, Artzabal auzoan makina-erremintako enpresa bat eta galbanizatzeko beste bat 
daude, eta Ozio errekaren ondoan, galbanizatzeko bat dago. 
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2.7.3. Laginketa-puntuak 
 
Marearteko zonako sedimentuak —marea behean begi-bistan daudenak— bost 

tokitatik hartu ziren: 
 

IRUDIA: Laginketa-puntuak. 

 
 
 
 

• 1. laginketa-puntua Deba-Mutriku 
errepideko zubiaren ondoan kokatuta 
dago, ibaian gora eta eskuinaldean. 
Laginak itxura lohitsu eta beltzezka 
zuen. 

 
 
 
 
 

 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 

 
 

• 2. laginketa-puntua Ozio 
erreka Deba ibaiarekin 
elkartzen den tokiaren ondoan 
dago, ibaian gora. Laginak 
itxura lohitsu eta beltzezka 
zuen. 

 
 

 Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
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• 3. laginketa-puntua Artzabal 

auzotik datorren Antzondo 
erreka Deba ibaiarekin 
elkartzen den tokiaren 
ondoan dago, ibaian behera. 
Laginak itxura lohitsu eta 
beltzezka zuen. 

 
 
 

Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
 
 

• 4. laginketa-puntua Casa Campo izeneko paduraren ondoan dago. 
Laginak itxura lohitsu eta beltzezka zuen. 

 
• 5. laginketa-puntua Deba-Eibar trenbideko zubiaren ondoan dago, ibaian 

behera eta eskuinaldean. Laginak itxura hareatsua zuen. 
 
 

Materia organikoaren edukia ibaian gorako laginketa-puntuetan uniformeki 
txikitzen da, honako grafiko honetan ikusten denez: 

 
 

% materia organikoa

8.62
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3.64
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Nahiz eta Deba herriko hondakin-urak Arronamendiko HUAZera bideratuak 
izan, herriko isurkiak azaltzen dira ibaian, 1. eta 2. puntuetan materia organikoaren 
ehuneko handiak azaltzen baitzaizkigu. 

 
 

2.7.4. Emaitzak eta eztabaida 
 

Sedimentuetako metal astunen analisien emaitzak, (mg/kg pisu lehor), honako 
taula honetan azaltzen dira: 
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Laginketa-
puntuak Cd Cu Cr Ni Zn Fe Mn 

1 1,79 228 350 162 1.373 48.033 379 
2 3,07 213 248 141 955 45.288 341 
3 3,26 213 362 402 898 57.349 397 
4 1,70 135 224 128 702 91.935 1.037 
5 1,70 118 127 140 632 92.749 867 
        

EBI-B 0,8 24 53 40 106 - - 
EBI-C 18 250 75 280 840 - - 

 
 
Metal bakoitzaren kontzentrazioa EBI-B eta EBI-C —Ebaluaziorako Balio 

Indikatzaileak, arrisku onargarri-onartezinen tarteko multzoaren mugak jartzen 
dituzte— balioekin alderatuta grafiko hauetan azaltzen da: 

 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5

Laginketa-puntuak

m
g/

kg
 p

is
u 

le
ho

r

EBI-C
Cd
EBI-B

 
 

0
50

100
150
200
250
300

1 2 3 4 5

Laginketa-puntuak

m
g/

kg
 p

is
u 

le
ho

r

EBI-C
Cu
EBI-B

 
 



                                                                                                                                     Analisiak         

73 

73

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1 2 3 4 5

Laginketa-puntuak

m
g/

kg
 p

is
u 

le
ho

r

EBI-C
Cr
EBI-B

 
 

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5

Laginketa-puntuak

m
g/

kg
 p

is
u 

le
ho

r

EBI-C
Ni
EBI-B

 
 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

1 2 3 4 5

Laginketa-puntuak

m
g/

kg
 p

is
u 

le
ho

r

EBI-C
Zn
EBI-B

 
 
Grafiko horiek ikusita, honako hauek ondoriozta ditzakegu: 
 

• Orokorrean, lurzoru eta sedimentu ez-kutsatuetan Cd-aren 
kontzentrazioak 0,8 mg/kg baino txikiagoa izan behar du; beraz, Cd-aren 
metatze garrantzitsua dago. 

 
• Lur-azaleko Cu-aren batez besteko kontzentrazioak 24 mg/kg-koa izan 

behar du, beraz, Cu-aren kontzentrazioak oso handiak dira. 
 

• Neurtutako Cr-aren kontzentrazioak oso handiak dira; beraz, oso 
kutsatuta dago, gehienbat Deba herriko laginketa-puntuetan, eta bereziki 
3. puntuan. 
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• Neurtutako Ni-aren kontzentrazioak nabariak dira, eta 3. puntukoa oso 

handia da, Artzabal auzoko isurkiak jasaten baititu. 
 

• Neurtutako Zn-aren kontzentrazioak oso handiak dira eta gehienbat Deba 
herriko laginketa-puntuetan.  

 
Sedimentuen kontzentrazioak heterogeneoak dira eta laginketa-puntu bakoitzeko 

kutsadura-maila alderatzea zaila da. Zailtasun horri aurre egiteko, aberaste-faktorea 
erabil dezakegu; faktore hori honela definitzen da: sedimentuko metalaren 
kontzentrazioaren eta kutsatu gabeko sedimentuko metalaren kontzentrazioaren arteko 
erlazioa da. Azterketa honetan, kutsatu gabeko balio gisa, EBI-B kontzentrazioak hartu 
ditugu. 

 
Aberaste-faktoreen batez besteko geometrikoak metalen “Kutsatzaile Kargaren 

Indizea” (KKI) zehazten du, eta KKI hori baliagarria da puntu bakoitzeko kutsadura-
maila alderatzeko. 

 
Taula honetan, metalen aberaste-faktoreak eta Kutsatzaile Kargaren Indizeak 

adierazten dira: 
 
 
 
 

Laginketa-
puntuak Cd Cu Cr Ni Zn KKI 

1 2,24 9,5 6,60 4,05 12,95 5,94 
2 3,84 8,86 4,68 3,53 9,01 5,51 
3 4,08 8,86 6,83 10,05 8,47 7,32 
4 2,13 5,63 4,23 3,2 6,62 4,04 
5 2,13 4,92 2,40 3,5 5,96 3,50 
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Goiko eta beheko grafikoetan ondo ikusten da: 
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• Jatorri antropogenikoko kutsadura —aberaste-faktorea eta KKIa 1 
baino handiagoak baitira—. 

•  Deba herriko laginketa-puntuetan —1, 2 eta 3 puntuetan— 
kutsadura handiagoa dagoela ibaian gorakoetan baino —1 eta 2 
puntuetan— . 

• Artzabal auzotik isurkiak botatzen dituztela, eta horrek 3. puntua 
gehien kutsatutakoa izatea eragiten du. 

 

Kutsatzaile Kargaren Indizea

3,5

4,04

7,32

5,51

5,94

1
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laginketa-puntuak

 
Irudi honetan laginketa-puntuen Kutsatzaile Kargaren Indizeak adierazten dira: 
 

 
 

 

2.7.5. Laburpena eta ondorioak 
 

 
Nahiz eta jatorri antropogenikoko azken aldiko kutsaduraren azterketa sakona ez 

izan, esan dezakegu gaur egun Debako itsasadarra etengabe ari dela kutsatzen, eta 
honako hauek ondoriozta ditzakegu: 
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• Debako itsasadarrean zenbait industria- eta herri-kutsadura nabariak dira. 
• Kutsadura hori Deba ibaiak ekartzeaz gain, Deban bertan kutsadura-maila 

asko handitzen da. 
• Cr, Zn, Cu eta Ni-ak eragindako kutsadura oso altua da. 
• Artzabal auzotik botatako isurkiek metal horien kontzentrazioak handitu 

egiten dituzte. 
• Cr, Ni eta Zn-ak EBI-Cko balioak gainditzen dituzte; beraz, komeni da 

sedimentuak dragatzea. 
• CEDEXek (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) 

Espainiako portuetan dragaturiko materialaren kudeaketarako argitaraturiko 
gomendioen arabera, sedimentuek 2. ekintza-mailako balioak gainditzen 
dituzte —Ni-aren kasuan—; beraz, sedimentuak dragatuz gero, itsasoko 
uretatik isolatu beharko lirateke, hots, zabortegi kontrolatu batean metatu, 
edo kutsatzaileen kontzentrazioak jaisteko tratamenduak egin. 
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3. METAL ASTUNAK SEDIMENTUETAN: KUDEAKETA 

 

3.1. SARRERA 

 
Gaur egun, ingurumena garbitzeko dragatzeak egiten hasi dira EAEko zenbait 

itsasadar eta portutan. Dragatze horien helburua kutsatutako sedimentuak jasotzea da, 
sedimentu horiek sor ditzaketen ingurumen-arazoak ekiditeko. Aurretik egin izan diren 
dragatzeek beste helburu bat izaten zuten, helburu operatiboa, alegia. Nabigazioa 
errazteko edo portuen handitze-lanetarako egiten ziren dragatze horiek, baina 
ingurumena babesteko ikuspegirik gabeko lanak izaten ziren. 

 
Ingurumena babesteko dragatze-lanak egiten hasi aurretik hartu beharreko 

erabaki gogorrenetakoa dragatu beharrekoa zenbateraino sakondu behar den izaten  da. 
Dragatze arruntetan nabigazioari oztopo egiten dion geruza kentzearekin nahikoa izaten 
da, eta horrek mugatzen du, hain zuzen ere, dragatze-lanaren sakonera. Ingurumenaren 
ikuspegitik, ordea, kutsadura noraino heltzen den ikusi ondoren hartu beharko litzateke 
erabaki hori, eta horren aurretik, sedimentuen kutsadura-mugek zenbaterainokoak izan 
behar duten erabaki beharko litzateke. Arazo batzuk sortzen dira, baina, hori guztia 
aztertzerakoan. 

 
Dragatze-lanaren sakoneraren muga definitzeak sortzen duen ondorio nagusia 

bilduko diren sedimentuen bolumena da. Sakonera handiko lana egitea erabakitzen 
bada, kudeatu beharko diren sedimentuen bolumena handia izango da. Sedimentu 
horiek, gainera, ingurumen-arriskurik gabeko leku seguru batean gorde beharko dira —
horrek dakarren kostua handia izango da—, eta lanak egiten diren espazioan ezingo da 
beste inolako ekintza komertzialik aurrera eraman —galera ekonomikoak, beraz—. 
Sakonera txikiagoko dragatze-lana egitea erabakitzen bada, aurreko oztopo batzuk 
txikiagotu daitezke, baina beste berri batzuk sortzen dira. Adibidez, gerta daiteke 
dragatu gabe geratu den kutsatutako sedimentua material garbi batez estali behar izatea, 
barrera modukoa sor dadin kutsatutako materialaren, eta uraren eta uretako epifauna 
bentonikoaren artean. 

 
Eta zer egin behar da dragatutako sedimentuekin? Zer dio horri buruz 

legeriak? Nola kudeatu behar dira kontrolatutako zabortegira eraman beharreko 
hondakinak? Galdera horiei erantzuna ematea da hirugarren atal honen helburua, 
dragatutako materialaren kudeaketarako prozedura erakustea, hain zuzen ere. 
Prozedura horrek, gainera, zabortegira bidali beharreko beste edozein hondakinen 
kudeaketarako ere balio dezake. 

 
 

3.2. LEGERIA 

 
Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legeak Espainiako legeriara 

egokitzen du 91/156/CEE Europar Batasuneko Zuzentaraua, eta bertan, hondakinen 
definizio hau azaltzen da: “1 anexoan azaltzen den eta edukitzaileak bota edo botatzeko 
asmoa edo obligazioa duen substantzia oro”. Aipatutako anexo horretan, 15 taldetan 



Kudeaketa     79 
 

79 

edo kategoriatan banatzen dira hondakinak, eta hamaseigarren bat ere badago, Q16a, 
hain zuzen ere, “beste edozein kategoriatan sartzen ez den substantzia, materia edo 
produktu oro” izenburuko 16. talde horretan sar ditzakegu dragatutako sedimentuak, 
beste 15etan ez baita sedimentuei buruzko aipamenik egiten.  

 
Aurreko zuzentarau horren ondorioz Europar Batzordeak argitaratutako Europar 

Hondakinen Katalogoan (EHK) ez da ageri dragatutako materialei buruzko aipamen 
zehatzik. Hala ere, hurbilketa eginez, kutsatutako sedimentuak honako atal hauetan sar 
daitezke: 

• 17. atala —Eraikuntza eta eraispeneko hondakinak (kutsatutako 
lurzoruetako lurrak barne)—: 

  
o 170503* “Substantzia arriskutsuak dituzten lur eta harriak” 
o 170505* “Substantzia arriskutsuak dituzten drainatutako lohiak” 

 
Beraz, orain arte ikusitako guztia kontuan hartuta, dragatutako materialak 

hondakintzat har ditzakegu baina lehen aipatutako hondakinei buruzko 10/1998 Legeak, 
bere 2.1.c artikuluan honako hau dio: “...lege honek ez ditu arautzen itsasontzietatik 
itsasora egindako isurketak, Espainiak sinatutako nazioarteko  tratatuetan araututako  
kasuetan”. Espainiak sinatutako tratatuak hauek dira: Londoneko Nazioarteko 
Hitzarmena (LNH), Oslo-Paris (OSPAR) eta Bartzelonako hitzarmena, 
Mediterraneorako. Horrek esan nahi du, dragatutako materialak hondakinak izanda ere, 
ez dituztela 10/1998ko Legeak arautzen, hitzarmen hauek sortutako arauek baizik.  Arau 
horiek egokitu egin ditu Espainiako kostako ezaugarrietara CEDEX izeneko 
organismoak, eta argitara eman ditu “Recomendaciones para la gestión de los 
materiales de dragado de los puertos españoles. (RGMD)” dokumentuan. Hor azaltzen 
diren aholkuak  jarraitu behar dira portu eta itsasadarretan egiten diren dragatze-lanetan.  

 
Gomendio horien arabera, dragatutako material guztiak edo gehienak lurrean 

kokatutako zabortegi batean pilatu behar badira, edozer dela arrazoia, zabortegiei 
buruzko legeria bete behar dute. Abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretuak egokitu 
egin du Europar Batzordeko 1999/31/CEE zabortegiei buruzko zuzentaraua, eta dekretu 
horretan gainera, zabortegietan pilatutako hondakinen ezabatzea arautzen da. Horrez 
gain, kontuan hartu behar da 2002ko abenduaren 19ko Europar Batzordearen Erabakia, 
zabortegietan pilatu beharreko hondakinak onartzeko prozedurak arautzen dituena, 
alegia. 

 
1481/2001 Errege Dekretu horrek dioenez, arautu gabe geratzen dira honako 

ekintza hauek: “... dragatze-lanetan bildutako lohiak lurrazalean zabaltzea, ongarri 
moduan edo lurraren kalitatea handiagotzeko; arriskutsuak ez diren lohiak nabigazio-
bideetara berriro itzultzea eta gainazaleko uretara botatzea...” 
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3.3. DRAGATUTAKO MATERIALEN KUDEAKETA RGMD-KO AHOLKUEI 
JARRAITUZ 

 
 

Materialak izan dezakeen 
erabilera produktiboa ikertu (5) 

EZ

Erabilera 
produktiborik 
izan dezake?

EZ 

EZ

EZ

Dragatu beharreko inguruneari buruzko informazioa 
jaso 

Material hau karakterizatzetik 
salbuetsia dago? (1) 

Dragatu beharreko materiala 
karakterizatu (2),(3) 

III kategoriakoa da 
materiala? (4) 

Materiala jasotzeko ingurune 
aproposa zein den ikertu 

Kudeaketa-teknika 
deskribatu 

Isurketa-ingurunea 
karakterizatu 

Erabilera 
produktiborik 
izan dezake (5) 

Erabilera- 
proiektua egin 

Lurrean metatzeko 
proiektua idatzi 

Itsasoan sortzen da 
kalterik txikiena? 

Inpaktuaren hipotesia 
egin (6) 

II kategoriakoa da 
materiala? 

Ingurumena zaintzeko 
programa egin (7) 

Ingurumena zaintzeko 
programa behar du? 

Bai 

Bai

Bai

Bai

Bai 

E

E

Ingurumena zaintzeko 
programa egin 

Isurtzeko baimen 
arrunta eskatu Isurtzeko baimen 

berezia eskatu (8) 

EZ 

Bai



Kudeaketa     81 
 

81 

 
(1) Kutsadura iturririk ez bada ageri, ez da sedimentuen karakterizazio fisiko-

kimikorik egin beharko, baldin eta honako ezaugarri hauek badituzte 
sedimentuek: 

 
a. Dragatu beharreko materialen osagai nagusia (>%90) harea, graba edo 

harria da. 
b. Dragatu beharreko materiala hondartza handitzeko erabiltzen da, hau da, 

harea, graba edo oskolez osatua dago, eta partikulen tamaina hondartza 
osatzen duten partikulen antzekoa da. 

c. Urte osoan dragatutako kantitatea ez da 15.000 m3-ra heltzen, eta 
gainera, kantitate txikietan egiten da dragatzea, eta ondo ezagutzen dira 
tokian tokiko ezaugarriak. 

 
Baina, ezaugarri horiek izanik, dragatutako ingurunean kutsatutako sedimentuak 
daudelako susmoa badago, sedimentu horiek karakterizatu egin beharko dira, eta 
bereziki, karakterizazio kimikoa egin beharko zaie. 

 
(2) Dragatutako materiala karakterizatu egin behar bada, laginketa-prozesuari arreta 

handia jarri behar zaio. Laginketaren helburua sedimentuen batez besteko 
kalitatea ezagutzea da, kudeaketari begira zein taldetan sar daitezkeen jakiteko 
(gogoratu 1.8.2.  puntuan adierazitako sailkapena). 
Emaitzak adierazgarriak izan daitezen hartu beharreko laginketa-puntuen 
kopurua honela kalkulatzen da dragatuen kasuan: 
 
    x                         N = laginketa-puntuen kopurua 
    N  =                            x = dragatu beharreko azalera, m2-tan 

  25√x 
 

Edozein delarik dragatu beharreko azalera, laginketa-puntuen kopuru minimoa 4 
izatea gomendatzen da.  
 
Puntuak aukeratzeko garaian kontuan izan beharko da kutsadura-iturri jakinik 
badagoen. Kasu horretan, laginketa-puntuak banatzerakoan, gehiago jarriko dira 
iturri horretatik gertu. Gainerakoetan, hau da, kutsadura-iturri jakinik ez 
dagoenean, puntuak elkarrengandik distantzia berera bananduak aukeratuko 
dira. 
 
Sakoneraren arabera kutsatzaileen kontzentrazioa aldatzen delako susmoa 
badago, laginketa-puntu berean hartutako laginean desberdindu egin beharko 
dira sakoneraren araberako materialak, eta bananduta karakterizatu. 
 

(3) Dragatutako materialen karakterizazioa bi alditan egingo da: 
 

a. Lehen aldian: karakterizazio fisikoa egin eta materia organikoa zehazten 
da. Analisi bakteriologikoak ere egin daitezke kutsadura mota horren 
susmoa badago. Aztertu beharreko parametroak hauexek dira: 

i. Granulometria 
ii. Solidoen kontzentrazioa, hau da, solidoen masa sedimentu- 

bolumen unitateko. 

E
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iii. Materia organikoa, Karbono Organikoa Guztira (KOG) eran. 
iv. Bakteriologia. Hondartzetatik edo itsas kultiboetatik gertu dauden 

hondakin-uren isurketa-puntuetan komeni da bakterio enterikoen 
analisia egitea, koliformeak eta estreptokokoak aztertzeko, batez 
ere. 

 
b. Bigarren aldian: 63 µm baino partikula txikiagoei egiten zaizkie analisi 

kimikoak, eta emaitzak adierazteko, mg/pisu lehor da erabiltzen den 
unitatea. 

  
Derrigorrean aztertu beharreko parametroek A taldea osatzen dute eta 
hauexek dira: 
 

• Merkurioa (Hg) 
• Kadmioa (Cd) 
• Beruna (Pb) 
• Kobrea (Cu) 
• Zinka (Zn) 
• Kromoa (Cr) 
• Poliklorobifeniloak (PCB). IUPACen arabera, 28, 52, 

101, 118, 148, 153 eta 180 izendatutako PCBn batura. 
 
Horiez gain, eta tokiaren ezaugarrien arabera, beste substantzia batzuk 
aztertu beharko dira (B taldea osatzen dute): 
 

• Artsenikoa (As): aurreko metaletako hiruk gutxienez 1. 
ekintza-maila gainditzen badu (gogoratu 1.8.2.an 
esandakoa). 

• Bestelako konposatu organikoak (PCB, olioak...) Lehen 
esandako 7 PCBn baturak gainditu egiten badu 1. 
ekintza-maila, edo sedimentuetako materia organikoaren 
ehunekoa % 10 baino gehiago bada. 

• Pestizida organofosforatuak 
• Eztainua duten substantzia organikoak 
• Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak 
• Beste metal astunak 

 
A taldeko 3 substantzien kontzentrazioek 2.ekintza-maila adierazten 
duenaren % 75 gainditzen badute, edo B taldeko kutsatzaileen 
kontzentrazioa altua bada, II kategorian sailkatu ahal izateko 
bioentseguak egin  beharko dira. Horien arabera erabakiko da II edo III 
kategoriakoa den dragatutako materiala. 

 
(4) Dragatutako materialaren kategoriak: ikusi 1.8.2. puntuan kategoria horien 

definizioak. 
  

(5) Erabilera produktiboa: I eta II kategoriako materialei erabilera produktiboa 
bilatzeko ikerketa egin behar da. Erabilera hauek izan daitezke: 
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• Itsasoari irabazitako lurrak sortzea 
• Hondartzak handiagotzea 
• Kosta-lerroa babestea  
• Padurak sortzea edo daudenak hobeagotzea, itsasaldien arteko lurrak 

zatituz 
• Lurrak hobetzea, berdintzea, landare substratua hobetzea... 
• Eraikuntzarako agregakinak sortzea 
• Basabitzirako habitat berriak sortu eta babestea 

 
(6) II kategoriako materialak itsasora era kontrolatuan isurtzeko edo edozein 

kudeaketa-teknika erabakitzeko, inpaktuaren hipotesia egin behar da. Bertan, 
itsas ingurunean eragin dezaketen ondorio fisiko, kimiko eta biologikoak aztertu 
behar dira. Eragin horiek lekuan eta denboran kokatu behar dira, hau da, 
eragindako habitat, komunitate, espezie eta itsasoaren erabilerak zehaztu behar 
dira; horrekin batera, eragin hori noiz arte izango den azaldu behar da. Eragin 
horiek kuantifikatu egin beharko dira, gainera, ahal den zehaztasun guztiarekin. 

 
(7) Ingurumena zaintzeko programa. Programa horren helburua bikoitza da: alde 

batetik, kudeaketa-teknikan azaltzen diren lanak behar den bezala egiten direla 
ziurtatzea, eta bestetik, inpaktuaren hipotesian azaltzen diren eraginak gainditzen 
ez direla ziurtatzea. Programa bakoitzak ezaugarri espezifikoak ditu erabilitako 
kudeaketa-teknikaren arabera. Hala ere, programa guztiek honako puntu hauek 
kontsideratu beharko dituzte: 

 
• Dragatutako materiala esandako lekuan isurtzen dela eta esandako teknika 

erabiltzen dela ziurtatzea. 
• Esandako epean eta datan egiten dela ziurtatzea. 
• Inguruko uretan isurketak duen eragina ebaluatzen dela ziurtatzea. 

Aztertuko diren parametroak hauek izango dira: esekitako solidoak, 
disolbarazitako elikagaiak, metal astunak eta materia organikoa, eta horrez 
gain,  kontsumitu den disolbagarritutako oxigenoa. 

• Isurketa egiten ari den bitartean beste kolonizazio- edo bioturbazio- 
fenomenorik gertatzen ez dela ziurtatzea. 

 
Programak epe motzekoak edo epe luzekoak izan daitezke, egindako inpaktuaren 
hipotesiaren arabera.  

 
(8) Isurtzeko baimenak: 
 

• Isurtzeko baimen arrunta: I kategoriako dragatuak uretara isurtzen 
direnean eskatu beharrekoa. Puntu hauek bildu beharko dira dokumentu 
batean: 

 
a. Sarrera: dragatuaren nondik norakoak zehaztuko dira, eta batez ere, 

identifikazioa, datak eta epeak. 
b. Deskripzio-memoria: dragatua non egingo den, zein teknika 

erabiliko den dragatzeko, zein sedimentu mota aterako den, ... 
c. Sedimentuen karakterizazioa: egindako ikerketa eta analisien 

emaitzak azalduko dira. 
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d. Erabilera produktiboa: egindako ikerketa 
e. Isurketa-ingurunea zehaztu: kokapena eta kokapen hori aukeratzeko 

egin diren ikerketa eta justifikazio guztiak azaldu behar dira. 
f. Sintesi-txostena: bertan zehazki azaldu beharko dira hainbat datu. 
 

• Isurtzeko baimen berezia: itsasora isuri nahi diren II kategoriako 
materialentzat baimen berezia eskatu beharko da.  Aurreko puntuez gain, 
honako hauek adierazi beharko dira: 

 
a. Isurketa-ingurunearen kokapena eta seinalizatze-sistema  zehatza. 
b. Inpaktu-hipotesia 
c. Ingurumena zaintzeko programa  
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3.4. HONDAKINAK EZABATZEA ZABORTEGIRA BOTAZ 

 
Urtarrilaren 29ko 1481/2001 Errege Dekretuak Espainiako legeriara egokitzen 

du apirilaren 26ko 1999/31 Europar Batasuneko Kontseiluaren Zuzentaraua —
hondakinak isurtzeari buruzkoa— . 

 
Errege Dekretu horrek, apirilaren 21eko 10/1998 Legeak —hondakinei 

buruzkoa— 3.c artikuluan ezartzen duenaren arabera, hondakin arriskutsuen, ez-
arriskutsuen eta geldoen definizio hauek ematen ditu: 

 

• Hondakin arriskutsua: Hondakin Arriskutsuen Zerrendan agertzen direnak, bai 
eta hondakin horiek eduki dituzten ontzi eta edukiontziak ere; Europar 
Batasuneko araudian arriskutsutzat jo direnak, eta Espainiako gobernuak 
Europako araudian nahiz Espainiak parte hartzen duen nazioarteko 
hitzarmenetan ezarritakoari jarraiki onets ditzakeenak. 

 

• Hondakin ez-arriskutsua: hondakin arriskutsuen definizioan sartzen ez den 
hondakin oro dela finkatzen du Dekretuak, eta, beraz, lehenik eta behin 
hondakina arriskutsua ez dela ziurtatu behar dugu behin betiko hondakin ez-
arriskutsuetan sailkatu ahal izateko. 

 

• Hondakin geldoa: hondakin geldoak eraldaketa fisiko, kimiko edo biologiko 
funtsezkorik izaten ez duten hondakin ez-arriskutsuak dira; hondakin geldoak ez 
dira ez disolbagarriak ez eta erregaiak ere, ez dute bestelako erreakzio fisiko 
nahiz kimikorik izaten, ez dira biodegradagarriak, ez dute eragin kaltegarririk 
beraiekin kontaktuan jartzen diren beste materia batzuetan eta, ondorioz, ez diote 
kalterik egiten inguruneari edo gizakion osasunari. Hondakin geldoetan, 
lixibiagarritasuna, hondakinen kutsatzaile-kopurua eta lixibiatuaren 
ekotoxikotasuna ez dira esanguratsuak, eta bereziki lurrazaleko edota lurpeko 
uren kalitaterako ez dira arriskutsuak. 

Praktikan, konposizioan Arriskutsu-izaera ematen dieten Osagaiak dituzten 
hondakinak ere arriskutsutzat jo daitezke (833/1988 Errege Dekretuak aldatzen duen 
952/1997 Errege Dekretuan argitaratutako 4. taulako "C" kodeak eta 5. taulako "H" 
kodeak).  

 
Hondakin bat arriskutsua den ala ez identifikatzeko informazio-iturriak honako 

hauek dira: 
 

• Europar Hondakin Katalogoa (EHK). “Hondakin Arriskutsuen Zerrenda” 
EHKren atal bat da, eta katalogo horretan izartxoa dutenak "Hondakin 
Arriskutsuen Zerrendan" agertzen dira. EHK hori 2002ko otsailaren 8ko 
Aginduan  argitaratu zen.  
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• Jatorrizko produktuaren segurtasun-datuen fitxak.  
 

Zenbait kasutan, hondakinak jatorrizko produktuaren antzeko  konposizioa izan 
dezake, bai eta haren arriskugarritasun-ezaugarriak ere. Hala bada, hondakinaren 
segurtasun-datuen fitxan adierazita egongo da; fitxa hori hornitzaileak eman behar du. 

 
Kasu askotan, hondakinen arriskugarritasun-ezaugarriak ezartzeko, nahikoa 

izaten da analitika bat egitea honako argibide hauei jarraituz: 
 

- Hondakinak izan ditzakeen H3tik H8ra bitarteko eta H10 eta H11 
arriskugarritasun-ezaugarriak zehazteko, nahikoa izan daiteke 
hondakinaren konposizioaren analitika egitea, jatorrizko produktuen 
osagai arriskutsuetan oinarrituz (ikus haien segurtasun-datuen fitxak); 
emaitzei Europako Erkidegoko Batzordeak 2000ko maiatzaren 3ko 
Erabakiaren 2. artikuluan jasotzen diren irizpideak aplikatu ahal izango 
zaizkie. 
 
- Hondakinak izan ditzakeen gainerako arriskugarritasun-ezaugarriak 
zehazteko, "erabateko karakterizazioa" lortzeko ezarritakoari jarraituko 
zaio. 
 

• Hondakinaren karakterizazioa. 
 
Nolanahi ere, agian beharrezkoa izango da erabateko karakterizazioa edo 
karakterizazio partziala egitea, kasu bakoitzaren arabera; karakterizazio hori 
1989ko urriaren 13ko Aginduak, hondakin toxiko eta arriskutsuak 
karakterizatzeko metodoak zehazten dituenak, ezartzen duen moduan egin 
beharko da. 
 
IRUDIA: Laborategiko hondakin arriskutsuak. 

 
 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
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Hondakinak arriskutsuak diren ala ez erabakitzeko fluxu-diagrama: 
 
 
 
 

EZ 

EZ 

Hondakina 
hondakin 

arriskutsuen 
zerrendakoa da? 

Hondakin 
arriskutsua da

952/1997 Errege 
Dekretuaren 3. 

taulako A zatikoa 
da?

952/1997 Errege 
Dekretuaren 3. 

taulako B zatikoa 
da?

952/1997 Errege 
Dekretuaren 4. taulako 
substantziarik ba du? 

Hondakin 
arriskutsua da

Hondakin 
arriskutsua da 

952/1997 Errege 
Dekretuaren 5. taulako 

arriskugarritasun-
ezaugarririk ba du? 

952/1997 Errege 
Dekretuaren 5. taulako 

arriskugarritasun-
ezaugarririk ba du? 

Ez da hondakin 
arriskutsua

Ez da hondakin 
arriskutsua

Ez da hondakin 
arriskutsua

BAI 

BAI BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

EZ 

EZ 

EZ 
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- 952/1997 ERREGE DEKRETUAREN 3. TAULA:  
 

Taula honetan hondakin arriskutsuen kategoriak edo mota generikoak, likido-, 
solido- edo lohi-eran daudenak, hondakin horien izaeraren edo hondakin horiek sortzen 
duten jardueraren arabera sailkatzen dira: 

 
A ZATIA 

Honako osagaiak dituzten hondakinak: 
1. Substantzia anatomikoak; ospitaleetako hondakinak eta beste zenbait 
hondakin kliniko 
2. Farmazietako produktuak, sendagaiak, albaitaritzako produktuak 
3. Zur-kontserbatzaileak 
4. Biozidak eta produktu fitofarmazeutikoak 
5. Disolbatzaile gisa erabilitako produktuen hondakinak 
6. Disolbatzaile gisa erabiltzen ez diren substantzia organiko halogenatuak, 
material polimerizatu geldoak izan ezik 
7. Tenpleko gatz zianuratuak 
8. Olio eta substantzia koipetsu mineralak (ebaketa-olioak, etab.) 
9. Olio/ur- edo hidrokarburo/ur-nahasteak, emultsioak 
10. PCB edota PCT duten substantziak (dielektrikoak, etab.) 
11. Errefinaketa, distilazio edo pirolisitiko mundrun-materiak (distilazio-
jalkinak, etab.) 
12. Tinduak, koloratzaileak, pigmentuak, pinturak, lakak, bernizak 
13. Erretxinak, latexa, plastifikatzaileak, kolak 
14. Identifikatu gabeko substantzia kimikoak edota berriak, gizakiarengan 
edota ingurumenean duten eragina ezagutzen ez bada, eta ikerketa- eta 
garapeneko jardueretatik edo irakaskuntzatik sortzen badira (laborategi-
hondakinak, etab.) 
15. Pirotekniako produktuak eta beste zenbait lehergai 
16. Argazkigintzako substantzia kimikoak eta tratamendu-produktuak 
17. Dibentzofurano polikloratuen familiako produkturen batek kutsatutako 
material guztiak 
18. Dibentzo-para-dioxina polikloratuen familiako produkturen batek 
kutsatutako material guztiak 

 
B ZATIA 

4. taulako zerrendako edozein osagai duten hondakinak eta honako hauek 
dituztenak: 
19. Xaboiak, materia koipetsuak, animali edo landare-jatorrizko argizariak 
20. Halogenatu gabeko substantzia organikoak, disolbatzaile gisa erabiltzen 
ez direnak 
21. Substantzia ez-organikoak, metalik edo konposatu metalikorik ez 
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dutenak 
22. Zepak edota errautsak 
23. Lurrak, buztinak edo hareak, dragatze-lohiak barne 
24. Tenpleko gatz zianuratu gabeak 
25. Partikula edo hauts metalikoak 
26. Erabilitako katalizatzaileak 
27. Metalak edo konposatu metalikoak dituzten likido edo lohiak 
28. Poluzioa kentzeko tratamenduetako hondakinak (poltsa-iragazkietako 
ganbaretako poltsak, etab.), 29., 30. eta 33. puntuetan sartzen direnak izan 
ezik. 
29. Gasen tratamenduko lohiak 
30. Ur-araztegietako lohiak 
31. Deskarbonatazioko hondakinak 
32. Ioi-trukerako zutabeetako hondakinak 
33. Arazketa-lohiak, tratatu gabeak edo nekazaritzan erabili ezin direnak 
34. Zisterna edota tresneriaren garbiketako hondakinak 
35. Kutsatutako tresneria 
36. Kutsatutako ontziak (ontzi, gas-bonbona, etab.), II. taulan aipatutako 
osagairen bat edo batzuk eduki dituztenak 
37. Bateria eta pila elektrikoak 
38. Landare-olioak 
39. Etxeko zaborreko gaikako bilketan jasotako objektuak eta 5. taulako 
ezaugarriren bat dutenak 
40. 4. taulan izendatutako osagaietako bat duen eta 5. taulako ezugarriren bat 
duen beste edozein hondakin 

 
 

- 952/1997 ERREGE DEKRETUAREN 4. TAULA: 
 

Honako osagaiak dituzten hondakinak: 
C1 Berilioa eta  berilioaren konposatuak 
C2 Banadioaren konposatuak 
C3 Kromo hexabalentearen konposatuak 
C4 Kobaltoaren konposatuak 
C5 Nikelaren konposatuak 
C6 Kobrearen konposatuak 
C7 Zinkaren konposatuak 
C8 Artsenikoa eta artsenikoaren konposatuak 
C9 Selenioa eta selenioaren konposatuak 
C10 Zilarraren konposatuak 
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C11 Kadmioa eta kadmioaren konposatuak 
C12 Eztainuaren konposatuak 
C13 Antimonioa eta  antimonioaren konposatuak 
C14 Telurioa eta telurioaren konposatuak 
C15 Barioaren konposatuak, bario sulfatoa izan ezik 
C16 Merkurioa eta  merkurioaren konposatuak 
C17 Talioa eta  talioaren konposatuak 
C18 Beruna eta berunaren konposatuak 
C19 Sulfuro ez-organikoak 
C20 Fluorraren konposatu ez-organikoak, kaltzio fluoruroa izan ezik 
C21 Zianuro ez-organikoak 
C22 Metal alkalino edo lurralkalino hauek: konbinatu gabeko litioa, sodioa, 
potasioa, kaltzioa, magnesioa 
C23 Disoluzio azidoak edo solido-erako azidoak 
C24 Disoluzio basikoak edo solido-erako baseak 
C25 Amiantoa (hautsak eta zuntzak) 
C26 Fosforoa eta fosforoaren konposatuak, fosfato mineralak izan ezik 
C27 Karbonilo metalikoak 
C28 Peroxidoak 
C29 Kloratoak 
C30 Perkloratoak 
C31 Nitratoak 
C32 PCBa edota PCTa 
C33 Farmaziako edo albaitaritzako konposatuak 
C34 Biozidak eta substantzia fitofarmazeutikoak (pestizidak, etab.) 
C35 Substantzia infekziosoak  
C36 Kreosotak 
C37 Isozianatoak, tiozianatoak 
C38 Zianuro organikoak (nitriloak, etab.) 
C39 Fenolak, fenol-konposatuak 
C40 Disolbatzaile halogenatuak 
C41 Disolbatzaile organikoak, disolbatzaile halogenatuak izan ezik 
C42 Konposatu organohalogenatuak, materia polimerizatu geldoak eta taula 
honetan aipatutako gainerako substantziak izan ezik 
C43 Konposatu aromatikoak, konposatu organiko polizikliko eta 
heteroziklikoak 
C44 Amina alifatikoak 
C45 Amina aromatikoak 
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C46 Eterrak 
C47 Substantzia lehergarriak, taula honetan aipatutakoak izan ezik 
C48 Sufrearen konposatu organikoak 
C49 Dibentzofurano polikloratuen familiako edozein produktu 
C50 Dibentzo-para-dioxina polikloratuen familiako edozein produktu 
C51 Hidrokarburoak eta beren konposatu oxigenatu, nitrogenatu edota 
sulfuratuak, taula honetan aipatu gabeak 

 
 

- 952/1997 ERREGE DEKRETUAREN 5. TAULA (arriskugarritasun-
ezaugarriak): 

 
H1 Lehergarria 
H2 Errekaria 
H3-A Sukoierraza  
H3-B Sukoia 
H4 Narritagarria 
H5 Kaltegarria 
H6 Toxikoa 
H7 Kartzinogenoa 
H8 Korrosiboa 
H9 Infekziosoa 
H10 Ugalketarako toxikoa 
H11 Mutagarria 
H12 Azidoa, ura edota airea ukitzerakoan, gas toxiko edo oso toxikoak sor 
ditzakeen substantzia edota prestakina 
H13 Lixibiagarria 
H14 Ingurumenarekiko arriskutsua 
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- HONDAKIN ARRISKUTSUEN ZERRENDA (2002ko otsailaren 8ko Agindua): 

 
EHK 
kodea 

Deskribapena 

01 Meategietako eta harrobietako prospekzio eta erauzketako 
hondakinak eta mineralen tratamendu fisiko eta 
kimikoetakoak 

0103 Mineral metalikoen eraldatze fisikoetako eta kimikoetako 
hondakinak  

010304 Sulfuroen eraldatzean eratutako azidoak sortzen dituzten esterilak 
010305 Substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait esteril 
010307 Mineral metalikoen eraldatze fisiko eta kimikoetan sortutako 

substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait hondakin 
0104 Mineral ez-metalikoen eraldatze fisikoetako eta kimikoetako 

hondakinak 
010407 Mineral ez-metalikoen eraldatze fisiko eta kimikoetan sortutako 

hondakinak, substantzia arriskutsuak dituztenak 
0105 Zulaketako lohiak eta beste zenbait hondakin 
010505 Hidrokarburoak dituzten zulaketako lohiak eta beste zenbait 

hondakin 
010506 Substantzia arriskutsuak dituzten zulaketako lohiak eta beste 

zenbait hondakin 
02 Nekazaritzako, baratzezaintzako, akuikulturako, 

silbikulturako, ehizako eta arrantzako hondakinak; elikagaien 
prestakuntzako hondakinak   

0201 Nekazaritzako, baratzezaintzako, akuikulturako, silbikulturako, 
ehizako eta arrantzako hondakinak 

020108 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin agrokimikoak 
03 Zuraren transformazioko eta paperaren, kartoiaren, paper-

orearen, oholen  eta altzarien produkzioko hondakinak 
0301 Zuraren tranformazioko eta oholen eta altzarien produkzioko 

hondakinak  
030104 Substantzia arriskutsuak dituzten zerrautsak, txirbilak, egur-

ebakinak, zurak, oholak eta xaflak  
0302 Zura kontserbatzeko tratamendu-prozesuetako hondakinak 
030201 Halogenorik ez duten zuraren kontserbatzaile organikoak 
030202 Zuraren kontserbatzaile organokloratuak 
030203 Zuraren kontserbatzaile organometalikoak 
030204 Zuraren kontserbatzaile ez-organikoak 
030205 Substantzia arriskutsuak dituzten zuraren  beste zenbait 

kontserbatzaile 
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04 Ehungintzako eta larrugintzako hondakinak 
0401 Larrugintzako hondakinak 
040103 Koipegabetzean sortutako hondakinak, fase likidorik gabeko 

disolbatzaileak dituztenak 
0402 Ehungintzako hondakinak 
040214 Disolbatzaile organikoak dituzten amaierako hondakinak 
040216 Substantzia arriskutsuak dituzten koloratzaile eta pigmentuak  
040219 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkietako in situ 

tratamenduetako lohiak 
05 Gas naturalaren arazketako hondakinak, ikatzaren 

tratamendu pirolitikokoak eta petrolioa errefinatzean 
sortutakoak 

0501 Petrolioa errefinatzean sortutako  hondakinak 
50102 Gatzgabetzean sortutako lohiak 
050103 Depositu-hondoetako lohiak 
050104 Alkil azidodun lohiak 
050105 Hidrokarburo-jarioak 
050106 Fabrikaren eta tresneriaren mantentze-eragiketetako lohi oliotsuak
050107 Mundrun azidoak 
050108 Beste zenbait mundrun 
050109 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
050111 Erregaiak baseekin garbitzean sortutako hondakinak 
050112 Azidoak dituzten hidrokarburoak 
050115 Iragazte-buztin erabiliak 
0506 Ikatzaren tratamendu pirolitikoko hondakinak 
050601 Mundrun azidoak 
050603 Beste zenbait mundrun 
0507 Gas naturalaren arazketako eta garraioko hondakinak 
050701 Merkuriodun lohiak 
06 Prozesu kimiko ez-organikoetako hondakinak 
0601 Azidoen fabrikazioko, formulazioko, banaketako eta erabilerako 

(FFBEko) hondakinak 
060101 Azido sulfurikoa eta azido sulfurosoa 
060102 Azido klorhidrikoa 
060103 Azido fluorhidrikoa 
060104 Azido fosforikoa eta azido fosforosoa 
060105 Azido nitrikoa eta azido nitrosoa 
060106 Beste zenbait azido 
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0602 Baseen fabrikazio, formulazio, banaketa eta erabilerako 
(FFBEko) hondakinak 

060201 Kaltzio hidroxidoa 
060203 Amonio hidroxidoa 
060204 Potasio hidroxidoa eta sodio hidroxidoa 
060205 Beste zenbait base 
0603 Gatzen eta horien disoluzioen fabrikazio, formulazio, banaketa 

eta erabilerako (FFBEko) hondakinak 
060311 Zianurodun gatzak eta disoluzioak 
060313 Metal astundun gatz solidoak eta disoluzioak 
060315 Metal astundun oxido metalikoak  
0604 Metalak dituzten hondakinak (0603 kategorikoak izan ezik) 
060403 Artsenikodun hondakinak 
060404 Merkuriodun hondakinak 
060405 Metal astundun hondakinak 
0605 Isurkien in situ tratamenduetako lohiak 
060502 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
0606 Sufredun produktuen fabrikazio, formulazio, banaketa eta 

erabilerako (FFBEko) hondakinak, sufrearen prozesu 
kimikoetakoak eta sulfurogabetzetakoak 

060602 Sulfuro arriskutsuak dituzten hondakinak 
0607 Halogenoen fabrikazio, formulazio, banaketa eta erabilerako 

(FFBEko) hondakinak eta halogenoen prozesu kimikoetako 
hondakinak 

060701 Amiantoa duten elektrolisi-hondakinak 
060702 Kloroaren produkzioko ikatz aktiboa 
060703 Merkurioa duten bario sulfatodun lohiak 
060704 Soluzio eta azidoak, adibidez, ukitze-azidoak 
0608 Silizioa eta bere deribatuen fabrikazio, formulazio, banaketa eta 

erabilerako (FFBEko) hondakinak 
060802 Klorosilano arriskutsuak dituzten hondakinak 
0609 Fosforoaren fabrikazio, banaketa eta erabilerako (FFBEko) 

hondakinak eta  fosforoaren prozesu kimikoetako hondakinak 
060903 Substantzia arriskutsuak dituzten edo substantzia arriskutsuekin 

kutsatuak dauden erreakzio-hondakin kaltzikoak 
0610 Nitrogenoa duten substantzien fabrikazio, formulazio, banaketa 

eta erabilerako (FFBEko) hondakinak, nitrogenoaren prozesu 
kimikoetako eta ongarrien ekoizpeneko hondakinak 

061002 Substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait hondakin 
0613 Beste kategoria batean zehaztu gabeko zenbait prozesu kimiko ez-
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organikoetako hondakinak 
061301 Produktu fitosanitario ez-organikoak, zuraren kontserbatzaileak 

eta beste zenbait biozida 
061302 Ikatz aktibo erabilia (060702 kategoriakoa izan ezik) 
061304 Amiantoaren industria transformatzaileko hondakinak 
061305 Kedarra 
07 Prozesu kimiko organikoetako hondakinak 
0701 Oinarrizko produktu kimikoen fabrikazioko, formulazioko, 

banaketako eta erabilerako (FFBEko) hondakinak 
070101 Garbiketa-likido eta likore ama urtsuak 
070103 Disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organohalogenodunak 
070104 Beste zenbait disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organiko 
070107 Erreakzioetako eta destilazioetako halogenodun hondakinak 
070108 Erreakzioetako eta destilazioetako beste zenbait hondakin 
070109 Iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile halogenodunak 
070110 Beste zenbait iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile 
070111 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
0702 Plastikoen, kautxu sintetikoaren eta zuntz artifizialen FFBEko 

hondakinak 
070201 Garbiketa-likido eta likore ama urtsuak 
070203 Disolbatzaile, garbiketa-likido eta  likore ama 

organohalogenodunak 
070204 Beste zenbait disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organiko 
070207 Erreakzioetako eta destilazioetako halogenodun hondakinak 
070208 Erreakzioetako eta destilazioetako beste zenbait hondakin 
070209 Iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile halogenodunak 
070210 Beste zenbait iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile 
070211 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
070214 Substantzia arriskutsuak dituzten gehigarrietako hondakinak 
0703 Tindagaien eta pigmentu organikoen FFBEko hondakinak 

(061100-koak izan ezik) 
070301 Garbiketa-likido eta likore ama urtsuak 
070303 Disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organohalogenodunak 
070304 Beste zenbait disolbatzaile, garbiketa-likido eta  likore ama 

organiko 
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070307 Erreakzioetako eta destilazioetako halogenodun hondakinak 
070308 Erreakzioetako eta destilazioetako beste zenbait hondakin 
070309 Iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile halogenodunak 
070310 Beste zenbait iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile 
070311 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
0704 Produktu fitosanitario organikoen FFBEko hondakinak (020108 

eta 020109-koak izan ezik), zuraren kontserbatzaileak (0302-koak 
izan ezik) eta beste zenbait biozida 

070401 Garbiketa-likidoak eta likore ama urtsuak 
070403 Disolbatzaile, garbiketa-likido eta  likore ama 

organohalogenodunak 
070404 Beste zenbait disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organiko 
070407 Erreakzioetako eta destilazioetako halogenodun hondakinak 
070408 Erreakzioetako eta destilazioetako beste zenbait hondakin 
070409 Iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile halogenodunak 
070410 Beste zenbait iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile 
070411 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
070413 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin solidoak 
0705 Farmazia-produktuen FFBEko hondakinak 
070501 Garbiketa-likidoak eta likore ama urtsuak 
070503 Disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organohalogenoduak 
070504 Beste zenbait disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organiko 
070507 Erreakzioetako eta destilazioetako halogenodun hondakinak 
070508 Erreakzioetako eta destilazioetako beste zenbait hondakin 
070509 Iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile halogenodunak 
070510 Beste zenbait iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile 
070511 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
070513 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin solidoak 
0706 Koipeen, xaboien, detergenteen, desinfektatzaileen eta 

kosmetikoen FFBEko hondakinak  
070601 Garbiketa-likidoak eta likore ama urtsuak 
070603 Disolbatzaile, garbiketa-likido eta  likore ama 

organohalogenodunak 
070604 Beste zenbait disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organiko 
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070607 Erreakzioetako eta destilazioetako halogenodun hondakinak 
070608 Erreakzioetako eta destilazioetako beste zenbait hondakin 
070609 Iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile halogenodunak 
070610 Beste zenbait iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile 
070611 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
0707 Beste kategoria batean adierazi gabeko produktu kimikoen eta 

kimika zehatzaren FFBEko hondakinak  
070701 Garbiketa-likidoak eta likore ama urtsuak 
070703 Disolbatzaile, garbiketa-likido eta  likore ama 

organohalogenodunak 
070704 Beste zenbait disolbatzaile, garbiketa-likido eta likore ama 

organiko 
070707 Erreakzioetako eta destilazioetako halogenodun hondakinak 
070708 Erreakzioetako eta destilazioetako beste zenbait hondakin 
070709 Iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile halogenodunak 
070710 Beste zenbait iragazketa-opil eta erabilitako xurgatzaile 
070711 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkien in situ tratamenduetako 

lohiak 
08 Estalduren (pintura, berniz eta beira-esmalteen), kolen, 

zigilatzaileen eta inprimaketa-tinten fabrikazioko, 
formulazioko, banaketako eta erabilerako (FFBE) 
hondakinak 

0801 Pintura eta bernizen FFBEko hondakinak 
080111 Disolbatzaile organikoak edo beste zenbait substantzia arriskutsu 

dituzten pintura eta bernizdun hondakinak 
080113 Disolbatzaile organikoak dituzten pintura eta bernizdun lohiak 
080115 Disolbatzaile organikoak dituzten pintura eta bernizdun  ur-lohiak 
080119 Disolbatzaile organikoak edo beste zenbait substantzia arriskutsu 

dituzten pintura edo bernizdun hondakin likido urtsuak. 
080121 Desugertzaileen edo desbernizatzaileen hondakinak 
0803 Inprimaketa-tinten FFBEko hondakinak 
080312 Substantzia arriskutsuak dituzten tinten hondakinak 
080314 Substantzia arriskutsuak dituzten tinten lohiak 
080316 Disoluzio korrosiboen hondakinak 
080317 Substantzia arriskutsuak dituzten inprimatzeko tonerren 

hondakinak. 
080319 Dispertsio-olioak 
0804 Kola eta zigilatzaileen (iragazgaizteko produktuak barne) 

FFBEko hondakinak 
080409 Disolbatzaile organikoak edota beste zenbait substantzia 
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arriskutsu dituzten kola eta zigilatzaileen hondakinak 
080411 Disolbatzaile organikoak edota beste zenbait substantzia 

arriskutsu dituzten kola eta zigilatzaileen lohiak 
080413 Disolbatzaile organikoak edota beste zenbait substantzia 

arriskutsu dituzten kola eta zigilatzaileen ur-lohiak 
080415 Disolbatzaile organikoak edota beste zenbait substantzia 

arriskutsu dituzten kola eta zigilatzaileen hondakin likidoak 
080417 Erretxina-olioa 
0805 08 kapituluko beste kategoria batean zehaztu gabeko  hondakinak 
080501 Hondar-isozianatoak 
09 Argazkigintzako hondakinak 
0901 Argazkigintzako hondakinak 
090101 Ureta errebelatzeko disoluzioak eta disoluzio aktibatzaileak 
090102 Inprimaketa-plakak uretan errebelatzeko disoluzioak 
090103 Errebelatzeko disolbatzailedun disoluzioak 
090104 Finkatzeko disoluzioak 
090105 Zuritzeko eta finkatzeko disoluzioak 
090106 Argazkigintzako hondakinen in situ tratamenduetako hondakinak, 

zilarra dutenak. 
090111 Pila edo metagailudun behin erabiltzeko kamerak, 16 06 01, 16 06 

02 o 16 06 03 kategorietan sartutakoak 
090113 09 01 06 kategoriatik kanpo geratzen diren hondakin likido 

akuosoak, zilarra in situ berreskuratzean sortutakoak.    
10 Prozesu termikoetako hondakinak 
1001 Zentral elektriko eta beste zenbait errekuntza-plantatako 

hondakinak (19 kapitulukoak izan ezik) 
100104 Hidrokarburo galdaretako hautsa eta errautsa hegalariak 
100109 Azido sulfurikoa 
100113 Erregai-gisa erabilitako hidrokarburo emultsionatuen errauts 

hegalariak 
100114 Etxeetako errautsak, eskoriak eta galdara-hautsak, errausketan 

sortutakoak eta substantzia arriskutsuak dituztenak. 
100116 Substantzia arriskutsuak dituzten koerrausketako errauts 

hegalariak  
100118 Gasen tratamenduko hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak 
100120 Gasen tratamenduko lohi eta iragazte-opilak, substantzia 

arriskutsuak dituztenak 
100122 Galdaren garbiketako ur-lohiak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak. 
1002 Burdingintzako eta altzairugintzako hondakinak 
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100207 Substantzia arriskutsuak dituzten gasen tratamenduko hondakin 
solidoak 

100211 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dituztenak 
100213 Substantzia arriskutsuak dituzten gasen tratamenduko hondakin 

solidoak 
1003 Aluminioaren termometalurgiako hondakinak 
100304 Lehen galdaldiko zepa-txintxor zuriak 
100308 Bigarren galdaldiko gatz-zepak 
100309 Bigarren galdaldiko txintxor beltzak 
100315 Apar sukoiak edo, ura ukitzean gas sukoien  kantitate arriskutsuak 

askatzen dituztenak (100319 kategoriakoak izan ezik) 
100317 Anodoen fabrikazioko hondakinak, mundruna dutenak. 
100319 Substantzia arriskutsuak dituzten gas-isurkietako partikulak 
100321 Substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait partikula eta hauts 

(ehotze-hautsa barne) 
100323 Gasen tratamenduko hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak 
100325 Gasen tratamenduko lohi eta iragazte-opilak, substantzia 

arriskutsuak dituztenak 
100327 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dituztenak 
100329 Substantzia arriskutsuak dituzten gatz-zepa eta txintxor-beltzen 

hondakinak  
1004 Berunaren termometalurgiako hondakinak 
100401 Zepak (lehen eta bigarren galdaldikoak) 
100402 Txintxor eta aparrak (lehen eta bigarren mailako produkziokoak) 
100403 Kaltzio artseniatoa 
100404 Gas-isurkietako partikulak 
100405 Beste zenbait partikula eta hauts 
100406 Gasen tratamenduko hondakin solidoak 
100407 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazte-opilak 
100409 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dituztenak 
1005 Zinkaren termometalurgiako hondakinak 
100503 Gas-isurkietako partikulak 
100505 Gasen tratamenduko hondakin solidoak 
100506 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazte-opilak 
100508 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dituztenak 
100510 Txintxor eta apar sukoiak, edo ura ukitzean gas sukoien kantitate 

arriskutsuak askatzen dituztenak 
1006 Kobrearen termometalurgiako hondakinak 
100603 Gas-isurkietako partikulak 
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100606 Gasen tratamenduko hondakin solidoak 
100607 Gasen tratamenduko lohiak eta iragazte-opilak 
100609 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dituztenak 
1007 Zilarraren, urrearen eta platinoaren termometalurgiako 

hondakinak 
100707 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dituztenak 
1008 Beste zenbait  metal ez-ferrikoren termometalurgiako hondakinak 
100808 Lehen eta bigarren mailako produkzioko gatz-zepak 
100810 Txintxor eta apar sukoiak, edo ura ukitzean gas sukoien kantitate 

arriskutsuak askatzen dituztenak 
100812 Anodoen fabrikazioko hondakinak, mundruna dutenak. 
100815 Substantzia arriskutsuak dituzten gasen tratamenduko hondakin 

solidoak 
100817 Substantzia arriskutsuak dituzten gasen tratamenduko lohi eta 

iragazte-opilak 
100819 Hozteko uraren tratamenduko hondakinak, olioak dituztenak 
1009 Burdinazko piezen galdaketako hondakinak 
100905 Koladarik gabeko galdaketarako arrak eta moldeak  
100907 Koladadun galdaketarako arrak eta moldeak, substantzia 

arriskutsuak dituztenak   
100909 Substantzia arriskutsuak dituzten gas-isurkietako partikulak 
100911 Substantzia arriskutsuak dituen beste zenbait partikula 
100913 Substantzia arriskutsuak dituzten esteka-hondakinak 
100915 Substantzia arriskutsuak dituzten zartadura-adierazleak 
1010 Burdinazkoak ez diren piezen galdaketako hondakinak 
101005 Koladarik gabeko galdaketarako arrak eta moldeak, substantzia 

arriskutsuak dituztenak 
101007 Koladadun galdaketarako arrak eta moldeak, substantzia 

arriskutsuak dituztenak   
101009 Substantzia arriskutsuak dituzten gas-isurkietako partikulak 
101011 Substantzia arriskutsuak dituen beste edozein partikula 
101013 Substantzia arriskutsuak dituzten esteka-hondakinak 
101015 Substantzia arriskutsuak dituzten zartadura-adierazleak 
1011 Beiraren eta haren eratorrien fabrikazioko hondakinak 
101109 Erreketa-prozesuaren aurreko nahasteen prestakuntzako 

hondakinak, substantzia arriskutsuak dituztenak 
101111 Beira zati txikien eta beira-hautsen hondakinak (katodo-hodienak, 

adibidez), metal astunak dituztenak 
101113 Beiraren leunketa eta esmerilatuko lohiak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak 
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101115 Erreketako gasen tratamenduko hondakin solidoak, substantzia 
arriskutsuak dituztenak 

101117 Gasen tratamenduko lohi eta iragazte-opilak, substantzia 
arriskutsuak dituztenak 

101119 Isurkietako in situ tratamenduetako lohiak, substantzia 
arriskutsuak dituztenak 

1012 Produktu zeramikoen, adreiluen, teilen, eta eraikuntza-materialen 
fabrikazioko hondakinak. 

101209 Erreketako gasen tratamenduko hondakin solidoak, substantzia 
arriskutsuak dituztenak 

101211 Beiratzearen hondakinak, substantzia arriskutsuak dituztenak 
1013 Zementuaren, karearen eta igeltsuaren fabrikazioko eta horietatik 

eratorritako hondakinak  
101309 Fibrozementuaren fabrikazioko hondakin amiantodunak 
101312 Gasen tratamenduko hondakin solidoak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak   
1014 Errausketa-labeko hondakinak 
101401 Gasen tratamenduko hondakin merkuriodunak 
11 Metalen eta beste zenbait substantziaren gainazalaren 

tratamendu kimikoetako eta estaldurako hondakinak: 
burdinazkoa ez denaren hidrometalurgiako hondakinak 

1101 Metalen eta beste substantzia batzuen gainazalaren tratamendu 
kimikoetako eta estaldurako hondakinak (adibidez, galvanizazio-
prozesuetakoak, zinkezko estaldura-prozesuetakoak, 
desugertzeetakoak, grabatzeetakoak,  fosfatatzetakoak eta 
koipegabetze  alkalinokoetakoak) 

110105 Desugertzetako azidoak 
110106 Beste kategoria batean adierazi gabeko azidoak 
110107 Desugertzetako baseak 
110108 Fosfatatze-lohiak 
110109 Substantzia arriskutsuak dituzten lohiak eta iragazte-opilak 
110111 Substantzia arriskutsuak dituzten irakuzketa-likido urtsuak 
110113 Koipegabetzetako hondakinak, substantzia arriskutsuak dituztenak
110115 Mintz-sistemetako edo ioi-trukaketen sistemetako lohi eta 

eluatoak, substantzia arriskutsuak dituztenak. 
110116 Ioi-trukaketako erretxina aseak edo erabiliak. 
110198 Substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait hondakin 
1102 Burdinazkoak ez diren materialen prozesu hidrometalurgikoetako 

hondakin eta lohiak 
110202 Zinkaren hidrometalurgiako lohiak (jarosita eta goethita barne) 
110205 Kobrearen hidrometalurgia-prozesuetako hondakinak, substantzia 

arriskutsuak dituztenak 
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110207 Substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait hondakin 
1103 Tenplatze-prozesuetako lohiak eta solidoak 
110301 Zianurodun hondakinak 
110302 Beste zenbait hondakin 
1105 Beroan egindako galbanizatze-prozesuko hondakinak 
110503 Gasen tratamenduko hondakin solidoak 
110504 Erabilitako urtugarriak 
12 Metalen eta plastikoen moldeaketako eta gainazalaren 

tratamendu fisiko eta mekanikoko hondakinak 
1201 Metalen eta plastikoen moldeaketako eta gainazalaren 

tratamendu  fisiko eta mekanikoko hondakinak 
120106 Halogenoak dituzten mekanizazioko olioak (emultsioak edo 

disoluzioak izan ezik) 
120107 Halogenorik ez duten mekanizazioko olioak (emultsioak edo 

disoluzioak izan ezik) 
120108 Mekanizazioko emultsio eta disoluzioak, halogenoak dituztenak  
120109 Mekanizazioko emultsio eta disoluzioak, halogenorik ez dutenak 
120110 Mekanizazioko olio sintetikoak 
120112 Erabilitako argizari eta koipeak 
120114 Substantzia arriskutsuak dituzten mekanizazio-lohiak 
120116 Substantzia arriskutsuak dituzten granailatzeetako eta 

jariatzeetako hondakinak 
120118 Oliodun lohi metalikoak (esmerilatze-lohiak, artezte-lohiak eta 

lapeatze-lohiak) 
120119 Erraz biodegradatzen diren mekanizazio-olioak 
120120 Erabilitako esmeril-harri eta esmerilatze-materialak, substantzia 

arriskutsuak dituztenak 
1203 Ur eta lurrun bidezko koipegabetze-prozesuetako hondakinak (1 

kapitulukoak izan ezik) 
120301 Garbiketako ur-likidoak 
120302 Lurrun bidezko koipegabetzearen hondakinak 
13 Erabilitako olio eta erregai likidoak (elikagaietan erabiltzen 

direnak eta 05, 12 eta 19 kapituluetakoak izan ezik) 
1301 Erabilitako olio hidraulikoak eta balazta-likidoak 
130101 PCB duten olio hidraulikoak 
130104 Kloratutako emultsioak 
130105 Kloratu gabeko emultsioak 
130109 Kloratutako olio hidrauliko mineralak 

130110 Kloratu gabeko olio hidrauliko mineralak 
130111 Olio hidrauliko sintetikoak 
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130112 Erraz biodegradatu daitezkeen olio hidraulikoak 
130113 Beste zenbait olio hidrauliko 
1302 Motorren olioen, transmisio mekanikoen eta olio lubrifikatzaileen 

hondakinak 
130204 Motorren, transmisio mekanikoen eta lubrifikatzaileen olio 

kloratuak 
130205 Motorren, transmisio mekanikoen eta lubrifikatzaileen olio kloratu 

gabeak 
130206 Motorren, transmisio mekanikoen eta lubrifikatzaileen olio 

sintetikoak 
130207 Motorren, transmisio mekanikoen eta lubrifikatzaileen olio erraz 

biodegradaerrazak 
130208 Motorren, transmisio mekanikoen eta lubrifikatzaileen beste 

zenbait olio 
1303 Beroa isolatu edo eroateko olioen hondakinak 
130301 PCB duten eta beroa isolatu edo eroateko olioak  
130306 Beroa isolatu eta eroateko beste zenbait olio kloratu 130301-ean 

sartzen ez direnak 
130307 Beroa isolatu eta eroateko kloratu gabeko olio mineralak 
130308 Beroa isolatu eta eroateko olioak eta beste zenbait likido sintetiko 
130309 Beroa isolatu eta eroateko olio biodegradaerrazak  
130310 Beroa isolatu eta eroateko beste zenbait olio 
1304 Sentina-olioak 
130401 Kontinenteko uretako nabigaziotik sortutako sentina-olioak 
130402 Kaietan jasotako sentina-olioak 
130403 Beste nabigazio mota batetik sortutako sentina-olioak 
1305 Uraren/substantzia oliotsuen bereizgailuetako hondarrak 
130501 Uraren/substantzia oliotsuen bereizgailuetako solidoak 
130502 Uraren/substantzia oliotsuen bereizgailuetako lohiak 
130503 Eragozgailuetako lohiak 
130506 Uraren/substantzia oliotsuen bereizgailuetako olioak 
130507 Uraren/substantzia oliotsuen bereizgailuetako ur oliotsuak 
130508 Hareagabetzegailuetako eta  uraren/substantzia oliotsuen 

bereizgailuetako hondakinen nahasteak 
1307 Erregai likidoen hondakinak 
130701 Fuel-olioa eta  gas-olioa 
130702 Gasolina 
130703 Beste zenbait erregai (nahasteak barne) 
1308 Beste kategoria batean adierazi gabeko olioen hondakinak  
130801 Gatzgabetzeko lohiak edo emultsioak 
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130802 Beste zenbait emultsio 
130899 Beste kategoria batean adierazi gabeko hondakinak 
14 Disolbatzaile, hozgarri eta propultsatzaile gisa erabilitako 

substantzia organikoen hondakinak (07 eta 08-koak izan ezik) 
1406 Disolbatzaile, hozgarri, apar-propultsatzaile eta aerosolen  

hondakinak 
140601 Klorofluorokarburoak 
140602 Beste zenbait disolbatzaile eta disolbatzaile-nahaste halogenodun 
140603 Beste zenbait disolbatzaile eta disolbatzaile-nahaste 
140604 Disolbatzaile halogenodunak dituzten lohi edo hondakin solidoak 
140605 Beste zenbait disolbatzaile dituzten lohi edo hondakin solidoak 
15 Ontzien, xurgatzaileen eta garbiketa-zapien iragazte-material 

eta babes-arropen hondakinak, beste kategoria batean zehaztu 
gabekoak. 

1501 Ontziak (udalen gaikako bilketan jasotako ontzien hondakinak 
barne) 

150110 Substantzia arriskutsuen hondarrak dituzten ontziak edo 
substantzia horiek poluitutako ontziak 

150111 Ontzi metalikoak, hustutako presio-ontziak barne, matrize solido 
eta porotsu arriskutsua dutenak (amiantoa, adibidez) 

1502 Xurgatzaileak, garbiketa-zapiak, iragazte-materialak eta babes-
arropak 

150202 Substantzia arriskutsuak poluitutako xurgatzaileak, garbiketa-
zapiak, iragazte-materialak (beste kategoria batean zehaztu gabeko 
olio-iragazkiak barne) eta babes-arropak 

16 Katalogoko beste kapitulu batean zehaztu gabeko hondakinak
1601 Bizitza baliagarriaren amaieran dauden hainbat ibilgailu mota       

(errepidean ibiltzen ez diren makinak barne), eta bizitza 
baliagarriaren amaieran dauden ibilgailuak desegitean edota 
ibilgailuen mantentze-lanetan sortzen diren hondakinak (salbu 13. 
eta 14. kapituluetakoak, eta 1606 eta 1608 azpikapituluetakoak) 

160104 Bizitza erabilgarriaren amaieran dauden ibilgailuak 
160107 Olio-iragazkiak 
160108 Merkuriodun osagaiak 
160109 PCB duten osagaiak 
160110 Lehergaiak dituzten osagaiak (adibidez, airbag-ak) 
160111 Balaztako zapata amiantodunak 
160113 Balazta-likidoak 
160114 Izotzaren aurkako substantziak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak  
160121 16 01 07-tik 16 01 11-ra eta 16 01 13-tik 16 01 14-ra bitarteko 

kodeetatik bereizten diren beste zenbait osagai arriskutsu 
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1602 Tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak 
160209 PCB duten transformadore eta kondentsadoreak 
160210 PCB duten baztertutako tresnak, edo horiek poluitutakoak, 16 02 

09-an zehazturik ez daudenak 
160211 HCFC, HFC klorofluorokarburoak dituzten baztertutako tresnak 
160212 Amianto askea duten baztertutako tresnak 
160213 Osagai arriskutsuak dituzten baztertutako tresnak 16 02 09 eta  16 

02 12 kodeetan sartzen ez direnak 
160215 Baztertutako tresnei kendutako osagai arriskutsuak 
1603 Espezifikatu gabeko produktu sortak eta erabili gabeko 

produktuak 
160303 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin ez-organikoak 
160305 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin organikoak 
1604 Lehergaien hondakinak 
160401 Munizioen hondakinak 
160402 Su artifizialen hondakinak 
160403 Beste zenbait lehergarriren hondakinak 
1605 Presio-ontzietan bildutako gasak eta baztertutako produktu 

kimikoak 
160504 Substantzia arriskutsuak dituzten presio-ontzietan dauden gasak 

(haloiak barne) 
160506 Laborategiko substantzia kimikoak, substantzia arriskutsuak 

direnak edo dituztenak,  laborategiko substantzia kimikoen 
nahasteak barne. 

160507 Baztertutako substantzia kimiko ez-organikoak, substantzia 
arriskutsuak direnak edo dituztenak. 

160508 Baztertutako substantzia kimiko organikoak, substantzia 
arriskutsuak direnak edo dituztenak. 

1606 Pilak eta metagailuak 
160601 Berunezko bateriak 
160602 Ni/Cd-dun metagailuak 
160603 Merkuriodun pilak 
160606 Gaikako bilketan jasotako pila eta metagailuetako elektrolitoak 
1607 Garraiatzeko eta biltegiratzeko zisternen eta upelen garbiketa-

hondakinak (05 eta 12 izan ezik) 
160708 Hidrokarburoak dituzten hondakinak 
160709 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakinak 
1608 Katalizatzaile erabiliak 
160802 Trantsizio-metal edo metal-konposatu arriskutsuak dituzten 

katalizatzaile erabiliak 
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160805 Azido fosforikoa duten katalizatzaile erabiliak 
160806 Katalizatzaile gisa erabilitako likido erabiliak 
160807 Substantzia arriskutsuz poluitutako katalizatzaile erabiliak 
1609 Substantzia oxidatzaileak 
160901 Permanganatoak; adibidez, potasio permanganatoa 
160902 Kromatoak; adibidez, potasio kromatoa, sodio dikromatoa edo 

potasio dikromatoa. 
160903 Peroxidoak; adibidez, hidrogeno peroxidoa 
160904 Beste kategoria batean zehaztu gabeko  hainbat substantzia 

oxidagarri. 
1610 Kanpoko arazketa-zentroetara bidaltzeko hondakin likido urtsuak 
161001 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin likido urtsuak 
161003 Substantzia arriskutsuak dituzten kontzentratu urtsuak 
1611 Labeetako estalduretako eta material  erregogorren hondakinak 
161101 Karbonoa oinarritzat duten estaldura eta material erregogorrak, 

metalurgia-jatorrikoak eta substantzia arriskutsuak dituztenak. 
161103 Metalurgia-jatorriko beste zenbait estaldura eta material 

erregogor, substantzia arriskutsuak dituztenak 
161105 Estaldura eta material erregogorrak, metalurgia-jatorrikoak ez 

direnak,  substantzia arriskutsuak dituztenak. 
17 Eraikitze eta eraisteetako hondakinak (kutsatutako 

lurraldeetan indusitako lurrak barne) 
1701 Hormigoia, adreiluak, teilak eta material zeramikoak 
170106 Hormigoi, adreilu, teila edo material zeramikoen nahasteak edo 

berezitako frakzioak, substantzia arriskutsuak dituztenak. 
1702 Zura, beira eta plastikoa 
170204 Substantzia arriskutsuak dituzten edo horiek poluitu dituzten 

beirak, plastikoak eta zurak. 
1703 Nahaste bituminosoak, harrikatz-mundruna eta beste zenbait 

mundrun-produktu 
170301 Harrikatz-mundruna duten nahaste bituminosoak 
170304 Harrikatz-mundruna eta mundrun-produktuak. 
1704 Metalak (aleazioak barne) 
170409 Substantzia arriskutsuak poluitutako hondakin metalikoak 
170410 Hidrokarburoak, harrikatz-mundruna edo beste edozein 

substantzia arriskutsu duten kableak 
1705 Lurra (kutsatutako lurraldeetan indusitakoa barne), harriak eta 

drainatutako lohiak  
170503 Substantzia arriskutsuak dituzten lur eta harriak 
170505 Substantzia arriskutsuak dituzten drainatutako lohiak 
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170507 Substantzia arriskutsuak dituen trenbideetako balastoa 
1706 Amiantodun isolamendu- eta eraikuntza-materialak 
170601 Amiantodun isolamendu-materialak 
170603 Substantzia arriskutsuko beste zenbait isolamendu-material 
170605 Amiantodun eraikuntza-materialak 
1708 Igeltsua oinarri duten eraikuntza-materialak 
170801 Igeltsudun eraikuntza-materialak, substantzia arriskutsuak 

poluitutakoak  
1709 Beste zenbait eraikuntza-material 
170901 Merkurioa duten eraikitze eta eraisteetako hondakinak 
170902 PCB duten eraikitze eta eraisteetako hondakinak 
170903 Substantzia arriskutsuak dituzten eraikitze eta eraisteetako beste 

zenbait hondakin (nahastutako hondakinak barne) 
18 Medikuntza edo albaitaritzako zerbitzuetako edo dagozkien 

ikerketa-zerbitzuetako hondakinak (zuzenean osasun-
zainketakoak ez diren sukalde eta jatetxeetakoak salbu) 

1801 Amaetxeetako eta giza gaixotasunen diagnostikoko, tratamenduko 
edo prebentzioko hondakinak 

180103 Infekzioen prebentziorako betebehar bereziak dituzten bilketa eta 
ezabaketako hondakinak 

180106 Substantzia arriskutsuak dituzten produktu kimikoak. 
180108 Botika zitotoxiko eta zitostatikoak 
180110 Hortz-zaintzako amalgama-hondakinak 
1802 Animalien gaixotasunen ikerketako, diagnostikoko, tratamenduko 

edo prebentzioko hondakinak 
180202 Infekzioen prebentziorako betebehar bereziak dituzten bilketa eta 

ezabaketako beste zenbait hondakin 
180205 Substantzia arriskutsuak dituzten produktu kimikoak 
180207 Botika zitotoxiko eta zitostatikoak 
19 Hondakinak tratatzeko instalazioetako hondakinak, 

hondakin-uren araztegietakoak,  eta uraren industria-
erabilera eta kontsumorako prestatzeko instalazioetakoak. 

1901 Hondakinen errausketa edo pirolisiko hondakinak 
190105 Gasen tratamenduko iragazketa-opila 
190106 Gasen tratamenduko ur-hondakin likidoak eta beste zenbait ur-

hondakin likido 
190107 Gasen tratamenduko hondakin solidoak 
190110 Gasen tratamenduko ikatz aktiboa 
190111 Labe-hondoko errautsa eta zepak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak 
190114 Substantzia arriskutsuak dituzten errauts hegalariak 
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190115 Substantzia arriskutsuak dituzten galdara-hautsak 
190117 Substantzia arriskutsuak dituzten pirolisi-hondakinak 
1902 Hondakinen tratamendu fisiko-kimikoetako hondakinak (kromoa, 

zianuroa kentzekoak eta neutralizazioetakoak, adibidez) 
190204 Aurretik nahastutako hondakinak, gutxienez substantzia arriskutsu 

bat dutenak. 
190205 Tratamendu fisiko-kimikoetako lohiak, substantzia arriskutsuak 

dituztenak 
190207 Banatze-prozesuetako olio eta kontzentratuak 
190208 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin erregai likidoak 
100209 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakin erregai solidoak 
190211 Substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait hondakin 
1903 Hondakin egonkortuak/solidotuak 
190304 Guztiz egonkortu gabeko hondakin arriskutsuak 
190306 Solidotutako hondakin arriskutsuak 
1904 Beiraztaturiko hondakinak eta beiraztapeneko hondakinak 
190402 Errauts hegalariak eta gasen tratamenduko beste zenbait hondakin 
190403 Beiraztatu gabeko fase solidoa 
1907 Zabortegietako lixibiatuak 
190702 Zabortegietako lixibiatuak, substantzia arriskutsuak dituztenak  
1908 Beste kategoria batean adierazi gabeko hondakin-uren 

araztegietako hondakinak 
190806 Ioi-trukaketako erretxina ase edo erabiliak 
190807 Ioi-trukagailuak berreskuratzeko disoluzio eta lohiak 
190808 Mintz-sistemetako hondakinak, metal astunak dituztenak  
190809 Olioa eta hondakin-ura bereiztean sortutako koipe eta olioen 

nahasteak, olioa eta koipeak bakarrik dituztenak 
190810 Olioa eta hondakin-ura bereiztean sortutako koipe eta olioen 

nahasteak, 19 08 09-koak ez direnak. 
190811 Substantzia arriskutsuak dituzten industriako hondakin-uren 

tratamendu biologikoko lohiak 
190813 Industriako hondakin-uren  beste zenbait tratamendutako lohiak, 

substantzia arriskutsuak dituztenak 
1910 Metalak dituzten hondakinak zatitzean sortutako hondakinak 
191003 Substantzia arriskutsuak dituzten pusketen frakzio arinak (fluff-

light) eta hautsak. 
191005 Substantzia arriskutsuak dituzten beste zenbait frakzio 
1911 Olioak berreskuratzearen hondakinak 
191101 Iragazketa-buztin erabiliak 
191102 Mundrun azidoak 
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191103 Likido urtsuen hondakinak 
191104 Erregaiak baseekin egindako garbiketako hondakinak 
191105 Substantzia arriskutsuak dituzten isurkietako in situ 

tratamenduetako lohiak 
191107 Gas-isurkien tratamenduetako hondakinak 
1912 Hondakinen tratamendu mekanikoko hondakinak (adibidez, 

sailkatzea, txikitzea, trinkotzea, paletizatzea) eta beste kategoria 
batean sartu ez direnak. 

191206 Substantzia arriskutsuak dituen zura 
191211 Substantzia arriskutsuak dituzten hondakinen tratamendu 

mekanikoko beste zenbait hondakin (materialen nahastea barne) 
1913 Lurrak eta lurrazpiko urak berreskuratzetako hondakinak 
191301 Substantzia arriskutsuak dituzten lurrak berreskuratzeetako 

hondakin solidoak 
191303 Substantzia arriskutsuak dituzten lurrak berreskuratzeetako lohiak 
191305 Substantzia arriskutsuak dituzten lurrazpiko urak  

berreskuratzeetako lohiak 
191307 Lurrazpiko urak berreskuratzeetako likido urtsuen eta kontzentratu 

urtsuen hondakinak, substantzia arriskutsuak dituztenak. 
20 Udal-hondakinak (hiri-hondakinak eta horiekin pareka 

daitezkeen merkataritzako, industriako eta erakundeetako 
hondakinak), gaika bildutako frakzioak barne 

2001 Gaika bildutako frakzioak (1501-ean esandakoak izan ezik) 
200113 Disolbatzaileak 
201314 Azidoak 
201315 Alkaliak 
200117 Produktu fotokimikoak 
200119 Pestizidak 
200121 Merkurioa duten hodi fluoreszenteak 
200123 Fluorokarburoak dituzten baztertutako tresnak 
200126 20 01 25 kodekoak ez diren olio eta koipeak 
200127 Substantzia arriskutsuak dituzten pintura, tinta, itsasgarri eta 

erretxinak. 
200129 Substantzia arriskutsuak dituzten garbigarriak 
200131 Botika zitotoxiko eta zitostatikoak 
200133 16 06 01, 16 06 02 edo 16 06 03 kodeetan zehaztutako bateria eta 

metagailuak, eta bateria eta metagailu horiek dituzten bateriak 
200135 20 01 21 eta  20 01 23 kodeetan zehaztu ez diren eta osagai 

arriskutsuak dituzten baztertutako tresna elektriko eta 
elektronikoak 

200137 Substantzia arriskutsuak dituen zura 
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3.4.1. Hondakinak zabortegietan onartzeko prozedura 
 
 

Zabortegiak honako kategoria hauetan sailkatzen dira: hondakin arriskutsuen 
zabortegiak, hondakin ez-arriskutsuen zabortegiak eta hondakin geldoen zabortegiak. 
Zabortegi bat aipatutako kategoria batean baino gehiagotan sar daiteke, baina 
horretarako, banatutako biltegiak izan behar ditu, eta kategoria bakoitzari dagozkion 
ezaugarriak bete behar dituzte biltegi horiek. 

 
Hondakin hauek ez dira inolako zabortegietan onartuko: 
 
a) Hondakin likidoak 
b) Hondakin leherkor, korrosibo, oxidatzaile, sukoi edota oso sukoiak 

(952/1997 Errege Dekretuaren 5. taulako definizioen arabera) 
c) Hondakin infekziosoak (952/1997 Errege Dekretuaren 5. taulako H9 

definizioaren arabera) 
d) Identifikatu gabeko substantzia kimikoak edota berriak, gizakiarengan edota 

ingurumenean duten eragina ezagutzen ez bada, eta ikerketa eta garapeneko 
jardueretatik edo irakaskuntzatik sortzen badira (laborategi-hondakinak, 
etab.). 

e) Kanpoko diametroa 1.400 mm baino txikiagoa duten pneumatiko osoak, 
bizikletatakoak izan ezik. 

f) Zabortegi batean onartzeko baldintzak betetzen ez dituen beste edozein 
hondakin. 

 
Honako hauek dira zabortegietan onar daitezkeen hondakinak: 
 
a) Aldez aurreko tratamenduren bat jasotako hondakinak bakarrik onartuko dira 

zabortegietan. Hondakin geldoek ez dute tratamendurik jaso behar, hondakin 
horien kasuan teknikoki ezin baita tratamendurik egin. 

b) Hondakin arriskutsuen zabortegietan 3.4.2.4 puntuko baldintzak betetzen 
dituzten hondakinak onartuko dira. 

c) Hondakin ez-arriskutsuen zabortegietan onartuko dira hondakin hauek: hiri-
hondakinak, 3.4.2.2 puntuan jarritako baldintzak betetzen dituzten hondakin 
ez-arriskutsuak eta 3.4.2.3 puntuko baldintzak betetzen dituzten hondakin 
arriskutsuak (erreaktiboak ez direnak, egonkorrak edota egonkortze-prozesu 
batetik datozenak badira). 

d) Hondakin geldoen zabortegietan 3.4.2.1 puntuko baldintzak betetzen 
dituzten hondakin geldoak onartuko dira. 
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IRUDIA: hondakin geldoen Larrabetzuko zabortegia (CESPA-CONTEN). 
 

 
 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 
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Hondakin bat zabortegi batean onartzeko, hondakinaren oinarrizko 

karakterizazioa egin behar da. Karakterizazio horrek zabortegian isurtzeko baldintzak 
betetzen direla adierazi beharko du. Hondakinen oinarrizko karakterizazioan aztertu 
beharrekoak honako hauek dira: 

 
a) Hondakinaren iturria eta jatorria 
b) Hondakina sortzeko ekoizpen-prozesuari buruzko informazioa (lehengaiak, 

etab.) 
c) Aurretratamenduari buruzko informazioa (beharrezkoa da aurretratamendu 

hori) 
d) Hondakinaren konposizioa eta lixibiazioaren datuak 
e) Hondakinaren kolorea, usaina eta egoera fisikoa 
f) Europar Hondakinen Katalogoko (EHK) kodea 
g) Hondakin arriskutsua bada, arriskugarritasun-ezaugarriak 
h) Hondakin onartezina ez dela frogatzeko informazioa (likidoa ez dela, 

korrosiboa ez dela, etab.) 
i) Hondakin hori onar dezaketen zabortegi-motak 
j) Zabortegian hartu behar diren ardura bereziak (beharrezkoak badira) 
k) Birziklatzea edota balioespena egiteko aukeraren probak 
 

3.4.2. Hondakinek bete behar dituzten baldintzak zabortegira botatzeko 
 

3.4.2.1. Hondakin geldoak zabortegira botatzeko baldintzak 

 
Honako zerrenda honetan dauden hondakinak konposizioa eta lixibiazioaren 

datuak aztertu gabe onartuko dira: 
 

EHK kodea Deskribapena Murrizteak 
101103 Beira-zuntzezko 

materialeetako hondakinak 
Aglutinatzaile organikorik gabekoak 
soilik 

150107 Beirazko ontziak  
170101 Hormigoia Eraikitzeetako eta eraisteetako 

hondakin hautatuak soilik 
170102 Adreiluak Eraikitzeetako eta eraisteetako 

hondakin hautatuak soilik 
170103 Teilak eta material zeramikoak Eraikitzeetako eta eraisteetako 

hondakin hautatuak soilik 
170107 Hormigoiaren, adreiluen, 

teilen eta material zeramikoen 
nahasteak 

Eraikitzeetako eta eraisteetako 
hondakin hautatuak soilik 

170207 Beira  
170504 Lur eta harriak Landare-lurrak, zohikatza eta lurra, 

eta lur kutsatuetako harriak izan ezik
191205 Beira  
200102 Beira Gaikako beira-bilketakoa soilik 
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200202 Lur eta harriak Lorategietako eta parkeetako 
hondakinak soilik, landare-lurrak eta 
zohikatza izan ezik 

 
 

Zerrendako hondakinei eta zerrendan ez daudenei onespen-probak egin behar 
zaizkie (lixibiazioa eta parametro organikoak), kutsatuta daudelako susmoa badago. 

 
 
Lixibiatutako hondakineko eluatoaren osagaien kontzentrazio-mugak 
 

Likidoaren eta solidoaren arteko 
proportzioak 

Perkolazio-saiakuntzako 
1. eluatoa 

L/S = 2 L/kg L/S = 10 L/kg C0 
Parametroa 

mg/kg pisu lehor mg/kg pisu lehor mg/L 
As 0,1 0,5 0,06 
Ba 7 20 4 
Cd 0,03 0,04 0,02 
Cr 0,2 0,5 0,1 
Cu 0,9 2 0,6 
Hg 0,003 0,01 0,002 
Mo 0,3 0,5 0,2 
Ni 0,2 0,4 0,12 
Pb 0,2 0,5 0,15 
Sb 0,02 0,06 0,1 
Se 0,06 0,1 0,04 
Zn 2 4 1,2 
Kloruroa 550 800 460 
Fluoruroa 4 10 2,5 
Sulfatoa 560 1.000 1.500 
Fenol-indizea 0,5 1 0,3 
Disolbaturiko 
Karbono 
Organikoa 
(DKO) 

240 500 160 

Disolbaturiko 
Solidoak 
Guztira 
(DSG) 

2.500 4.000 __ 
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Hondakinen osagai organikoen kontzentrazio-mugak 
 
 

Parametroa Kontzentrazio-muga 
mg/kg pisu lehor 

Karbono Organikoa Guztira (KOG) 30.000 
Bentzenoa, Toluenoa, 
Etilbentzenoa eta Xilenoa (BTEX) 6 

Bifenil polikloratoa (PCB) 1 
Olio minerala (C10-C40) 500 
Hidrokarburo polikliniko 
aromatikoak (HPA) 

___ 

 
 

3.4.2.2. Hondakin ez-arriskutsuak zabortegira botatzeko baldintzak 

 
Onespen-frogarik egin gabe onar daitezke honako hondakin hauek: 
 

• EHK-ko 20. kapituluan ez-arriskutsuetan sailkatutako hiri-
hondakinak 

• Etxeetatik gaikako bilketan jasotako hondakin ez-arriskutsuak 
• Ezaugarri bereko beste edozein jatorridun hondakin ez-arriskutsu 

 
Ale-egiturako hondakin ez-arriskutsuak —monolitikoak ez direnak— onartuko 

dira hondakin arriskutsu egonkor eta ez-erreaktiboen biltegian, lixibiatutako 
hondakineko eluatoaren osagaien kontzentrazio-muga hauek gainditzen ez direnean: 

 
 

Likidoaren eta solidoaren arteko 
proportzioak 

Perkolazio-saiakuntzako 
1. eluatoa 

L/S = 2 L/kg L/S = 10 L/kg C0 
Parametroa 

mg/kg pisu lehor mg/kg pisu lehor mg/L 
As 0,4 2 0,3 
Ba 30 100 20 
Cd 0,6 1 0,3 
Cr 4 10 2,5 
Cu 25 50 30 
Hg 0,05 0,2 0,03 
Mo 5 10 3,5 
Ni 5 10 3 
Pb 5 10 3 
Sb 0,2 0,7 0,15 
Se 0,3 0,5 0,2 
Zn 25 50 15 
Kloruroa 10.000 15.000 8.500 
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Fluoruroa 60 150 40 
Sulfatoa 10.000 20.000 7.000 
Disolbaturiko 
Karbono 
Organikoa 
(DKO) 

380 800 250 

Disolbaturiko 
Solidoak 
Guztira 
(DSG) 

40.000 60.000 __ 

 
 

Igeltsuz osatutako material ez-arriskutsuak biodegradagarri ez diren materialen 
aparteko zabortegi-biltegietara bakarrik bota daitezke. Material horien KOGko eta 
DKOko kontzentrazio-mugak honako hauek dira: 

 
 

KOG %5 
DKO 380 800 250 

 
 

3.4.2.3. Hondakin ez-arriskutsuak zabortegira botatzeko baldintzak 

 
Hondakin arriskutsu egonkor eta ez-erreaktiboek ez dituzte lixibiazio-

ezaugarriak epe luzean aldatuko, ez zabortegiko diseinuaren eraginarengatik ezta 
aurreikusitako istripuengatik ere. 

 
Eduki organiko txikiko hondakin ez-arriskutsuetako zabortegietan onartzeko, 

lixibiatutako ale-egiturako hondakin arriskutsuetako eluatoaren osagaien kontzentrazio-
mugak honako hauek dira: 

 
Likidoaren eta solidoaren arteko 

proportzioak 
Perkolazio-saiakuntzako 

1. eluatoa 
L/S = 2 L/kg L/S = 10 L/kg C0 

Parametroa 

mg/kg pisu lehor mg/kg pisu lehor mg/L 
As 0,4 2 0,3 
Ba 30 100 20 
Cd 0,6 1 0,3 
Cr 4 10 2,5 
Cu 25 50 30 
Hg 0,05 0,2 0,03 
Mo 5 10 3,5 
Ni 5 10 3 
Pb 5 10 3 
Sb 0,2 0,7 0,15 
Se 0,3 0,5 0,2 
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Zn 25 50 15 
Kloruroa 10.000 15.000 8.500 
Fluoruroa 60 150 40 
Sulfatoa 10.000 20.000 7.000 
Disolbaturiko 
Karbono 
Organikoa 
(DKO) 

380 800 250 

Disolbaturiko 
Solidoak 
Guztira 
(DSG) 

40.000 60.000 __ 

 
 

Lixibiatutako eluatoaren kontzentrazio-mugaz gain, ale-egiturako hondakin 
arriskutsuek honako kontzentrazio-muga hauek ez dituzte gaindituko: 

 
Parametroa Kontzentrazio-muga 

Karbono Organikoa Guztira (KOG) %5 
pH-a >6,0 
Azidoak neutralizatzeko ahalmena Ebaluatu egin beharko da 

 
Amiantoa duten eraikitze-materialak eta beste zenbait amiantodun hondakin 

onespen-frogak egin gabe onar daitezke, baina ez dute beste substantzia arriskutsurik 
edukiko. 

 

3.4.2.4. Hondakin arriskutsuak zabortegira botatzeko baldintzak 

 
Ez dira inolaz ere onartuko lixibiatutako hondakineko eluatoaren osagaien 

kontzentrazio-muga hauek gainditzen dituzten ale-egiturako hondakin arriskutsuak 
—monolitikoak ez direnak—: 
 

Likidoaren eta solidoaren arteko 
proportzioak 

Perkolazio-saiakuntzako 
1. eluatoa 

L/S = 2 L/kg L/S = 10 L/kg C0 
Parametroa 

mg/kg pisu lehor mg/kg pisu lehor mg/L 
As 6 25 3 
Ba 100 300 60 
Cd 3 5 1,7 
Cr 25 70 15 
Cu 50 100 60 
Hg 0,5 2 0,3 
Mo 20 30 10 
Ni 20 40 12 
Pb 25 50 15 
Sb 2 5 1 
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Se 4 7 3 
Zn 90 200 60 
Kloruroa 17.000 25.000 15.000 
Fluoruroa 200 500 120 
Sulfatoa 25.000 50.000 17.000 
Disolbaturiko 
Karbono 
Organikoa 
(DKO) 

480 1.000 320 

Disolbaturiko 
Solidoak 
Guztira 
(DSG) 

70.000 100.000 __ 

 
 

Lixibiatutako eluatoaren kontzentrazio-mugaz gain, ale-egiturazko hondakin 
arriskutsuek honako kontzentrazio-muga hauek ez dituzte gaindituko: 

 
Parametroa Kontzentrazio-muga 

Kaltzinazio-galera (*) %10 
Karbono Organiko Guztira (KOG) (*) %6 
Azidoak neutralizatzeko ahalmena Ebaluatu egin beharko da 
(*) Bi hauetariko bat egin beharko da 
 
 

 
Argazkia: Lixibiatuak (Zuriñe eta Santi). 
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3.5. HONDAKINAK BOTATZEKO AUKERAK 

 
Hondakinak botatzeko aukeren fluxu-diagrama, Europako Erkidegoko 

Kontseiluaren (EEK) 1999/31 Zuzentarauaren arabera —hondakinak botatzeari 
buruzkoa—: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAI 

BAI 

ZABORTEGIRA BOTATZEKO 
HONDAKINA 
(Aldez aurretik tratamenduren bat egin behar zaio)

Arriskutsua 
da? 

Geldoa da? 

Hondakin ez-arriskutsuen 
zabortegietan hondakin 
arriskutsu ez-erreaktiboei 
jarritako baldintzak 
betetzen dira? 

Hondakin arriskutsuak 
botatzeko baldintzak 
betetzen dira? 

Azpisailkapen 
bat nahi da? 

Eduki organiko 
txikiko hondakin 
ez-organikoa da? 

Hondakin 
gehienbat 

organikoa da? 

Hondakin arriskutsuak 
lur azpian biltzeko 
baldintzak betetzen 
dira? 

Tratamendu 
berria 

Tratamendu 
berria 

BAI 
BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

BAI 

EZ EZ 

EZ 
EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

EZ 

Hondakin 
geldoen 
zabortegia 
 

A 

Hondakin 
ez-arriskutsuen 
zabortegia 
 

B1a-B1b 

Hondakin 
ez-arriskutsuen 
zabortegia 
 

B2 

Hondakin 
ez-arriskutsuen 
zabortegia 
 

B3 

Hondakin 
arriskutsuen 
zabortegia 
 

C 

Hondakin 
arriskutsuen lur 
azpiko biltokia 
 

DHAZ 
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Zabortegi mota Azpikategoria 

Hondakin geldoen zabortegia A  
Eduki organiko txikiko 
hondakin ez-organikoak, 
lixibiaziorako jarritako 
kontzentrazio-mugak 
gainditzen badituzte  

B1a 

Eduki organiko txikiko 
hondakin ez-organikoak, 
eta hondakin arriskutsu, 
egonkor eta ez-
erreaktiboak 

B1b 

Hondakin organikoak B2 

Hondakin ez-arriskutsuen zabortegia B 

Hondakin organikoak edo 
biodegradagarriak eta 
hondakin ez-organikoak 
batera 

B3 

Hondakin arriskutsuen zabortegia C 
Hondakin arriskutsuen lur azpiko 
biltokia DHAZ 

 

 
 
IRUDIA: Hondakin geldoen Galdakaoko Bistibietako zabortegia (HIDRONOR). 

 
Argazkia: Zuriñe eta Santi. 



     Metal astunak sedimentuetan: kalteak, analisiak eta kudeaketa 

120 

120

3.6. LIXIBIAZIOA 

 

3.6.1. Lixibiazio-testa 
 

- Erreferentzia-araua: EN 12457-1/2/3/4 
 
 
Xedea eta aplikazio-eremua 
 
Lixibiazioaren xedea uretan disolbagarriak diren hondakin-materialak erauztea da. 
Ondoren, erauzketan sortutako eluatoari azterketa fisiko-kimikoak egiten zaizkio. 
 
Metodoa hondakin solidoei eta lohiei aplika dakieke, baina ez 40 mm baino sekzio 
handiagoko hondakin monolitikoei —hondakin solidotuak, beiratuak eta abar—. 
 
Metodoaren printzipioa 
 
4 mm (edo 10 mm) baino  partikula-neurri txikiagoko lagina (laginak jatorriz ez 
badu tamaina hori, txikitu) eta ur desionizatua elkar ukitzen jartzen dira, metodo 
honek behar dituen baldintzetan. Fase solidoa iragazketaren bidez bereizten da, eta 
sortutako eluato likidoaren propietateak ur-analisiak egiteko metodoekin zehazten 
dira. 
 
Terminoak eta definizioak 
 
Lixibiazio-test: Lixibiazio-eragile bat eta materiala elkar ukitzen jarrita, eluato bat 
lortzen duen saiakuntza da. 
 
Lixibiazio-eragile: Lixibiazio-test batean erabilitako likidoa da —ura, kasu 
honetan—. 
 
Eluato: Lixibiazio-testean sortutako disoluzioa da. 
 
Aldi bateko lixibiazio-test: Lixibiazio-eragilearen kantitate zehatz bat erabiliz, 
material-kantitate zehatz bat behin bakarrik erauzten duen lixibiazio-testa da. 
 
Aldi batzuetako lixibiazio-test: Lixibiazio-eragilearen kantitate bat baino gehiago 
erabiliz, material-kantitate zehat bat bitan edo gehiagotan erauzten duen lixibiazio-
testa da. 
 
Likidoen eta solidoen arteko erlazio (ikurra: L/S; unitatea L/kg masa lehor): 
Laginean dagoen likido-kantitate guztiaren eta likido horrekin elkar ukitzen dagoen 
solido-kantitate guztien arteko erlazioa da. 
 
Laginaren hezetasun-kantitate (ikurra: HK; unitatea:mL): 105 ºC-tan eta masa 
konstantea lortu arte, lagin batetik lurrun daitekeen ur-kantitatea da. Uraren 
dentsitatea 1 g/mL-koa dela kontsideratzen da. 
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Laborategiko lagin: Saiakuntzarako laborategira bidalitako lagina da. 
 
Saiakuntzako lagin: Lixibiaziorako laborategiko laginetik hartutako eta, beharrezkoa 
bada, prestatutako lagin-atala da (adibidez, txikitutakoa, lehortutakoa, eta abar). 
 
Tresneria 

 
•  Xehatze-tresneria: ehogailua, 

motrailua 
• Irabiagailu birakaria 
• 4 mm-ko eta 10 mm-ko 

galbaheak 
• Hutseko iragazketa-

tresneria 
• 0,45 µm-ko beira-

zuntzezko iragazkia 
• Polietilenozko flaskoak 
• Probeta 
• 0,1 g-ko zehaztasuna duen 

balantza analitikoa 
• pH-metroa 
• Konduktimetroa 

Argazkia: Irabiagailu birakaria (Zuriñe eta Santi). 
 
 
Saiakuntza-lagina prestatzea 
 

a) Partikulen tamaina txikitzea: 
 
Hobe da materiala erabiltzen edo isurtzen den egoeran lixibiatzea. 
Partikulak txikituz gero, txikitu baino lehen, materiala lehortu egin behar da. 
Horrez gain, saiakuntzarako behar den kantitate adierazgarria hartuko da, 
soilik, eta behar den neurriraino txikituko da. 

 
b) Saiakuntzako lagin solidoak prestatzea: 

 
Saiakuntzako laginak 100 gr ± 5 gr-ko masa lehorra izan behar du (ikurra: 
ML). 
Lagina lehortzean materialaren ezaugarriak alda daitezke; beraz, lixibiazioa 
lehortu gabeko saiakuntzako laginarekin egingo da. 
Saiakuntzako laginaren “M” masa prestatu. Masa horrek “ML” masa lehorra 
du eta “HK” hezetasun-kantitatea. 
 
    M = (ML) + (HK) · (dur) 
 

dur: uraren dentsitatea da (1,00 g/mL) 
 
Lixibiazioak behar duen ur-kantitate teorikoari saiakuntzako laginaren HKa 
kendu beharko zaio, aukeratutako L/S-aren arabera. 
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c) Ur-kantitate handia duten saiakuntzako laginak prestatzea: 

 
Laginaren masa lehorra (ML) laginaren masaren (M) erdia baino txikiagoa 
bada, saiakuntza egin baino lehenago L/S erlazioa doitu behar da. 
Laginaren L/S<2 bada, lixibiaziorako eragile-likidoa L/S=2 lortu arte gehitu 
behar zaio laginari. 
Laginaren L/S=2 bada, lixibiaziorako eragile-likidoa gehitu gabe lixibiazioa 
jarraitzen da. 
Laginaren L/S>2 bada, gainean dagoen likidoaren zati bat kendu beharko da 
L/S=2 lortu arte. 
 
Ur asko bereganatzen duten lagin solidoak badira, egin behar diren 
analisietarako ezinezkoa izan daiteke eluato-kantitate nahikoa lortzea. 
Hori gertatuz gero, L/S=10 erauzketa egingo da. 

 
 
Eragiketa-prozesua 
 
Partikulen tamaina txikitu egin behar bada (hobe da materiala erabiltzen edo 
isurtzen den egoeran aztertzea): 
 
 
 
 

L/S=2 edota L/S=10 aldi bateko 
lixibiazio-testa aukeratu. 

Laborategiko lagina 

40 ºC-tik beherako tenperaturan lagina 
lehortu. 

4 mm-ko (10 mm) galbahetik lagina pasa, 
eta 4 mm (10 mm) baino txikiagoa den 
frakzioa banandu.

Txikiezinak diren materialak banandu 
(metalak...), eta pisu-ehunekoa kalkulatu. 

4 mm (10 mm) baino handiagoa den aldea 
txikitu, eta beste aldearekin, <4 mm-koa 
dena (<10 mm-koa dena) nahastu , 
saiakuntza-lagina lortzeko. 

BAI 

EZ
Masaren % 95 

<4 mm da? 
(<10 mm)

Saiakuntzako lagina 
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a) L/S=2-ko aldi bateko lixibiazio-testa (partikula-neurria <4 mm): 
 
 
 
 
 
 
 

Laginaren hezetasun-kantitatea (HK) eta masa lehorra 
(ML) zehaztu. 

100gr ± 5gr-ko masa lehorreko lagina pisatu, eta flasko 
batean sartu. M = ML + HK · dur 

L/S=2 L/kg ± %2 lortu arte ur desionizatua gehitu (L2). 
L2 = 2 x ML – HK, mL-tan. 

Flaskoa itxi, irabiagailu birakarian jarri eta 24 h ± 0,5 h 
10 bira/min-ko abiaduraz biratzen utzi. 

15 min ± 5 min dekantatzen utzi.

Eluatoa 0,45 µm-ko beira-zuntzezko iragazki baten bidez 
hutsean iragazi. Iragazteko zailtasunak badaude, 
zentrifugatu, eta gainean geratzen den likidoa iragazi. Ez 
da beharrezkoa eluato guztia iragaztea, aldi bateko 
erauzketa baita, baina bai analisi guztiak egiteko 
beharrezko bolumena iragaztea. 

Eluatoaren bolumena, pH-a eta konduktibitatea neurtu.

Analisietarako eluatoa prestatu. 
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b) L/S=10-eko aldi bateko lixibiazio-testa (partikula-neurria <4 mm edo <10 
mm): 

 
 
 
 

Laginaren hezetasun-kantitatea (HK) eta masa lehorra 
(ML) zehaztu. 

100gr ± 5gr-ko masa lehorreko lagina pisatu eta flasko 
batean sartu. M = ML + HK · dur 

L/S=10 L/kg ± %2 lortu arte, ur desionizatua gehitu 
(L10)   L10 = 10 x ML – HK, mL-tan. 

Flaskoa itxi, irabiagailu birakarian jarri, eta 24 h ± 0,5 h 
10 bira/min-ko abiaduraz biratzen utzi. 

15 min ± 5 min dekantatzen utzi.

Eluatoa 0,45 µm-ko beira-zuntzezko iragazki baten bidez 
hutsean iragazi. Iragazteko zailtasunak badaude, 
zentrifugatu, eta gainean geratzen den likidoa iragazi. Ez 
da beharrezkoa eluato guztia iragaztea, aldi bateko 
erauzketa baita, baina bai analisi guztiak egiteko 
beharrezko bolumena iragaztea. 

Eluatoren bolumena, pH-a eta konduktibitatea neurtu.

Analisietarako eluatoa prestatu. 
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c) L/S=2 eta L/S=8-ko bi aldiko lixibiazio-testa (partikula-neurria <4 mm): 
 
 

Laginaren hezetasun-kantitatea (HK) eta masa lehorra 
(ML) zehaztu. 

100gr ± 5gr-ko masa lehorreko lagina pisatu, eta flasko 
batean sartu. M = ML + HK · dur 

L/S=2 L/kg ± %2 lortu arte, ur desionizatua gehitu (L2). 
L2 = 2 x ML – HK, mL-tan. 

Flaskoa itxi, irabiagailu birakarian jarri, eta 6 h ± 0,5 h 
10 bira/min-ko abiaduraz biratzen utzi. 

15 min ± 5 min dekantatzen utzi.

Eluatoa 0,45 µm-ko beira-zuntzezko iragazki baten bidez 
hutsean iragazi. Iragazteko zailtasunak badaude, 
zentrifugatu, eta gainean geratzen den likidoa iragazi. 

Eluatoaren bolumena, pH-a eta 
konduktibitatea neurtu. 

Analisietarako eluatoa prestatu. 
Iragazitako alde solidoa eta erabilitako iragazkiak flasko 
berean sartu. 
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L/S=10 L/kg ± %2 lortu arte, ur desionizatua gehitu (L8)   
L8 = 8 x ML, mL-tan. 

Flaskoa itxi, irabiagailu birakarian jarri, eta 18 h ± 0,5 h 
10 bira/min-ko abiaduraz biratzen utzi.

15 min ± 5 min dekantatzen utzi.

Eluatoa 0,45 µm-ko beira-zuntzezko iragazki baten bidez 
hutsean iragazi. Iragazteko zailtasunak badaude, 
zentrifugatu, eta gainean geratzen den likidoa iragazi. Ez 
da beharrezkoa eluato guztia iragaztea, baina bai analisi 
guztiak egiteko behar den bolumena iragaztea. 

Eluatoaren bolumena, pH-a eta konduktibitatea neurtu. 

Analisietarako eluatoa prestatu. 
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Analisietarako eluatoa prestatzea 
 
Analisietarako beharrezkoak diren adina zatitan banatu eluatoa, eta parametro 
bakoitzak eskatzen duen eran kontserbatu. 
 
Parametroen kontzentrazioak neurtzeko, uren kalitatea analizatzeko metodoak 
erabili. 
 
 
Emaitzen adierazpena 
 
Eluatoaren analisien bitartez lortutako osagaien kontzentrazioak mg/L-tan 
adierazten dira. Azken emaitza, ordea, lixibiatutako osagai-kantitatea laginaren 
masa lehorrarekiko erlazioaren bidez adierazi behar da, mg/kg pisu lehorrean, 
alegia. 
 

• L/S=2-ko aldi bateko saiakuntza 
 
Honako ekuazio hau erabiliz lixibiatutako osagai-kantitatea kalkulatu: 
 
  A2 = K2 x (L2 + HK)/ML 
 
A2 : L/S=2-an askatutako osagai baten kantitatea  (mg/kg masa lehor) 
K2 : eluatoaren osagai baten kontzentrazioa  (mg/L) 
L2 : lixibiazioan erabilitako ur desionizatuaren bolumena  (mL) 
HK : saiakuntza-laginaren hezetasun-kantitatea  (mL) 
ML : saiakuntza-laginaren masa lehorra (g) 
 

• L/S=10-eko aldi bateko saiakuntza 
 
Honako ekuazio hau erabiliz lixibiatutako osagai-kantitatea kalkulatu: 
 
  A10 = K10 x (L10 + HK)/ML 
 
A10 : L/S=10-ean askatutako osagai baten kantitatea  (mg/kg masa lehor) 
K10 : eluatoaren osagai baten kontzentrazioa  (mg/L) 
L10 : lixibiazioan erabilitako ur desionizatuaren bolumena  (mL) 
HK : saiakuntza-laginaren hezetasun-kantitatea  (mL) 
ML : saiakuntza-laginaren masa lehorra  (g) 
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• L/S=2 eta L/S=8-ko bi aldiko saiakuntza 

 
- L/S=2-koa: 
 
Honako ekuazio hau erabiliz lixibiatutako osagai-kantitatea kalkulatu: 
 
  A2 = K2 x (L2 + HK)/ML 
 
A2 : L/S=2-an askatutako osagai baten kantitatea  (mg/kg masa lehor) 
K2 : eluatoaren osagai baten kontzentrazioa  (mg/L) 
L2 : lixibiazioan erabilitako ur desionizatuaren bolumena  (mL) 
HK : saiakuntza-laginaren hezetasun-kantitatea  (mL) 
ML : saiakuntza-laginaren masa lehorra  (g) 
 
 
- L/S =10-ekoa  
 
Honako ekuazio hau erabiliz lixibiatutako osagai-kantitatea kalkulatu: 
 
  A2-10 = L2A x K2/ML + (L8 + L2 + HK – L2A) x K8/ML 
 
A2-10 : metatutako L/S=10-ean askatutako osagai baten kantitatea  (mg/kg 
masa lehor) 
K8 : bigarren aldiko eluatoko osagai baten kontzentrazioa  (mg/L) 
L8 : bigarren aldian erabilitako ur desionizatuaren bolumena  (mL) 
L2A : lehenengo aldian hartutako eluatoaren bolumena  (mL) 
HK : saiakuntza-laginaren hezetasun-kantitatea  (mL) 
ML : saiakuntza-laginaren masa lehorra  (g) 
 
 

Hondakinak 
 

Hiri-hondakinen ontzira bota hondakin solidoak. 
 
Uren kalitatea analizatzeko metodoek esaten duten tokietara bota analisi 
bakoitzean sortutako hondakinak. 
 
 
Segurtasun-neurriak 

 
Erreaktiboen segurtasun-fitxei begiratu. 
Erreaktibo korrosiboekin aritzean, eskularruak eta betaurrekoak erabili. 
Azidoak, amoniakoa eta konposatu organiko lurrunkorrak maneiatzean, 
eskularruak, betaurrekoak eta gasetarako beira-arasa erabili. 
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JARDUERA 

 
Irakurri El Diario Vasco egunkarian, 2003ko azaroaren 16an idatzitakoa: 
 

“Orain dela ez hainbeste urte, Urumea ibaian, Kursaal eta Santa 
Katalina zubien artean, gabarrariak ikus zitezkeen. Gabarrari  
horien lana ibaiaren hondoko harea palaz jaso-tzea zen. 
Pasealekutik begira zeudenentzat lan polita zen, baina lanbide 
gogorra zen harea jasotzen zutenentzat. Hareak erabilera asko 
zituen: baserrietan, karea eta harea nahastuz, morteroa egiten 
zuten; animalien oheak egiteko erabiltzen zen; baratzetan, 
lurrarekin nahasten zen, lurra loditzeko; eraikuntzarako... 
 
Gabarrak —lauak eta beltzak— kargaren pisuaren ondorioz erdi 
urperatuak joaten ziren poliki-poliki ibaian gora, gabarrarien beso 
indartsuek pertikaren laguntzaz bultzatuta. Felix Elejaldek 
Pasado, presente y futuro de Loiola liburuan esaten du 1965 edo 
1966 urtean irten zirela azken aldiz harea jasotzera gabarrari 
horiek. Hona zer dioen liburu horretan: 
 
Jendea mirespen handiz geratzen zen gabarrari atletiko haiei 
begira. Ordua joan eta ordua etorri, pala harean hondoratu, jaso, 
harea simetrikoki kokatu gabarran, bi multzo handitan banatu 
gabarraren mutur banatan, eta horrez gainera, ura xukatu behar 
zuten. Gabarra bakoitzak 15 tona-edo kargatzen zituen. Lan 
neketsu horretan hasteko ordua itsasaldien menpe zegoen. 
Itsasbeheran hasi behar zuten lanean, itsasgoraren laguntzaz 
gabarra astuna ibaian gora eramateko. Hain ziren nekaezinak 
gabarrari indartsu horiek, ezen okasioa halakoa bazen, egun 
berean bi itsasaldi ere aprobetxatzen zituzten. Kargatu, igo, hustu 
eta berriro jaitsi egiten ziren. 
 
Harea hartzeko lekura heldutakoan uretan sartzen ziren, eta palaz 
gabarra betetzen joaten ziren. Pala-kolpe tinko batez hartzen 
zuten harea. Gabarra kargatu, eta ibaian gora abiatzen ziren. 
Betetako gabarrak uretatik kanpora lauzpabost hatz bakarrik 
ateratzen zenez, oso arriskutsua izaten zen nabigazioa.  
 
Jose Ramon Arruti da azkeneko gabarrari horietako bat. 18 
urterekin hasi zen lanean, eta 12 urtez aritu zen gelditu gabe. 
Arrutik dioenez, 9 gabarrari ziren eta bi enpresata-rako egiten 
zuten lana: Gorriti Hermanos  eta Cándido Aramburu y Cía. 
Itsasaldien arabera eta ilargiak gidatuta egiten zuten lana. 
Ilgoratik hasi eta ilbetera egiten zuten; hurrengoan, goizaldean 
hasi eta arratsaldera arte egiten zuten. Loiolan ontziratzen ziren, 
Gorritiko kaian; Kursaal eta Santa Katalina zubietaraino jaitsi, 
agaya izena zuen pertikarekin bultzatuz beti ere, bertan ainguratu, 
gabarra bete, eta itsasgoraren zain geratzen ziren, berriro kaira 
itzultzeko. 
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Arropa zaharra janzten zuten uretan sartzeko. 8 edo 9 ordu 
erabiltzen zituzten jaitsi, kargatu, igo eta deskargatzeko. Harea 
multzo horietan 14 edo 15 tona egongo ziren, hau da, 1300 kg/m3 
gutxi gorabehera. Metro kubikoko 50 pezetan saltzen zen, eta 
gabarrariek bost duro hartzen zuten metro kubikoko. Oso lan 
gogorra zen, eta horren adierazle da gabarrari guztiek erreumak 
jota bukatu zutela.” 

 
 
 Zer desberdintasun dago irakurritako artikuluan egindako lanaren eta 
ikusten ari garen gai honetan adierazitakoaren artean? 
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GLOSARIOA: gai hauetan azaldu diren zenbait kontzeptu 

 
ARAZKETA: hondakin solido, likido edo gaseoso batek dituen poluitzaileak kentzea edo 

degradatzea. Bereziki urari eta hondakin-urei dagokie. 
BALORIZAZIO: hondakinak zerbaitetarako berriz erabiltzea. Kontzeptu horrek, bere baitan,  

hondakinak birziklatzea, berreskuratzea eta berrerabiltzea biltzen ditu. 
BIOGAS : biomasaren hartzidura anaerobioaren ondorioz sortutako gasa, metano eta karbono 

dioxidoz osatua. Gas horrek % 50-70 metano, % 25-35 karbono dioxido eta nitrogeno eta 
azido sulfidriko aztarnak izan ohi ditu. 20-25 MJ/kg inguruko berotze-ahalmena izaten 
du, konposizioaren arabera. 

CEDEX: Espainiako Estatuko Ingurumen, Garraio eta Herri Lanen Ministerioko Ikerketa eta 
Esperimentaziorako Zentroa. 

DRAGATU: itsas edo ibai-hondoan pilatu diren materialak erauzi dragaren bidez. 

EBALUAZIORAKO BALIO INDIKATZAILE (EBI): lurzoruen azterketarako ezarritako 
zenbakizko balioak. Lurzoruaren kalitatea neurtzen dute, eta giza osasunak eta 
ekosistemak jasan dezaketen arriskuekiko kalkulatzen dira. 

EBI-A EDO ERREFERENTZIAKO BALIO: balio hau baino baxuagoa duen lurrari buruz esan 
daiteke ez dagoela kutsatua, eta beraz, arriskurik ez duela sortuko. Balio hau hartu da 
gizakiaren eraginaren aztarnarik ez duten lurzoruetan lortutako balio maximoak neurtuta.

EBI-B: arrisku onargarri-onartezinen tarteko multzoaren muga jartzen du. Balio hau baino 
baxuagoa eta EBI-A baino altuagoa duen lurzoruak arriskua dauka, baina arrisku hori 
hartzailearentzat onargarria da. Hemendik gorako balioak dituzten lurzoruetan dagoen 
arriskua, berriz, onartezina izan daiteke lurzoruaren ezaugarri jakinen arabera. Lurraren 
erabileraren arabera ezartzen dira balio horiek. 

EBI-C: arrisku onargarriaren goiko muga da. Balio horretatik gora duten lurrek arrisku 
onartezina dute ekosistemarako. Horrek berez ezartzen du balio hau gainditzen duten 
lurzoruetan garbitze-lanak egin beharra, arriskua ekidin edo txikiagotzeko. 

EHK: Europar Hondakinen Katalogoa. 2002ko otsailaren 8ko MAM/304/2002 aginduan 
argitaratutako hondakinen zerrenda (otsailaren 19ko BOEn argitaratua). Bertan azaltzen 
diren substantziak hondakin gisa kudeatu behar dira, eta haien artean * dutenak, 
hondakin arriskutsuak dira. 

EKOTOXIKOTASUN.  substantzia edo hondakin batek, ingurunean askatzen denean, efektu 
toxikoak sortzeko duen ahalmena. 

ELUATO:  laborategian egindako lixibiazio-saiakuntzan lortutako disoluzioa. 
ERREGARRI: substantzia erregai edo sukoiekin oso erreakzio exotermikoak sortzen dituen 

substantzia edo hondakina. Substantziak eta hondakinak legez arriskutsutzat jotzeko izan 
beharreko ezaugarrietako bat da. Gai erregarrien etiketetan, O ikurra erabiltzen da.  

GAIKAKO BILKETA: hondakin solidoak (etxe, lantegi eta abarretakoak) gaiaren arabera 
bereiziz aparte biltzea. Helburua hondakinen balorizazioa egiteko lanak erraztea da. 

HEZUERIA: giltzaduretan, larruazalean eta giltzurrunetan azaltzen den gaixotasun 
metabolikoa, organismoan azido uriko gehiegi pilatzearen ondorioz sortua eta oso 
hantura mingarriak (bereziki behatz lodikoa) eragiten dituena. 

HIDRARGIROSI: merkurioak eragindako toxikatzea. 
HONDAKINEN EZABAKETA: hondakinak, baldintza jakin batzuk betez, nonbait uztea 

(zabortegi kontrolatuetan, itsasoan, lurpean), edo erabat edo partzialki deuseztatzeko 
edozein prozedura (errausketa, adibidez), energia berreskuratzekoak salbu (energia 
berreskuratzen duen errausketa, adibidez). 

HONDAKINEN TRATAMENDU: hondakinen poluzio-arriskua deuseztatu edo ahal den 
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txikiena izan dadin lortzeko, ingurunean baldintza jakin batzuk betez uzteko, dituzten gai 
erabilgarriak birziklatzeko edota energia berreskuratzeko egiten diren prozesuen 
multzoa. 

INFEKZIOSO: pertsonengan edo gainerako bizidunengan gaixotasuna eragin dezaketen 
mikroorganismoak edo horien toxinak dituena. Substantziak eta hondakinak legez 
arriskutsutzat jotzeko izan beharreko ezaugarrietako bat da. 

KALTEGARRI: arnastu, irentsi edo larruazaletik xurgatuz gero, organismoari asaldura arinak 
eragin diezazkiokeen substantzia edo hondakina. Substantziak eta hondakinak legez 
arriskutsutzat jotzeko izan beharreko ezaugarrietako bat da. Gai kaltegarrien etiketetan, 
Xn ikurra erabiltzen da. 

KARAKTERIZAZIO: hondakinen edo sedimentuen ezaugarriak, osagaiak eta osagaien 
proportzioak zehaztea, hondakinak edo sedimentuak sailkatzeko, kudeatzeko modurik 
egokiena hautatzeko balio duena. 

KORROSIBO: material batekin erreakzionatu, eta material hori desegin dezakeen substantzia 
edo hondakina. Substantzia edo hondakinak legez arriskutsutzat jotzeko izan beharreko 
ezaugarrietako bat da. Gai korrosiboen etiketetan, C ikurra erabiltzen da.  

LAGIN: gai batetik (ur, aire, lurzoru, sedimentu, hondakin...) hartzen den zati adierazgarria; 
osotasunari dagozkion datuak lortzeko analizatzen da. 

LAGINKETA: gai baten laginak lortzeko eragiketa-multzoa. 
LEHERKOR: erraz lehertzen den substantzia edo hondakina, eta eztanda egiteko joera duena. 

Substantzia edo hondakinak legez arriskutsutzat jotzeko izan beharreko ezaugarrietako 
bat da. Gai lehergarrien etiketetan, E ikurra erabiltzen da. 

LIXIBIATU: lixibiazio-prozesuaren ondorioz isurtzen den likidoa; zeharkatu dituen materialen 
araberako konposizioa du. Laborategian egiten denean eluato esaten zaio. Ikus eluato. 

LIXIBIAZIO: hondakin-multzo batean dauden osagai likidoak edo erori den euri-ura beherantz 
iragaztea, eta likido horrekin substantzia disolbagarriak eramatea. Garrantzi handiko 
gertakaria da hondakindegietan, hondakinetan dauden substantzia arriskutsuak lurzorura 
iragan daitezkeelako 

MUTAGENO: organismo baten mutazioa eragin dezakeen agente fisiko edo kimikoa.  
NARRITAGARRI: larruazala edo muki-mintza une batez, jarraian edo aldizka ukitzean 

hantura-erreakzioa sorrarazten duen substantzia. Substantzia edo hondakinak legez 
arriskutsutzat jotzeko, izan beharreko ezaugarrietako bat da. Gai narritagarrien 
etiketetan, Xi ikurra erabiltzen da. 

OSASUNERAKO MUNDU ERAKUNDEA (OME): nazioarteko erakundea, 1946an sortua. 
Munduko herrialde guztietan ahal den osasun-mailarik onena lortzea du helburu. Egoitza 
Genevan dago. 

PCB (POLIKOROBIFENILO): bi fenilo-eraztun eta horien hidrogenoak ordezkatzen dituen 
kloro atomoen kopurua bi eta hamar bitartekoa duen konposatu organokloratua. 
Egonkorrak dira eta dielektriko onak (transformadoreetan erabiltzen zen olio bat egiteko 
erabili izan dira). Oso iraunkorrak dira naturan, eta elika-katean metatu egiten dira. 
Toxikoak dira, bizidun askorentzat hilgarri (arrain eta ornogabeentzat) eta pertsonen 
hainbat asalduraren sortzaile (dermatitisa, gibel-arazoak, etab.). Kartzinogenoak ere 
badirela uste da. Nazioartean, 2010 urterako debekatu eta desagerrarazteko helburua 
ezarria dago. 
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PCT (POLIKLOROTRIFENILO) : hiru fenilo-eraztun eta horien hidrogenoak ordezkatzen 

dituen kloro atomoen kopurua bi eta hamalau bitartekoa duen konposatu organokloratua. 
Oso iraunkorrak dira naturan eta elika-katean metatu egiten dira. 

PERKOLAZIO-SAIAKUNTZA: laborategiko ura hondakinen lagin batetik zehar pasatzea, 
lixibiazio-prozesuan zer gertatzen den ikusteko.  

SARE TROFIKO: ekosisteman, elikatze-erlazioen arabera antolaturiko organismo-segida, hau 
da, izaki bizidunen arteko energia-fluxua. Katearen maila bateko organismoek aurreko 
mailakoetatik lortzen dute janaria eta hurrengoaren elikagai dira. 

SATURNISMO: beruna duten substantziak larruazalaren bidez edo ahotik sartzearen ondorioz 
hartutako toxikatze kronikoa. Berun-industriako langileak izaten dira kaltetuenak. 

SUKOI: erraz suak hartzen duen substantzia edo hondakina. Substantziak eta hondakinak legez 
arriskutsutzat jotzeko izan beharreko ezaugarrietako bat da. Suhartze tenperaturaren 
arabera sailkatzen dira (hiru berezi ohi dira: oso sukoiak, aski sukoiak eta sukoiak). Gai 
sukoi eta aski sukoien etiketetan, F ikurra erabiltzen da; gai  oso sukoienetan, berriz, F+. 

TERATOGENO: giza gorputzeko organo nahiz ehun baten sortzetiko alterazio morfologikoa 
sorrarazten duen substantzia edo hondakina. 

TOXIKO: arnastu, irentsi edo larruazaletik xurgatuz gero (kantitate txikia bada ere), 
organismoan asaldura larriak, akutuak edo kronikoak, eragin ditzakeen substantzia (gai 
toxikoa, hondakin toxikoa, laino toxikoa, etab.) eta hainbatetan baita heriotza ere.  
Substantzia edo hondakinak legez arriskutsutzat jotzeko izan beharreko ezaugarrietako 
bat da (efektuen larritasunaren arabera, hondakin toxikoak eta oso toxikoak bereizi ohi 
dira). Gai toxikoen etiketetan, T ikurra erabiltzen da; oso toxikoen etiketetan, T+. 

ZABORTEGI KONTROLATU: hondakinak ezarritako irizpide batzuen arabera, hondakinak 
jasotzen eta metatzen dituen zabortegia, ingurumenari kalte txikiena egiteko bereziki 
diseinatua eta kudeatua. Hondakinak aldian behin trinkotu eta lurrez estaltzen dira. 
Lixibiazio-urak eta sortzen diren gasak kontrolatu egiten dira. 
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