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I. BLOKEA: AIREA

1. Gaia – Atmosfera

1. GAIA
ATMOSFERA
1.1. DEFINIZIOA ETA PROPIETATEAK
Atmosfera Lurra inguratzen duen gas-geruza da, eta 2.000 km-ko lodiera du. Lurrak
grabitate-indarrari esker eusten dio bildukin horri. Lurrazaletik gertu lortzen du
atmosferak dentsitaterik handiena, eta, altitudean gora egin ahala, arinduz joaten da,
harik eta planetarteko gasekin nahasi eta bereiztezina egin arte. Atmosferaren masa
osoaren % 90 lehenengo 20 km-tan dago, eta, 100 km-ko altuerara iristean, lurrazaleko
batez besteko presioa 1020 mbar-koa izanda, 10-3 mbar ingurura jaisten da presioa.
Osagaien aldetik, atmosferaren % 99 O2 eta N2 konposatuen nahasketa batek osatzen du,
eta gainontzekoa, ia gehiena Ar eta CO2 da.
1.1.1. Tenperaturaren araberako sailkapena
Atmosferan, batez besteko tenperatura altuerarekin aldatzen dela kontuan izanik, bost
eskualde edo geruza bereizten dira (ikus 1.1. Irudia):
- Troposfera
Lurrazaletik gertuen dagoen geruza da, eta 10 km ingurura iristen da (poloetan, 7 km-ko
lodiera du, eta Ekuatorean, berriz, 17 km). Geruza horretan, batez besteko tenperatura
era uniformean jaisten da altueran gora egin ahala, 6.5 ºC/km-ko abiadurarekin.
Troposferak du dentsitaterik altuena; izan ere, geruza horrek atmosferaren masa osoaren
% 75 biltzen du, eta ur-lurrun eta aerosol kantitate osoa.
Troposferan gertatzen dira fenomeno meteorologiko gehienak, ur-lurruna hor
dagoelako, eta hura delako hidrometeoroen (lainoak, euria…) jatorria. Fenomeno horiek
guztiek eragin handia dute klimatologian. Aire-masen mugimendu horizontal eta
bertikalak izaten dira gune horretan eta, hala, materialen garraiorako eta poluitzaileen
dispertsiorako garraiobide egokia da.
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

1.1. Irudia. Atmosferaren geruzen tenperaturaren araberako sailkapena.

- Estratosfera
Troposferaren ondoren estratosfera dator, eta 10 km-ko altueratik 50 km inguruko
altuerara bitarteko tartea hartzen du. Eskualde horretan, batez besteko tenperatura igo
egiten da gora egin ahala, oxigenoak eta eguzkitik datorren erradiazio ultramoreak
ozonoa sortzeko izaten dituzten erreakzio fotokimikoen ondorioz. Hala, gas
konposatuen nahaste horizontala nahaste bertikala baino askoz arinagoa da; izan ere, ez
dago konbekzio-mugimendurik, estratosferan zenbat eta gorago egon orduan eta
tenperatura altuagoa izango baita.
Estratosferaren amaieratik hurbil ozono-geruza dago. Geruza horrek eguzkitiko
erradiazio ultramorearen % 97-99 xurgatzen du.
- Mesosfera
50-100 km bitartean dago. Mesosferan zenbat eta gorago egon orduan eta tenperatura
baxuagoa izango da, mesopausaraino, non tenperatura maila baxuena lortzen baita (180Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua
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190 K, -100 ºC). Geruza horretan presioa oso baxua da. Konposizioari dagokionez, urlurrunaren eta ozonoaren kontzentrazioak baztergarriak dira, eta gas arinen edukia
handiagoa da.
- Termosfera edo ionosfera
Haren goiko muga ez dago ongi zehaztuta. Geruza horretan zenbat eta gorago egon
orduan eta tenperatura altuagoa izango da (350 km-tan, 1200 K inguruko balioa izaten
da). 100 km-tik gora, X izpiek eta erradiazio ultramoreak eragina dute, eta espezie
askoren ionizazioa ekartzen dute, hala nola oxigeno eta nitrogeno molekularrak.
Partikula ionizatuek aurora boreal eta australak sortzen dituzte. Geruza horretan,
fenomeno fotokimiko ugari gertatzen dira.
- Exosfera eta magnetosfera
Exosferaren oinarria 500-750 km inguruan dago. Geruza hori oxigeno, hidrogeno eta
helio atomo eta ioiez osaturik dago. Atomo neutroek (hidrogeno eta helio) espaziorantz
alde egin dezakete.
Partikula ionizatuen kontzentrazioa handitu egiten da exosferan zehar eta, 2000 km-tik
gora, erradiazio-banda oso handia dago; 55.000 km-raino hedatzen da, eta magnetosfera
deitzen da. Azken geruza horretan, protoiak eta elektroiak baino ez dira agertzen, eta bi
gunetan biltzen dira, 4.000 eta 20.000 km-ra (Van Allan-en erradiazio-gerrikoak).
1.1.2. Konposizioaren araberako sailkapena
- Homosfera
Itsas mailatik gorako 90 km inguru hartzen ditu; hau da, troposfera, estratosfera eta
mesosfera biltzen ditu. Geruza horretan, konposizio kimikoa nahiko homogeneoa da
(osagai nagusiak: N2, O2, CO2 eta Ar).
- Heterosfera
Homosferaren gainean dagoen geruza da. Gune horretan, aldaketa handiak daude
konposizio kimikoan, eta ioi eta espezie disoziatu ugari daude. Geruza horretan,
molekulak indar grabitatorioen arabera ezartzen dira (estratifikazioa); hau da, molekula
astunak beheko aldean kokatzen dira, eta pisu txikikoak goiko geruzetan. Badira zenbait
Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua
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geruza, gas nagusia zein den: nitrogeno molekularra (90-200 km), oxigeno atomikoa
(200-1100 km), helioa (1100-3500 km), hidrogeno atomikoa (3500-10000 km).
Osagaien ionizazioa kontuan hartuz, bi geruza daude: neutrosfera eta ionosfera.
Neutrosferak (kimiosfera ere deitzen zaio) lehenengo 80-100 kilometroak hartzen ditu
(troposfera, estratosfera eta mesosfera), eta, han, atomoak eta molekulak ez daude
ionizatuta.
1.2. ATMOSFERAREN KONPOSIZIOA
Atmosferan bi osagai mota aurki ditzakegu: gasak eta aerosolak.
1.2.1. Gasak
Airearen konposizioa, bere osagai nagusiei dagokionez, nahiko konstante mantentzen da
lurzoru mailatik 100 km-ko altueraraino. 1.1. Taulan airearen batez besteko konposizioa
agertzen da, kutsatzaileak kontuan hartu gabe.
1.1. Taula. Airearen batez besteko konposizioa.
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Badaude osagai nagusi batzuk: nitrogenoa eta oxigenoa. Beste batzuk, argona eta
karbono dioxidoa, adibidez, proportzio askoz txikiagoan daude. Azkenik, badaude oso
proportzio txikiak dauden osagai batzuk. Airearen konposizio hori nahiko homogeneoa
da lurzorua inguratzen duen atmosfera osoan, eta uraren kontzentrazioan bakarrik izaten
dira aldaketa garrantzitsuak (toki batzuetan ez dago ia urik, eta, beste batzuetan,
kontzentrazioa % 5 bolumenean izan daiteke).
Beste alde batetik, osagai nagusien proportzioa oso antzekoa da 80 km-ko altueraraino,
baina ozonoaren proportzioa handiagoa da estratosferan, eta 25 km-ko altueran
maximoa lortzen da, han gertatzen diren erreakzio fotokimikoen ondorioz (ikusi 1.2.
Irudia).

1.2. Irudia. Ozonoaren kontzentrazioa lurzoru mailatik hurbilen dauden atmosferaren geruzetan.

Osagaiak sailkatzeko beste irizpide bat atmosferako gasen iraunkortasun-denbora (t) da.
Airearen osagaiak honako talde hauetan sailkatu daitezke:
- Gas iraunkorrak, t  1000 urte (N2, O2 eta gas nobleak)
Konposatu horien iraunkortasun-denbora oso luzea da.
- Gas aldakorrak, 1  t  100 urte (CO2, CH4, H2, N2O, O3)
Horien iraunkortasun-denbora laburragoa da.
- Gas oso aldakorrak, t  1 urte (H2O (g), CO, NO2, NH3, SO2, H2S, …)
Iraunkortasun-denbora oso txikia da, eta, horren ondorioz, haien kontzentrazioa ere bai.
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SO2-ren iraunkortasun-denbora 3 egunekoa izateak zer esan nahi du?

Sufre dioxidoak, denbora-tarte horretan, beste poluitzaile batzuk sortuko ditu. Hau da,
erreakzionatu egingo du, eta bigarren mailako poluitzaileak sortu:
SO2 + oxid.  SO3 + H2O  H2SO4

(1.1)

Batez besteko iraunkortasun-denbora gutxitu ahala, gas baten kontzentrazioa gehiago
aldatzen da espazioarekin eta denborarekin.
1.2.2. Aerosolak
Gasez gain, beste osagai batzuk ere badira atmosferan: aerosolak, hau da, materia
solidoa edo likidoa esekiduran. Konposatu horien jatorri nagusia prozesu fisiko-kimiko
naturalak dira: higadura, sumendien erupzioa, sute naturalak, etab. Beste alde batetik,
jatorri antropikoa ere badago, eta, horren bitartez, kutsatzaileak agertzen dira. Aerosolek
kondentsazio-gune gisa jokatzen dute hodeien eraketan, eta lurzoruen emankortasuna
handitzen dute.
Erresidentzia-denbora tamainaren funtzioa da, sedimentazio-denboran eragina duelako.
Adibidez, 10 m-ko diametroko partikulen jalkiera-abiadura 0.01 m/s bada, 1 m-ko
diametrodunena 0.0001 m/s da.
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2. GAIA
AIREAREN KUTSADURA
2.1. POLUZIO KONTZEPTUA
Espainiako legeriaren arabera, poluzio atmosferikoa honako hau da: "pertsonentzat edo
edozein eratako ondasunetarako arrisku, kalte edo eragozpen larria sortzen duten gaiak
edo energia formak airean izatea".
Poluzio atmosferikoa atmosferaren purutasun eza da, han haren konposizio naturalean
agertzen ez diren edo proportzio handiagoan dauden substantzia solido, likido edo
gaseosoen edo erradiazioen igorpen eta iraunkortasunaren ondorioz sortua.
Azken definizio horren bi alderdi nabarmendu daitezke. Alde batetik, substantzia
materialez gain, erradiazioak ere poluitzailetzat hartzen dira. Bestetik, substantzia bat
kutsatzailetzat hartzeko ez da beharrezkoa airearen osagai naturala ez izatea; nahikoa da
haren proportzioa naturala ez izatea.
Askotan, kutsadura terminoa iturri antropogenikoek eragindako kutsadura adierazteko
baino ez da erabiltzen. Hala ere, ez dira ahaztu behar batzuetan gertatzen diren
kutsadura naturaleko gertakari larriak.
2.2. KUTSATZAILEEN ITURRIAK
Airearen konposizioaren aldaketak jatorri bikoitza izan dezake:
a) Naturala: sumendien erupzioak, meteoritoak, suteak…
b) Artifiziala edo antropogenikoa: giza jarduerek eragindakoa. Honako jarduera hauek
dira nagusi:
- Garraioak
- Errekuntzak
- Prozesu industrialak
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Kutsatzaile atmosferiko askoren kasuan, isuritako kantitate osoaren zatirik handienak
jatorri naturala du. Hala ere, badira kutsadura antropogenikoaren alderdi batzuk,
kutsadura mota hori oso garrantzitsua bilakatzen dutenak:
1. Kutsadura lokalizatua da. Hau da, isurpena gertatzen den lekuan nabarmenki
handitzen da kutsatzailearen kontzentrazioa.
2. Isurpenak hobi gutxi dauden puntu geografikoetan egiten dira. Normalean, natura
hobi garrantzitsua da. Aitzitik, hiriguneetan edo industria guneetan, atmosferarako
isurpenak gertatzen diren lekuetan, asfaltoa eta zementua bezalako materialak izaten
dira, eta horrela, hobi gisa jardun dezaketen landare eta zoruen kantitatea nekazaritza
gune bati dagokiona baino askoz txikiagoa da.
3. Poluitzaileen sakabanaketa klimatologiaren menpe dago. Faktore meteorologikoak ez
dira beti berdinak; hala, baldintza jakin batzuen menpe, kutsadura-gertakari larriagoak
gerta daitezke.
4. Kutsatzaile batzuen eraldatzeko gaitasunak aire naturalean agertzen ez diren
konposatuak agertzea dakar.
Kutsadura antropogenikoaren iturriak bi motatan sailkatzen dira:
a) Iturri mugikorrak: garraioan erabilitako motordun ibilgailuak.
b) Iturri finkoak: puntu zehatz batean kokatzen dira. Badaude zenbait foku: industrialak,
bizilekuetakoak, zabortegiak, etab.
2.3. EMISIOA ETA IMMISIOA
Kontzentrazioa adieraztean, bereizi egin behar da emisio- eta immisio-balioen artean.
Emisioa foku batek isuritako kutsatzaileen kontzentrazioa da, eta foku-igorlearen
irteeran neurtzen da.
Immisioa kutsatzaileen atmosferako kontzentrazioa da. Izaki biziak eta materialak
kontzentrazio horren eraginpean daude.
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Bi kontzentrazioen balioak guztiz desberdinak izan ohi dira. Immisioaren balioak ez
dira emisio-balioen ondorio bakarrik; izan ere, poluitzaileak atmosferara isuri eta gero,
nahasketa-, garraio-, deposizio- eta eraldaketa-prozesuak pairatzen dituzte. Horren
ondorioz, fenomeno meteorologikoek garrantzi handia dute, kutsatzaileen nahasketa eta
garraioan parte hartzen dutelako. Beste alde batetik, kontuan izan behar dira
substantziek atmosferaren barnean jasaten dituzten eraldaketa kimikoak. 2.1. Irudian,
prozesu horiek erakusten dira, emisio- eta immisio-balioak zein diren azalduz.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

2.1. Irudia. Emisio- eta immisio-balioen arteko erlazioa.

Kontzentrazioa nola adierazi
Konposatuen kontzentrazioa bi unitate motaren bidez adierazi ohi da:
- Bolumen/bolumen unitateak, cm3/m3 (ppm) edo mm3/m3 (ppb)
- Masa/bolumen unitateak, mg/m3 edo g/m3
Unitate mota batetik bestera pasatzeko, ezinbestekoa da gas idealen ekuazioa erabiltzea.
Horretarako, kutsatzailearen pisu molekularraz gain, neurketak egin direneko presioa
eta tenperatura hartu behar dira kontuan. Beraz, beti zehaztu behar da zein baldintzatan
adierazten den kontzentrazioa.
Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua
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Askotan, bolumen-unitatearekin batera, N letra agertzen da (m3N, Nm3). Horrek esan
nahi du zehaztutako bolumena baldintza normaletan neurtzen dela. Gasen kasuan,
baldintza normalak 1 atm eta 273 K dira.
Emisio-tasa
Zenbat isurtzen den adierazteko, hainbat aukera daude:
a) Emari masikoa gisa: denbora-unitateko isurtzen den poluitzaileen masa (kg CO2/urte
adibidez).
b) Emari bolumetrikoa gisa: denbora-unitateko isurtzen den gas-bolumena (m3 CO2/urte
adibidez).
d) Emisio-faktorea: isuritako poluitzailearen masa jatorrizko erregaiaren edo
materialaren pisuarekiko (kg CO2/t erregai adibidez).
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3. GAIA
KUTSATZAILE ATMOSFERIKOAK
3.1. KUTSATZAILE MOTAK
Poluzio atmosferikoa fisikoa, kimikoa edo mikrobiologikoa izan daiteke. Irakasgai
honetan, kutsadura kimikoa baino ez dugu aztertuko.
Poluitzaileen sailkapena
Poluzio kimikoaren kasuan, poluitzaileek atmosferara isuri ondoren beren izaera
aldatzen duten eraldaketa kimikoak izan ditzakete. Horren ondorioz, kutsatzaile
atmosferikoak bi taldetan sailkatzen dira: lehen mailakoak eta bigarren mailakoak (ikus
3.1. Irudia).
- Lehen mailako kutsatzaileak atmosferara zuzenean isuritako kutsatzaileak dira.
- Bigarren mailako kutsatzaileak, aldiz, ez dira zuzenean isurtzen. Atmosferan eratzen
dira lehen mailako kutsatzaileen, atmosferaren osagai naturalen eta erradiazioen arteko
elkarrekintzaren bidez.

ITURRIA: Universidad de los Andes. Guía Fundamentos de Calidad del Aire. Conceptos generales, definiciones y Política
Ambiental.

3.1. Irudia. Lehen eta bigarren mailako kutsatzaileen arteko erlazioa.
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Kutsatzaile nagusiak honako hauek dira:
Lehen mailako poluitzaileak:


Karbono monoxidoa (CO)



Nitrogeno oxidoak (NOx, batez ere NO eta NO2)



Sufre oxidoak (SOx, batez ere SO2)



Hidrokarburoak (HC) edo konposatu organiko lurrunkorrak (KOL). Metanoa (CH4)
eta metano ez diren konposatu organiko lurrunkorrak (MEKOL) bereizten dira.



Partikulak



Bestelakoak: Amoniakoa (NH3)
Hidrogeno sulfuroa (H2S)
Halogenoak
Karbono dioxidoa (CO2)
Dinitrogeno monoxidoa (N2O)
Metalak…

Bigarren mailako poluitzaileak:


Ozonoa (O3)



Oxidatzaile fotokimikoak



Sulfatoak



Nitratoak



Bestelakoak

Poluitzaile guztiek ez dituzte efektu berak sorrarazten. Kutsatzaile bakoitzaren
toxikotasun erlatiboa adierazteko, efektu-faktoreak erabiltzen dira. Metodo horren bidez,
toxikotasun txikieneko konposatuari (CO-ri, alegia) 1 balioa esleitzen zaio, eta beste
konposatuen toxikotasuna harekiko adierazten da. 3.1. Taulan, adibide batzuk azaltzen
dira:
3.1. Taula. Zenbait poluitzaileren efektu-faktoreak.

Konposatua
Karbono monoxidoa
Sufre oxidoak
Partikulak
Nitrogeno oxidoak
Hidrokarburoak
Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua
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Hala, hidrokarburoek CO baino arazo askoz larriagoak sorrarazten dituzte, isuritako
kantitatea askoz txikiagoa bada ere. Hidrokarburoak oxidatzaile fotokimiko bilakatzen
dira atmosferan, eta horiek hidrokarburoak baino askoz toxikoagoak dira.
3.2. KARBONO MONOXIDOA (CO)
Gas koloregabea, usaingabea eta zaporegabea da. Haren dentsitatea airearenaren % 96.5
da, eta haren disolbagarritasuna uretan, oso txikia. Konposatu toxikoa eta sukoia da.
Kutsatzailerik ugariena da, masa kontuan hartuz. Haren ingurune-kontzentrazioa 0.2 eta
50 ppm bitartean egon ohi da.
3.2.1. Iturriak
Atmosferan dagoen karbono monoxidoaren % 90 baino gehiago iturri naturaletik dator.
Materia organikoaren degradazio-prozesuetan sortzen den metanoa atmosferan
oxidatzen denean, CO eratzen da. Zuzeneko isurketak ez dira oso handiak.
Iturri antropogeniko nagusiak honako hauek dira:
- Garraioa (garrantzitsuena, isurketa antropogenikoen % 50, gutxi gorabehera)
- Hondakinen errekuntza eta tratamendurako instalazioak
- Erregai fosilen tratamendu- eta distribuzio-jarduerak (findegiak, etab.)
- Nekazaritzako errausketak
3.2.2. Nola eratzen den
Karbono monoxidoa hiru mekanismoren bidez eratzen da:
A) Karbonodun konposatuen errekuntza osatugabea
Karbono monoxidoaren jatorri nagusia da. Karbonodun konposatuen errekuntza bi
etapatan gertatzen da:
1. etapa: 2 C + O2  2 CO

(3.1)

2. etapa: 2 CO + O2  2 CO2

(3.2)

Lehenengo etaparen abiadura bigarrenarena baino 10 aldiz handiagoa da (askoz
errazago gertatzen da). Horren ondorioz, oxigenoaren proportzioa txikia bada, edo
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erregaia eta oxigenoaren arteko nahasketa eraginkorra ez bada, CO-aren emisioa handi
samarra izango da.
B) Errekuntzan eratutako karbono dioxidoaren eta erre ez den karbonoaren arteko
erreakzioa:
CO2 + C  2 CO

(3.3)

Erreakzio hori tenperatura oso altuetan gertatzen da; horrelako tenperaturak prozesu
industrial batzuetan (siderurgian, adibidez) sarritan lortzen dira.
C) Karbono dioxidoaren disoziazioa tenperatura altuetan:
CO2  CO + O

(3.4)

Errekuntza osoa izateko behar adina oxigenoa egon arren eta nahasketa ona bada ere,
tenperatura altuetan, karbono monoxidoa eratzen da. 2000 ºC inguruko tenperatura
erabiliz, karbono dioxidoaren deskonposizio tasa % 5 baino handiagoa izan daiteke.
3.2.3. Bilakaera atmosferan
Nahiz eta atmosferan oxigeno ugari egon, karbono monoxidoa ez da oxidatzen
konposatu horren eraginarengatik. CO2-rako oxidazioa honako erreakzio hauen bidez
gertatzen da:
CO + OH  CO2 + H

(3.5)

Erreakzio horretan hidroxilo erradikalek hartzen dute parte. Ozonoaren deskonposizio
fotokimikoan, oxigeno atomo kitzikatua sortzen da; ondoren, ur-lurrunarekin
erreakzionatzen du, eta hidroxiloak sortu egiten dira:
O3 + (  310 nm)  O2 + O

(3.6)

O + H2O  2 OH

(3.7)

Oxidazio fotokimikoaren prozesu hori oso arrunta da estratosferan, baina troposferan ez
da ohikoa, laino fotokimikoa dagoen lekuetan izan ezik.
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3.2.4. Eraginak
Karbono monoxidoak ez du efektu nabarmenik landareetan. Gizakiarengan eta animalia
batzuengan izan ditzake ondorio larrienak, odolaren oxigenoa garraiatzeko ahalmena
murrizten duelako.
Karbono monoxidoaren hemoglobinarako afinitatea oxigenoarena baino 200 aldiz
handiagoa

da.

Horren

ondorioz,

CO-ren

kontzentrazio

txikietan

ere,

karboxihemoglobina konplexua (COHb) eratzen da oxihemoglobinaren (HbO2) ordez.
Odoleko karboxihemoglobinaren kontzentrazioa eta CO-ren ingurumen-kontzentrazioa
zuzenki proportzionalak dira.
Giza osasunaren gaineko eraginen artean, honako hauek aipa ditzakegu: bihotzeko eta
biriketako alterazioak, buruko mina, logura, arnasketa-hutsegitea eta hiltzea (ikus 3.2.
Taula).
3.2. Taula. Karbono monoxidoaren eraginak giza osasunaren gainean.

CO-ren kontzentrazioa
airean (mg/Nm3)
<4
4-12
12-35
35-74
74-625
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3.3. NITROGENO OXIDOAK
Nitrogenoak eratu ditzakeen oxidoen artean, N2O, NO eta NO2 soilik izaten dira
atmosferan, gainontzekoak ezegonkorrak baitira. Poluzio atmosferikoari buruz hitz
egitean, “nitrogeno oxidoak” (NOx) izendapena erabiltzen da nitrogeno monoxidoa
(NO) eta nitrogeno dioxidoa (NO2) adierazteko. N2O ez da izendapen horren barruan
sartzen, haren jatorria ezberdina delako eta troposferako prozesu fotokimikoetan parte
hartzen ez duelako.
3.3.1. Iturriak
Hiru gas horien jatorria ezberdina da. N2O iturri naturaletik eta nekazaritza-jardueratik
dator, neurri handi batean. Zorua iturri garrantzitsuena da, non mikroorganismo batzuek
proteinetan dagoen nitrogenoa degradatu egiten baitute desnitrifikazio-prozesuetan, eta
nitrogenoa eta N2O eratu. Gizakiak ere prozesu horretan parte hartzen du, nitrogenodun
ongarriak erabiliz.
NO eta NO2-ren jatorri nagusia, berriz, antropogenikoa da. Kutsatzaile horien igorle
nagusiak garraioa eta tenperatura altuetan egindako errekuntza-erreakzioak erabiltzen
dituzten prozesuak dira (zentral termikoak, hondakinen errausketa, etab.).
NOx eta N2O-ren jatorri desberdina eta prozesu fotokimikoetan duten portaera ezberdina
direla kausa, N2O ez da kontuan hartzen nitrogeno oxidoei buruz hitz egitean. Gaur
egun, “nitrogeno oxidoak” terminoa NOx konposatuak izendatzeko oraindik erabili
arren, N2O-ren emisioak kuantifikatzen hasi da, berotegi efektuan duten eraginagatik.
3.3.2. Nola eratzen diren
Errekuntza-prozesuetan, honako erreakzio hauek gertatzen dira, zeinetan erregarri gisa
erabiltzen den airean dagoen nitrogenoak erreakzionatzen baitu:
N2 + O2  2 NO

(3.8)

2 NO + O2  2 NO2

(3.9)

Lehenengo etapa oso endotermikoa da, eta haren abiadura tenperatura oso altuak (13002500 ºC) erabiltzen direnean baino ez da hautemangarria. Bigarren etapa ez da
garrantzitsua ohiko baldintzetan, tenperatura altuen eraginpean erreakzioa aurkako
Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua
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norabidean gertatzen delako. 150 ºC-tan NO2-ren deskonposizioa hasten da, eta 600 ºCtan guztiz deskonposatzen da. Tenperatura baxuetan ere, 2. etaparen abiadura oso
motela da, eta NO-ren kontzentrazio oso altuak behar dira abiadura hautemangarria
izateko.
Hala, pentsa liteke egokia litzatekeela errekuntza-tenperatura baxuak erabiltzea, eta
erregaiaren proportzio handiak dituzten nahasteak, nitrogeno oxidorik eratu ez dadin.
Hala ere, kasu horretan, CO eta hidrokarburo asko sortuko lirateke, errekuntzaren
eraginkortasun faltagatik.
Nitrogeno oxidoen ziklo fotolitikoa
Atmosferan dagoen NO2/NO erlazioa espero izandakoa baino handiagoa da. Esan dugu
NO2 tenperatura altuetan ezegonkorra dela, eta, beraz, NO2-ren emisio-tasak errekuntzaprozesuetan txikiak dira. Hala ere, atmosferara isuritako NO NO2-ra oxidatu egiten da.
Bi oxidoek nitrogeno oxidoen ziklo fotolitikoan hartzen dute parte (ikusi 3.2. Irudia),
eta hori da ozonoaren jatorria.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

3.2. Irudia. Nitrogeno oxidoen ziklo fotolitikoa.
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Nitrogeno oxidoen ziklo fotolikoan honako erreakzio hauek gertatzen dira:
a) NO2-k 380 nm inguruko uhin-luzera duen erradiazioa xurgatzen du, eta NO-an eta Oan disoziatzen da.
NO2 + h  NO + O

(3.10)

b) Eratutako oxigeno atomikoak oxigeno molekularrarekin erreakzionatzen du, eta
ozonoa eratzen da. Hala, izaera oxidatzaile handiko bigarren mailako kutsatzailea
sortzen da.
O + O2  O3

(3.11)

d) Eratutako ozonoak NO-rekin erreakziona dezake berriro, eta NO2 eta O2 sortu.
O3 + NO  NO2 + O2

(3.12)

Ziklo honetan perturbaziorik sartuko ez balitz, NO eta NO2-ren kontzentrazioak
konstante mantenduko lirateke. Baina hidrokarburoak agertzeak nabarmenki aldatzen du
zikloa, eta, horren ondorioz, bigarren mailako poluitzaileak sortzen dira, ondoren
ikusiko dugun bezala.
3.3.3. NOx-en eboluzioa atmosferan
Atmosferara isuritako nitrogeno oxidoek erreakzionatu egiten dute. Erreakzioen
mekanismoak zehazki ezagutzen ez badira ere, uste da ondoren adierazten diren
prozesuen antzeko mekanismoak jarraitzen dituztela. Eguneko eta gaueko kimika
bereizten da, espezieen kontzentrazioa ezberdina delako.
Eguneko kimika
Eguneko kimika hidroxilo (OH) eta hidroperoxilo (HO2) erradikalen bitartez gertatzen
da, eta, nitrogeno oxidoen eboluziorako bigarren mailako bidea da, erreakzio-abiadurak
ziklo fotolitikoarena baino baxuagoak direlako.
NO + OH  HNO2

(3.13)

NO2 + OH  HNO3

(3.14)

NO + HO2  NO2 + OH

(3.15)

NO2 + HO2  O2 + HNO2

(3.16)

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

18

3. Gaia – Kutsatzaile atmosferikoak

Gaueko kimika
Gaueko kimika agente oxidatzaile bat --hala nola ozonoa-- agertuta hasten da; NO2
oxidatzen du, eta NO3 eman. Mekanismo hori gauez gertatzen da eguzkitiko
erradiaziorik ez dagoelako; izan ere, NO3-k erraz jasaten ditu erreakzio fotolitikoak.
O3 + NO2  NO3 + O2

(3.17)

NO3 + NO2  N2O5

(3.18)

Erreakzio horien guztien ondorioz azido nitrikoa eratzen da. da. Hori euri azido edo
nitrato gisa jalkitzen da, atmosferako metal partikulekin edo amoniakoarekin
erreakzionatzean:
NO3 + RH  HNO3 + R

(3.19)

NO3 + H2O  HNO3 + OH

(3.20)

N2O5 + H2O  2 HNO3

(3.21)

3.3.4. Eraginak
Nitrogeno oxidoen toxikotasuna ez da handia (bi konposatuen artean, NO2-rena
handiagoa da). Airean dauden kontzentrazioetan ez dute arazo larririk sortzen, baina,
kontzentrazio handiagoetan (13 ppm-tik gora), begietako eta sudurreko narriadura
eragin dezakete. Kontzentrazio oso handietan, arnasketa-arazoak sor daitezke, eta
heriotza ere ekar dezakete baldin eta 100 ppm-tik gorako balioak lortzen badira.
Nitrogeno oxidoen eragin nagusiak aurrerago aztertuko dira, oraindik aztertu ez diren
beste poluitzaile batzuek ere parte hartzen dutelako. Eragin horien artean, besteak beste,
smog fotokimikoa edo lehorra, euri azidoa eta ozono-geruzaren suntsipena ditugu.
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3.4. HIDROKARBUROAK ETA OXIDATZAILE FOTOKIMIKOAK
Hidrokarburoak edo konposatu organiko lurrunkorrak (KOL) lehen mailako
kutsatzaileak dira, eta atmosferara zuzenean isurtzen dira. Hidrokarburo horietako asko
oxidatzaile fotokimikoetan eraldatzen dira; horiek 2. mailako kutsatzaileak dira, eta
eragin askoz larriagoak dituzte. Horregatik, bi konposatu moten azterketa batera egingo
da.
Atmosferara isurtzen diren hidrokarburoak era askotakoak dira. Besteak beste,
konposatu alifatikoak –aseak eta asegabeak– eta aromatikoak ditugu. Kantitate
handienetarikoan dagoen konposatu bat metanoa da. Metanoaren foku igorleak eta beste
hidrokarburoenak desberdinak dira. Arrazoi horrengatik, eta metanoak berotegiefektuan duen eraginagatik, gaur egun konposatu horren kontzentrazioa bere aldetik
neurtzen da, metano ez diren konposatu organiko lurrunkorretik (MEKOL) bereiziz.
“Oxidatzaile fotokimikoak” izendapenarekin prozesu fotokimikoetan eratzen diren
substantzia ugari biltzen dira, eta beren ezaugarri nagusia honako hau da: oxigeno
gaseosoak oxidatu ezin ditzakeen materialak oxidatzeko gai dira. Gehien aztertu direnak
ozonoa eta peroxiazilo eta peroxibentzoilo nitratoak dira (NPA, NPB).
3.4.1. Iturriak
Atmosferan dagoen metanoaren % 85-aren jatorria naturala da, gutxi gorabehera.
Konposatu hori materia organikoaren deskonposiziotik sortzen da, batez ere. Beste alde
batetik, honako iturri antropogeniko hauek aipa daitezke, besteak beste: nekazaritzajarduerak, hondakinak tratatzeko eta eliminatzeko prozesuak, eta erregai fosilen
tratamendua eta distribuzioa. Metanoaren kontzentrazioa atmosferan, urtez urte
handitzen ari da.
MEKOL-ei dagokienez, natura-iturri igorle garrantzitsua da, landareek hidrokarburoak
askatzen dituztelako, terpenoak batez ere. Hala ere, konposatu horien sorreran, jarduera
antropogenikoek ere badute garrantzia. Horien artean, garraioa nabarmentzen da,
jarduera horretan erre ez den erregaia isurtzen delako, baita disolbatzaileen erabilera
industriala ere.
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3.4.2. Hidrokarburoen eboluzioa atmosferan: oxidatzaile fotokimikoak nola
eratzen diren
Atmosferan dauden hidrokarburoek eraldaketak izan ditzakete, eta oxidatzaile
fotokimikoak sortzen dituzte. Horietan, erreakzio konplexuek hartzen dute parte, eta,
askotan, erradikal askeak bitartekoak izaten dira.
Metanoak atmosferan erreakzionatu egiten du, 3.3. Irudian adierazten den moduan, eta
oxidazio maila altuagoko espezieak eratzen dira: formaldehidoa (HCHO), karbono
monoxidoa (CO) edo hidroxiperoximetiloa (CH3OOH). Oxidazio-prozesu horretan
karbono ez duten espezieak agertzeak badu garrantzia. Adibidez, NO-ren NO2-rako
eraldaketa-tasa handitzen da, irudiak erakusten duen bezala.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

3.3. Irudia. Metanoaren oxidazio atmosferikoaren mekanismoa.

Hidrokarburoek atmosferan dauden beste espezie oxidatzaileekin (hidroxilo erradikalak,
ozonoa eta oxigeno atomikoa, adibidez) erreakzionatzeko gaitasuna dute. Horren
ondorioz, ziklo fotolitikoa aldatzen da (ikusi 3.4. Irudia), eta oxidazio maila altuagoko
konposatu organikoak eratzen dira, edota erradikal aske berriak; horiek erreakzio
fotolitiko berriak hasteko gai dira.
Erreakzio homolitiko horietan, oxidazio maila altuagoko espezieak sortzen dira, hala
nola peroxilo erradikalak; horiek nitrogeno monoxidoarekin erreakziona dezakete
(nitrogeno dioxidoa sortzeko), edota nitrogeno dioxidoarekin, eta peroxiazilo nitratoak
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(hidrokarburo

alifatikoetatik

eratorriak,

NPA)

edo

peroxibentzoilo

nitratoak

(hidrokarburo aromatikoetatik sortuak, NPB) eman.
Kutsatzaile multzo horri (nitrogeno oxidoak, ozonoa, aldehidoak, peroxinitratoak eta
beste 2. mailako kutsatzaileak, oxigenoa baino ahalmen oxidatzaile askoz handiagoa
dutenak) smog fotokimikoa edo lehorra deitzen zaio, eta oso kaltegarria da. Smog
fotokimikoaren fenomenoa bereziki larria da baldintza klimatologikoen eraginez
kutsatzaileen sakabanaketa baxua bada, eta, beraz, konposatu horien immisio-balioak
oso handiak badira.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

3.4. Irudia. Nitrogeno oxidoen ziklo fotolitikoaren itxuraldaketa KOLen eraginez.

Ziklo fotolitikoaren itxuraldaketan, honako erreakzio hauek hartzen dute parte:

3.5. Irudia. KOLek eragindako ziklo fotolitikoaren eraldaketan gertatzen diren erreakzio kimikoak.
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Hidroxilo erradikalek hidrokarburoen oxidazioan parte hartzen badute, espezie mota
berdinak eratzen dituzten erreakzioen multzoa sortzen da:

3.6. Irudia. KOLek eragindako ziklo fotolitikoaren eraldaketan gertatzen diren erreakzio kimikoak,
hidroxilo erradikalek parte hartzen dutenean.

Ikus daitekeenez, oxidatutako hidrokarburo molekula bakoitzak bi nitrogeno dioxido
molekula sortzen ditu. Gainera, troposferako ozonoaren kontzentrazioa handitzea
eragiten du, zeharkako era batean. Arrazoia ziklo fotolitikoan agertzen den NO
desagerrarazteko erreakzioarekin lehiakorra den bide bat sartu izana da. Horren
ondorioz, nitrogeno monoxidoa eta ozonoaren arteko erreakzio-tasa murriztu egiten da.
Nitrogeno oxidoen eta hidrokarburoen arteko elkarrekintzaren ondorioz, eta
elkarrekintza hori argiaren eraginez hasten denez, hirietako atmosferaren konposizioan
aldaketa garrantzitsuak izaten dira egunean zehar. Hirietan zirkulazio handia dagoenez,
konposatu horien emisio- eta immisio-balioak oso altuak izango dira.
3.7. Irudian, hirigune bateko poluitzaileen kontzentrazioen eboluzioa ikus dezakegu,
egun batean zehar. Lanaldia hasi baino lehentxeago hidrokarburoen, NO-ren eta NO2ren kontzentrazioa nahiko baxua da, eta konstante mantentzen da. Zirkulazioa handitzen
den neurrian, hidrokarburo eta nitrogeno monoxidoaren kontzentrazioa nabarmen
handitzen da, eta immisio-maila maximoa lortzen da denbora-tarte laburrean. Ondoren,
epe laburrean, horien kontzentrazioa gutxitzen hasten da, eta aldehido eta oxidatzaile
fotokimikoena eta nitrogeno dioxidoarena, berriz, handitu egiten da. Azken konposatu
horren kontzentrazioak NO-renak baino maila altuagoa lortzen du. Azkenik, lanaldia
bukatzean, zirkulazioa nabarmen gutxitzen da, eta espezie horien guztien kontzentrazioa
gutxitu egiten da gaueko ohiko mailaraino.
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3.7. Irudia. Hirigune bateko kutsatzaileen kontzentrazioaren eboluzioa egunean zehar.

3.4.3. Hidrokarburo eta oxidatzaile fotokimikoen eraginak
Esan dezakegu hidrokarburoen eraginak oxidatzaile fotokimikoenak baino txikiagoak
direla. Hala, azken horien eraginei buruz hitz egingo dugu batez ere.
Edonola ere, esan beharra dago hidrokarburoak kaltegarriak izan daitezkeela, eta horien
artean hidrokarburo aromatikoak alifatikoak baino kaltegarriagoak direla. Adibide gisa,
hidrokarburo

alifatikoek

eragin

kaltegarriak

dituzte

500

ppm

inguruko

kontzentrazioetan, eta aromatikoek, berriz, 25 ppm inguruko kontzentrazioan antzeko
eraginak dituzte. Kontzentrazioa 0.7 eta 0.005 ppm-raino jaisten da peroxiazilo
nitratoen (NPA) eta peroxibentzoilo nitratoen (NPB) kasuan, hurrenez hurren.
- Landareetan
Oxidatzaileek kalte handi eta kronikoak eragiten dituzte, hostoen nekrosia eta landareen
hazkundea eta produkzioa motelarazten baitituzte. Kalteen intentsitatea honako faktore
hauen menpe dago: oxidatzailearen izaera eta kontzentrazioa, esposizio-denbora eta
landare mota.
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- Animalietan eta gizakiengan
Eragin garrantzitsuena begietako narriadura da, baina ez da sor daitekeen kalte posible
bakarra. Oxidatzaile fotokimikoaren izaeraren, kontzentrazioaren eta esposiziodenboraren arabera, beste eragin batzuk izan ditzakete: buruko mina, eztula, arnas
aparatuko narriadura, eztarriko mina eta hiltzea, kontzentrazioa oso handia bada.
- Materialetan
Makromolekula organikoak dituzten materialak oso sentikorrak dira ozonoaren eta
oxidatzaile fotokimikoen erasoarekiko, batez ere lotura bikoitzak dituztenean. Espezie
oxidatzaileek loturak apurtzea edo molekularen kateak gurutzatzea eragin dezakete, eta
horrek materialaren propietateak aldarazten ditu: elastikotasuna murriztu egiten da,
hauskorragoa bihurtu, etab.
Adibide gisa, kautxu bat ozonoaren eraginpean badago, 65 minutu pasa ondoren
zartadurak agertzen dira ozonoaren kontzentrazioa 0.02 ppm bada. Kontzentrazioa 0.45
ppm bada, berriz, 3 minutu bakarrik beharko dira. Azkenik, kontzentrazioa 20.000 ppm
denean, zartadurak bat-batean agertzen dira.
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3.5. SUFRE OXIDOAK
Izendapen horrekin, sufre dioxidoa (SO2) eta sufre trioxidoa (SO3) adierazten dira. SO2
isurtzen da kantitate handienean, SO3-ren kantitate txiki batekin batera (% 1-2). Dena
den, azken konposatu hori ez da normalean atmosferan egoten, urarekin azkar
erreakzionatzen duelako, eta azido sulfurikoa eratu. Egin ohi den bezala, SO3 SO2-ren
isurpenen partetzat hartuko dugu.
3.5.1. Iturriak
- Isurketa naturalak
SO2-ren guztizko emisioen % 50 baino gehixeago iturri naturaletik dator. Jatorri
nagusiak honako hauek dira: sumendiak, basoko suteak eta materia organikoaren
degradazio anaerobioan sortutako H2S-ren oxidazioa.
- Isurketa antropogenikoak
Sufrea duten erregaien errekuntza da iturri nagusia: energia sortzeko instalazio
termoelektrikoak, errekuntza industrialak eta etxeetako berokuntza-sistemak. Garraioak
ez du garrantzi handirik SO2-ren emisioan.
3.5.2. Nola eratzen diren
Sufrea duen edozein substantziaren errekuntzan SO2 eta SO3 eratuko dira, eta SO2-ren
kantitatea askoz handiagoa da. Bi oxidoen formazio-erreakzioak honako hauek dira:
S + O2  SO2

(3.22)

SO2 + ½ O2  SO3

(3.23)

Tenperatura altuetan, bigarren erreakzioaren oreka ezkerralderantz (SO2-rantz)
desplazatuta dago. Desplazamendu hori are garrantzitsuagoa da, tenperatura baxuetan
ere, ingurunean metalik badago, oso kantitate txikian bada ere (ikatzetan askotan
gertatzen da). Horren ondorioz, isurketa-gasen SO3-ren kontzentrazioa txikia izango da.
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3.5.3. Eboluzioa atmosferan
Atmosferara isuritako SO2 SO3-ra oxidatu egiten da. Azken produktuak azido sulfurikoa
eta sulfatoak dira. Azido sulfurikoa SO3 eta ur-lurrunaren arteko erreakzioaren ondorioz
sortzen da, eta amoniozko eta beste metalezko sulfatoak, partikulekin gertatzen diren
erreakzioen ondorio dira. Egoera horretan aireak duen itxura dela kausa, kutsadura mota
horri smog hezea deitzen zaio.
SO2-ren oxidazioa prozesu desberdinei jarraituz gerta daiteke, eta ikerketa ugari egin
dira mekanismoak ezagutzeko asmoz. Proposatu diren mekanismoak ondoren adierazten
dira.
a) SO2-ren oxidazio heterogeneoko prozesuak
Ur-fasean gerta daitezke ur-tanten gainazalean, SO2-ren disolbagarritasunari esker, edo
partikulen gainazalean. Oxidazio-prozesu horietan, zenbait agente oxidatzailek hartzen
dute parte (oxidatzaile gogorrak, hala nola oxigenoa edo ozono eta hidrogeno
peroxidoa).
SO2 + H2O  H2SO3

(3.24)

H2SO3 + H2O2  H2SO4 + H2O

(3.25)

b) SO2-ren oxidazio homogeneoko prozesuak
SO2-ren zuzeneko fotooxidazioa eta espezie oxidatzaileen –esaterako, hidroxiloaren–
eraginagatik gertatzen diren prozesuak bereizten dira.
Zuzeneko fotooxidazioa
SO2 + h (240   400 nm)  SO2* (molekula kitzikatua)

(3.26)

SO2* + O2  SO3 + O

(3.27)

Espezie oxidatzaileen ekintza
SO2 + OH  HOSO2

(3.28)

HOSO2 + O2  HO2 + SO3

(3.29)

SO3 + H2O  H2SO4

(3.30)
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3.5.4. Sufre oxidoen eraginak
Sufre oxidoen eragin nagusiak euri azidotik eratorritakoak dira. Hala ere, sufre oxidoek
zenbait arazo sorrarazten dituzte:
- Landareetan
Kontzentrazio altuetan eta esposizio-denbora laburretan, eremu hilak sor daitezke
hostoetan. Esposizio-denbora luzeetan, kontzentrazioa altua ez bada ere, lesio kronikoak
sor daitezke. Eraginak parametro batzuen araberakoak dira: espezie mota eta
ingurumen-baldintzak (tenperatura, hezetasuna eta mantenugaien maila).
- Animalietan eta gizakiengan
Begietako eta arnas sistemako narriadura eragiten dute. Hala ere, kalte horiek
nabarmenak izateko landareen kasuan baino kontzentrazio altuagoak behar dira.
3.5.5. Euri azidoa
a) Nola eratzen den
Euri-uraren pH normala 5.5-5.7 artean dago. Euri-urak azidotasun txikia du, atmosferan
dagoen karbono dioxidoaren disolbagarritasunaren eraginez. Euri azidoa ohikoa baino
azidoagoa den euria da (pH-a 5.5 baino baxuagoa duena), eta 4 edo balio baxuagoko
pH-ak ager daitezke.
“Euri azidoa” terminoa izaera azidoko sustantzien jalkiera hezea adierazteko erabiltzen
da. Hala ere, espezie azidoen jalkiera lehorra ere gertatzen da. Bien baturari jalkiera
azidoa deritzo.
Euri azidoaren osagai garrantzitsuenak honako hauek dira: azidoak (sulfurikoa, nitrikoa
eta klorhidrikoa) eta gatzak, azken horiek azidoak eta atmosferan dauden katioiak
erreakzionatzean eratuak dira. Azido bakoitzaren batez besteko ekarpena honako hau
da:
% 60-70: azido sulfurikoa
% 30: azido nitrikoa
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% 6: Beste azidoak. Nabarmena da azido klorhidrikoaren edukia; jatorri naturala
(ozeanoak, sumendiak…) edo antropogenikoa (ikatzaren errekuntza, hondakinak,
disolbatzaileak…) izan dezake.
Batzuetan, euri azidoaren arazo larrienak pairatzen dituzten eremuak ez dira
kutsatzaileen igorle nagusiak. Kutsatzaile atmosferikoen migrazio-fenomenoengatik
gertatzen da hori. Hala, argi geratzen da ingurumen-politika globalak edo
internazionalak ezartzea beharrezkoa dela.
Beste alde batetik, euri alkalinoari buruz ere hitz egiten da. Kasu horretan, kaltzioaren
kontzentrazioa ohikoa baino handiagoa da. Horren eraginez, uraren pH-a basiko samarra
izan daiteke, edo uraren gehiegizko azidotasuna partzialki neutraliza daiteke. Euri
alkalinoak partikulen ekarpen handia duten lekuetan agertzen dira, kareharri ugari duten
basamortuetan batez ere.
b) Eraginak
Euri azidoak eragin larriak ditu, bai ekosistemetan eta bai materialetan.
Ekosistemetan
- Ibaietako eta aintziretako pH-ak behera egitea, eta, horren ondorioz, bizitza urtarra
murriztea.
Arrain-espezie bakoitzak tolerantzia desberdina du pH baxuekiko, baina guztiak dira
kalteberak.
- Zoruen azidotasuna handitzea; konposizioan aldaketak eragiten ditu.
Ikerketa batzuek erakusten dute euri azidoak mantenugai garrantzitsuak (kaltzio,
magnesio eta potasio) lixibiatzen dituela. Hala, zoruak kalitate gutxiagoko zoru edo zoru
erabilgaitz bihurtzen dira.
Beste eragin bat metal toxikoen mobilizazioa da, eta horrek landareen hazkuntza
eragotzi egiten du. Metal toxikoak zenbait prozesuren ondorioz ur-korronteetara
ailegatzen badira (adibidez, zabortegietan dauden metalen disoluzioa), arrainetan
eragina izan dezakete, eta, hala, elika-katean sartu, edo uren toxikotasuna handitu
dezakete.
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- Euri azidoaren eraginpean dagoen landarediak kalte handiak pairatzen ditu: hostoen
kolorea aldatzea, hostoak erortzea eta zuhaitzak hiltzea.
Materialetan
- Material metalikoen korrosio-abiadura handitzea.
- Harrizko materialak narriatzea.
Karearen motako material guztiek (kareharria, marmola, hareharri batzuk) kalte
nabariak jasaten dituzte euri azidoaren eraginez (azido sulfurikoari esker, batez ere):
CaCO3 (s) + H2SO4 (aq)  CaSO42 H2O (s) + CO2 (g)
Prozesu horretan kaltzio sulfato hidratatua sortzen da; horrek bi arazo sorrarazten ditu;
alde batetik, haren tamaina karbonatoarena baino askoz handiagoa da, eta, horren
ondorioz, harriaren desintegrazioa eragiten du, eta, bestetik, kaltzio sulfatoaren
disolbagarritasuna karbonatoarena baino askoz handiagoa da, eta, horren ondorioz,
materialaren galera progresiboa eragiten du.
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3.6. PARTIKULAK
Izendapen horrekin, airean dauden partikula solidoak eta likido tantak adierazten dira.
Solido edo likido baten dispertsio horri aerosol atmosferikoa deritzo. Bibliografian PM
sinboloa erabili ohi da partikulak adierazteko, eta sinbolo horrekin batera zenbaki bat
agertzen denean, partikulen diametro maximoa adierazten du (μm-tan).
Lehen mailako eta bigarren mailako partikulak bereizi behar dira. Lehenengoak
zuzenean isurtzen dira atmosferara; bigarrenak, berriz, atmosferan eratzen dira, hala
nola sulfato gatzak, sufre oxidoetatik eratorriak.
3.6.1. Iturriak
Atmosferan dauden partikulen % 80 baino gehiagok jatorri naturala dute: itsas
aerosolak, suteak, sumendien erupzioak, polenak, bakterioak… Jatorri antropogenikoari
dagokionez, iturri nagusiak errekuntza-prozesuak eta industrietako galerak dira
(zementu-industria, harrobiak, meategiak, siderurgia, nekazaritza-errausketak, hirietako
hondakin solidoen tratamendua, etab.).
3.6.2. Konposizio kimikoa eta tamaina
Partikulen bidezko kutsadurak eragiten duen kaltea bi faktoreren menpekoa da: tamaina
eta konposizio kimikoa. Partikulen kutsadura adierazten duten parametroak neurtzean,
normalean ez da kontuan hartzen konposizio kimikoa. Horregatik, partikulen
problematikaren azterketa tamainaren ikuspuntutik egingo da. Hala ere, ez da partikulen
konposizioaren eragina ahaztu behar.
Konposizio kimikoa
a) Metalak (gatz gisa edo oxido gisa)
- Ca, Al: ugarienak; lurzoruaren higaduran eta prozesu industrial batzuetan du jatorria.
- Pb: pinturetan eta gasolinetan (gaur egun ez) du jatorria.
- Fe: burdingintza-prozesuetan sortutakoa.
- Na: itsas aerosoletan egoten da.
- K: higaduran du jatorria.
- V: fuel-olioa erretzean isuritakoa.
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- Beste batzuk: erregaietan aurkitzen diren aztarna-metalak (Mg, Cu, Cr, Mn, …).
b) Beste konposatu inorganikoak
- SO42-, NO3- (2. mailako poluitzaileak).
- Cl-: itsas aerosoletan izaten da.
- NH4+: NH3-tik sortzen da.
- Si: higaduran du jatorria.
- C: organikoa eta inorganikoa, errekuntza osatugabean isuritakoa.
d) Konposatu organikoak
Naturalak
- Terpenoak eta esentzia-olioak.
Antropogenikoak
- Hidrokarburo alifatikoak eta aromatikoak: disolbatzaileetan eta erregaietan dute
jatorria.
- Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak (HAP): errekuntza-prozesuetan isurtzen dira.
- Intsektizidak.
- Peroxiazilo nitratoak (PAN): prozesu fotokimikoetan eratutakoak.
- Dioxinak eta bentzofuranoak: errauste-prozesuetan sortutakoak.
Tamaina
Partikulen tamaina oso aldakorra da (10-3- 103 m bitartean egon daiteke). Partikulak
honako talde hauetan sailkatzen dira, beren tamainaren arabera:
a) Aitken-en partikulak edo finak (diametroa  0.1 m).
b) Partikula ertainak: esekiak (0.1  diametroa  10 m).
c) Partikula jalkigarriak edo lodiak (diametroa  10 m).
Normalean, honako frakzio hauek neurtzen dira: PM2.5 (diametroa < 2.5 m) eta PM10
(diametroa < 10 m) bereizten dira. Bi partikula mota horiek eragin desberdinak dituzte;
PM2.5 partikulak askoz arriskutsuagoak dira, bere tamaina txikia dela eta.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

32

3. Gaia – Kutsatzaile atmosferikoak

3.6.3. Eboluzioa atmosferan
Atmosferan dauden partikula guztiak lurzoruan jalkitzen dira azkenean. Partikula
txikienek koagulazio-prozesu bat jasaten dute jalki aurretik; handiak, berriz, zuzenean
sedimentatzen dira. Jalkiera gertatzeko, bi mekanismo daude:
- Deposizio lehorra: partikulak grabitatearen eraginez sedimentatzen dira, baita oztopo
batekin talka egitean ere (adibidez, eraikin batekin topo egitean, abiadura galtzen dute
eta erori egiten dira). Mekanismo horren bidez, atmosferan dauden partikulen % 20
jalkitzen dira.
- Deposizio hezea: euri-urak (edo elurrak) atmosferako partikulak arrastatzen ditu, lurgainazalera iritsi arte. Prozesu horren bidez, airean dauden partikula handi gehienak
eliminatu egiten dira.
Partikula batzuek euriaren eraketan parte hartzen dute, kondentsazio-fenomeno baten
bidez. Beren konposizio kimikoarengatik uretan disolbagarriak diren partikulek ura
beren gainazalean kondentsatu ohi dute, eta, hala, disoluzio baten tanta txikiak sortzen
dituzte.
3.6.4. Eraginak
Atal honetan, partikulen efektuak kutsatzaileak partikula eran aurkitzeagatik eragindako
efektuak aipatuko dira bakarrik. Argi dago eragin horietaz aparte kutsatzaile bakoitzak
eragin jakin batzuk izango dituela bere izaera kimikoarengatik.
- Landareetan
Partikulak jalkitzean hostoak estaltzen dituzte, eta estomak ixten dituzte. Hala,
fotosintesia eragozten da, landareen garapen normala ekidin eta haren hazkundea
geldiarazten da.
- Animaliengan eta gizakiengan
Arazoak sortzen dituzte arnas aparatuan. Partikula handiak ez dira biriketara iristen,
iragazketaren ondorioz. Partikula finak biriketan sartzen dira, baina, haien tamaina
molekulenaren antzekoa denez, gorputzak kanporatu egiten ditu.
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Partikula ertainek (0.1 eta 2.5 m bitartekoak) eragiten dituzte arazorik larrienak.
Horrelako partikulak biriken kanpoaldean edota albeoloetan ezartzen dira, eta kalte oso
larriak eragiten dituzte.
- Materialen gainean
Partikulek materialen korrosio-abiadura handitzen dute. Korrosioa partikulen izaera
kimikoaren ondorioz gerta daiteke, edo substantzia korrosiboak partikulen gainean
xurgatzen direlako (SO2, adibidez).
Partikulek zikinkeria ere handitu dezakete. Hidrokarburo pisutsuen errekuntza
osatugabearen eraginez (eta beste partikula atmosferiko batzuen eraginez ere) geruza bat
sortzen da; horrek tenperaturaren aldaketekin “shock termikoa” delakoa sorrarazten du.
Prozesu horretan geruza banatzen da, eta materialaren zati bat berarekin eramaten du.
- Partikulek beste fenomeno optiko garrantzitsu bat sortzen dute: ikusgarritasunaren
murrizketa. Fenomeno hori dispertsio koloidalek eragindako absortzio-fenomenoen
ondorio da. Prozesu hori bereziki garrantzitsua da hezetasun erlatiboa oso handia bada,
lainoak sortzen dituzten kondentsazio-fenomenoak gertatzen direlako.
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4. GAIA
KUTSATZAILEEN SAKABANAKETA ATMOSFERAN
4.1. SARRERA
Kutsatzaileak atmosferara isurtzen direnean, sakabanatu egiten dira. Fenomeno horrek
immisio-balioetan eragin erabakigarria du, eta, horren ondorioz, biosferaren osagaiek
jasaten duten kutsadura mailan ere bai. Beraz, beharrezkoa da kutsatzaileen garraioa
atmosferan nola eta zein norabidetan gertatzen den ezagutzea.
Puntu zehatz batean izango diren immisio-balioak balioztatzeko, eredu matematikoak
erabiltzen dira, horiei esker balio horiek aurreikus baitaitezke. Eredu horiek prozesu
errealen adierazpide sinplifikatuak dira. Hasiera batean, eredu horiek zenbat eta
errazagoak izan, hainbat eta txikiagoa izango da haien fidagarritasuna; konplexutasuna
handitzen den neurrian, aurreikuspenak gehiago hurbilduko dira portaera errealera.
Eredu horiek hainbat egoeratan dira erabilgarriak:
- Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioan.
- Industriaguneen diseinuan.
- Tximinien altueraren optimizazioan.
- Hirigintza-plangintzan.
- Airearen kalitatea zaintzeko sareen diseinuan.
- Kutsatzaileen kontzentrazioaren iragarpenean.
Difusio-ereduek honako alderdi hauek aztertu behar dituzte:

 Ingurune igorlea
- Foku-igorleen motak: finkoak, gainazalekoak…
- Emisio-datuak. Esanguratsuak izan behar dute, eta, zalantzarik badago, txarrenak hartu
behar dira. Tximinietan egindako zuzeneko irakurketen bidez lor daitezke, edo kalkulu
teorikoen bidez (emisio-faktoreak, estekiometria, eta abar kontuan hartuz).
- Beste aldagaiak: gasaren irteera-tenperatura, irteera-abiadura, etab.
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 Ingurune hartzailea
- Ikertzen ari den ingurunea. Erradio oso desberdinetarako ereduak ezar daitezke (7 kmtik hainbat hamarreko km-ra arte). Altuera ere kontuan izan behar da; 50 m-tik 200 m
baino handiagoko balioen artean egon ohi da.
- Eremu sentikorrak badaude, airearen kalitatearen eskakizunak murriztaileagoak izango
dira.

 Ingurune barreiatzailea
Poluitzaileen garraioan eragiten duten fenomeno nagusiak aipatuko ditugu; horiek
airearen kalitatea zehazten dute.
Kutsatzaileen sakabanaketa bi mugimenduren ondorio da, bata bertikala eta bestea
horizontala. Faktore klimatikoek eragina dute mugimendu horietan, baita faktore
geografiko batzuek ere.
Faktore geografikoak lurraren topografiarekin erlazionatzen dira; azken hori oso
konplexua izan daiteke, hirien kasuan esaterako.
Klima-faktore askok hartzen dute parte: haizearen norabidea eta abiadura, airearen
tenperatura eta hezetasun erlatiboa, zurrunbilotasuna, eguzkitiko erradiazioa… Horien
guztien eragin bateratuak egonkortasun maila desberdineko atmosfera ekartzen du, eta
egonkortasun maila horrek aire-masen mugimendua baldintzatzen du. Azterketa zehatz
bat egitea oso zaila da, eta, arazoa sinplifikatzeko asmoz, garrantzi berezia duten bi
faktore aztertuko ditugu: haizea eta tenperaturaren gradiente bertikala.
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4.2. HAIZEA
Haizea garrantzi handiko parametro meteorologikoa da poluitzaileen difusioan.
Tximinia baten gandorra behatzean, haren eragina antzeman dezakegu. Eguraldi barea
dagoenean, gandorra etengabe igotzen dela ikus dezakegu; haize gogorra dabilenean,
berriz, gandorra haizearen norabidean ia 90º okertzera irits daiteke.
Beraz, parametro horren eragina mugatzeko, haren magnitudea, norabidea eta
noranzkoa ezagutu behar ditugu. Norabideak eta noranzkoak poluitzaileek egiten duten
bidea adierazten digute. Beste alde batetik, sakabanaketa haizearen magnitudearen
araberakoa izango da. Zurrunbilotasuna (norabidearen eta abiaduraren aldaketa
kaotikoa) honako fenomeno hauen ondorioz sor daiteke: lurraren gainazala ukitzea,
lurraren orografia, eta eraikuntza edo eraikin altuak egotea.
Haize mota ugari daude, eta ezberdintasun nabariak daude atmosferako zonalde altuetan
eta lur-gainazaletik hurbil dagoen troposferaren aldean jarduten duten haizeen artean.
Zonalde altuetan, haize geostrofikoa eta gradientea (isobara okerrei dagokiena)
bereizten dira. Haizeen eredu teorikoak dira, abiadura konstante samarra dutenak
(modulua eta norabidea), isobarekiko fluxu-lerro paraleloei jarraituz. Horren ondorioz,
haien ibilbidea nahiko uniformea da, airearen mugimenduaren (presio altuko guneetatik
presio baxuko guneetara) eta Lurraren errotazioak sortutako Coriolis indarraren
eraginez eratzen direlako.
Lurraren gainazalaren eta haize geostrofikoa eta gradientearen kontzeptuak baliagarriak
diren altueraren arteko atmosferako gunean (muga geruza deritzona), marruskadura
indarrek eragin handia dute haizeen erregimenean. Horren ondorioz, beharrezkoa da
indar horiek kontuan izatea troposferako alde baxuetan poluitzaileak sakabanatzea
errazten duten haize errealak aztertzerakoan. Marruskadura-indarren magnitudea
faktore askoren araberakoa da: zoruaren izaera, zuhaitzik dagoen ala ez, eraikinen
posizioa eta tamaina, akzidente topografikoak, etab. Edonola ere, indar horien ondorioz,
haizearen abiadura txikiagoa izango da lur-gainazaletik hurbil dauden guneetan, eta
altuera handitu ahala handitzen da; beste alde batetik, norabidean desplazamendu
angeluar txiki bat gertatzen da.
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Haizearen abiadura 10 m-ko altueran neurtu ohi da, eta u10 deitzen zaio. Haizearen
abiadura edozein z altueratan kalkulatzeko, honako espresio hau erabiltzen da:
 z
u z  u10 
 z10






p

(4.1)

non uz haizearen abiadura z altueran baita, z10, 10 m-ko altuera, eta p, lurrazal motarekin
(basoa, hiria, etab.) eta

egonkortasun-egoerarekin aldatzen den berretzailea.

Berretzailearen honako balio hauek erabil daitezke: 0.40 gune hiritarretan; 0.28 hirietan,
aldirietan eta basoetan; eta 0.16 lur-eremu lau eta irekietan, eta aintzira eta itsasoetan.
Gune geografikoak haize nagusi baten (edo batzuen) eraginpean daude, eta kontuan
hartu

behar

da

kutsadura

sortzen

duten

jardueren

kokalekurik

hoberena

planifikatzerakoan. Area jakin batean eragiten duten haizeen norabidea eta
intentsitatearen datuak eskuragarri daude, eta, askotan, “haize-arrosa” gisa irudikatzen
dira (ikusi 4.1. Irudia). Diagrama honetan irudikatzen da abiadura jakin bateko haize
batek norabide zehatz batean zein maiztasunarekin jotzen duen.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

4.1. Irudia. Urteko haize-arrosa, haizearen maiztasun-dentsitatearen banaketa azalera-unitateko
adierazten duena.
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4.3. TENPERATURA GRADIENTE BERTIKALA. EGONKORTASUN
ATMOSFERIKOA.
Gradiente termikoa atmosferaren ezaugarri garrantzitsuenetarikoa da sakabanaketa
fenomenoa aztertzeko. Parametro horrek tenperatura altueraren arabera nola aldatzen
den adierazten du. Egoera normalean, altueran gora egin ahala, tenperatura jaitsi egiten
da, 0.66 ºC/100 m-ko batez besteko balioarekin.
Har dezagun atmosferan bertikalki igotzen ari den aire poltsa bat, eta demagun ez dela
kondentsazio- edo lurruntze-fenomenorik gertatzen. Poltsa igotzean, beraren presioa
murriztu egiten da, eta, hala, espantsio bat eragiten da. Hala, inguruaren kontrako lana
egiten ari da (poltsa inguratzen duen airearen kontra). Fenomeno horrek igotzen ari den
airea hoztea eragiten du. Aire-elementuaren barneko tenperatura gradiente adiabatiko
lehorraren arabera aldatzen da. Adiabatiko hitzak “beroa gehitu gabe” esan nahi du; hau
da, tenperatura-aldaketa energiaren konbertsioaren ondorio da, eta ez haren galeraren
ondorio. Gradiente adiabatikoa konstantea da, eta -1 ºC/100 m ingurukoa da (- 0.98
ºC/100 m).
Egonkortasun atmosferikoa oso parametro garrantzitsua da poluitzaileen difusioa
aztertzeko. Egonkortasun atmosferikoa honela defini daiteke: aldaketak arintzeko joera
duen

atmosferaren

egoera.

Tenperatura-gradiente

errealaren

eta

gradiente

adiabatikoaren arteko erlazioak egonkortasuna markatzen du, eta kutsatzaileen
mugimendu bertikala gertatzeko aukera mugatzen du.
Airea daukan poltsa bat atmosferan bertikalki mugitzen denean, apurka-apurka presio
baxuagoen eraginpean egongo da. Hala, hedatu eta hoztu egingo da, gradiente
adiabatiko lehorraren arabera. Beste posizio batera ailegatzean gas-bolumen hori
inguruan dagoen airea baino hotzago badago, haren dentsitatea handiagoa izango da, eta
jaitsi egingo da hasierako posizioa lortu arte. Aire-elementua beherantz mugitzen bada
(hasierako mailatik), kontrakoa gertatuko da, eta tenperatura altuagoan dagoen poltsa
hasierako posiziora igo egingo da. Kasu horretan, atmosfera egonkor bat izango genuke,
poltsak hasierako altuerara bueltatzeko joera duelako beti. Egoera hori gertatzen da
atmosferako tenperatura altuerarekin gradiente adiabatikoa baino motelago aldatzen
bada (ikusi 4.2.c. Irudia).
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Atmosferako tenperatura altuerarekin gradiente adiabatikoa baino azkarrago aldatzen
bada (ikusi 4.2.b. Irudia), berriz, mugimendu bertikalak areagotzen dira. Hau da,
bertikalki mugitzen ari den poltsa bat azeleratzen da bere jatorrizko altueratik aldentzen
den heinean. Kasu horretan, atmosfera ezegonkorra dela esango dugu.
Gora egin ahala, airearen tenperatura gradiente adiabatikoaren arabera jaisten bada
(4.2.a. Irudia), atmosfera neutro bat izango genuke. Kasu horretan, bertikalki mugitu
den aire-poltsak bere lekuan jarraituko du, edo norabide bertikalean mugitzen jarraituko
du kanpoko indarren eragina mantentzen bada.

ITURRIA: J. Glynn Henry, Gary W, Heinke. Ingeniería Ambiental. México. Prentice Hall. 1999.

4.2. Irudia. Tenperatura-gradiente atmosferikoaren eta egonkortasunaren arteko erlazioa. (γ: tenperaturagradiente bertikala; ґD: gradiente adiabatiko lehorra)

Laburbilduz, gas-bolumena bere jatorrizko posiziora itzultzeko joera badago, atmosfera
egonkorra da. Aldiz, gas-bolumena hasierako posiziotik gero eta gehiago aldentzeko
joera badago, atmosfera ezegonkorra da. Egoera egonkor batek zurrunbiloen eraketa eta
kutsatzaileen difusioa eragotziko du. Egoera ezegonkor batek kontrako eragina du:
zurrunbilotasuna (mugimendu kaotikoa) handitzen du eta kutsatzaileen sakabanaketari
mesede egingo dio.
Atmosferaren egonkortasuna zehazteko, tenperatura potentzialaren gradientea erabil
daiteke. Aire lehorraren tenperatura potentziala θ aire-bolumen batek izango lukeen
tenperatura da, prozesu adiabatiko baten bitartez bere P presiotik presio normalera (P0 =
1000 mbar) eramaten denean. Prozesua 4.3. Irudian erakusten da:
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ITURRIA: Kenneth Wark, Cecil F. Warner. Contaminación del Aire. Origen y Control. México. Limusa. 1998.

4.3. Irudia. Tenperatura potentzialaren esanahiaren adierazpena.

θ honako ekuazio honen bidez kalkulatzen da:
P
  T  0
 P





(k 1) / k

 1000 
 T

 P 

0.288

(4.2)

non k bero espezifikoen arteko erlazioa baita eta 0.288 atmosferako aire lehorrerako
berretzailea. Ekuazio horretan, P milibaretan adierazten da, eta T, K-tan.
Tenperatura potentzialaren gradientea (Δθ/Δz) ingurumen-tenperaturaren gradientearen
((ΔT/Δz)amb) eta gradiente adiabatiko lehorraren ((ΔT/Δz)adia) funtziopean jar daiteke:
  T

z  z

 T



 amb  z



 adia

(4.3)

Aurreko espresioaren arabera, gradiente atmosferikoa gradiente adiabatiko lehorra baino
negatiboagoa bada, tenperatura potentzialaren gradientea negatiboa izango da. Kasu
horretan, atmosfera ezegonkorra izango da (superadiabatikoa). Era berean, (ΔT/Δz)amb,
gradiente adiabatiko lehorrarekin alderatuz, hain negatiboa ez bada (edota positiboa
bada), tenperatura potentzialaren gradientea positiboa izango da. Orduan, atmosfera
egonkorra izango da (baldintza subadiabatikoa). Δθ/Δz zero denean, atmosfera neutroa
da.
Egonkortasun mailarik altuena tenperatura altuerarekin handitzen deneko atmosferako
geruzetan lortzen da (4.2.d. Irudia). Fenomeno horri inbertsio termikoa edo
alderanzketa termikoa deitzen zaio. Gradiente bertikala zeinuz aldatzen deneko puntua
inbertsio-puntua da.
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Gainazaleko alderanzketak ohikoak dira haizerik gabeko gau oso oskarbietan, lurra eta
hura ukitzen duen airea irradiazioaren bidez hozten direnean (irradiazioaren bidezko
alderanzketa edo gaueko alderanzketa). 4.4. Irudian, urtaro epel bateko egun batean
gertatzen den atmosferako tenperatura-profilaren aldaketa erakusten da. Eguzkiorduetan, lurraren gainazalak beroa jasotzen du (1 kurba). Horren ondorioz, lurretik
hurbil dauden aire-geruzak berotzen dira, eta atmosferako tenperatura-gradientea
negatiboa izango da. Egoera horretan, P puntuko aire beroa igo eta hoztu egiten da
gradiente adiabatiko lehorraren arabera. Gauez, lurraren gainazalak erradiazioa igortzen
du. Hala, hoztu egiten da, eta gainazala ukitzen duten aire-geruzek lortzen dituzten
tenperaturak goiko geruzenak baino baxuagoak izango dira (2 eta 3 kurbak). Inbertsio
mota hori goizean desagertzen hasten da (3a kurba), eguzkiak lurraren gainazala
berotzen duenean eta haizeak beheko geruzak mugitzen dituenean.

ITURRIA: J. Glynn Henry, Gary W, Heinke. Ingeniería Ambiental. México. Prentice Hall. 1999.

4.4. Irudia. Gaueko alderanzketa termiko baten adierazpena.

Gainazaleko alderanzketek beste zenbait fenomeno sortzen dituzte: aire beroa gainazal
hotz baten gainean igarotzen denean, hala nola aintzira bat edo elurrez estalitako
lurzorua (adbekzio bidezko alderanzketa); edo, haran baten maldetan zorua ukitzen
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duen airea gauez hoztu eta jaisten denean, aire beroagoz estalita dagoen aire hotzez
osatutako urmaela eratu egiten da (drainatze bidezko inbertsioa).
Goialdeko alderanzketak ere sor daitezke. Fenomeno hori gerta daiteke bi aire-masa
elkartzen direnean eta masa beroa aire hotzeko geruzaren gainean kokatzen denean.
4.4. NAHASKETA GERUZA
Ikusi dugun bezala, gradiente bertikalak aire-poltsa bat zenbat igo edo jaitsi daitekeen
kontrolatzen du. 4.5. Irudian, gradiente adiabatiko lehorrari jarraituz hozten den airepoltsak atmosferako tenperatura-profila mozten dueneko puntuari nahasketa-altuera
maximoa deitzen zaio. Hori izango da aire-poltsak lor dezakeen altuera maximoa.

ITURRIA: Kenneth Wark, Cecil F. Warner. Contaminación del Aire. Origen y Control. México. Limusa. 1998.

4.5. Irudia. Nahasketa-altuera maximoa (AMM) zenbait baldintza atmosferikotan (Gradiente
adiabatikoa:
; tenperatura-gradiente bertikala:
)

Nahasketa-geruzaren altuera nahasketa bertikala gertatzeko murrizketarik ez dagoeneko
atmosferako geruzaren altuera da. Nahasketa-altuera maximoaren azpian dagoen aireak
nahasketa-geruza osatzen du. Geruza hori zenbat eta sakonagoa izan, hainbat eta
handiagoa izango da kutsatzaileen sakabanaketa gertatzeko dagoen aire-bolumena.
Alderanzketa termiko bat dagoenean, immisio-balio oso handiak lor daitezke,
poluitzaileen difusio bertikala eragozten delako. Horren ondorioz, kutsatzaileen
sakabanaketa difusio horizontalaren menpekoa izango da bakarrik. Ez dugu ahaztu
behar dispertsio horizontala kasu batzuetan zailtasunez gertatzen dela, haizerik ez
badago edo oztopo topografikorik bada.
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4.6. Irudian, inbertsio-geruza bat agertzen da. Argi dago biztanleria immisio-balio
handien eraginpean egongo dela, sakabanaketa horizontala ezinezkoa delako, orografia
menditsua dela eta.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

4.6. Irudia. Gandorren sakabanaketa bertikala, goialdeko alderanzketa termikoa badago eta
alderantzikatze termikorik gabe.

4.5. TXIMINIEN GANDORREN ITXURA
4.7. Irudian, tximinia baten gandorraren aldiuneko eta denborarekiko batez besteko
profilak agertzen dira; egonkortasun-egoera desberdinei dagozkie. Argi dagoenez,
mugimendu bertikalak areagotzen direnean, gandorraren batez besteko zeharkako
sekzioa askoz handiagoa da. Beraz, sakabanaketa handiagoa da, eta gandorreko
kontzentrazioak baxuagoak izango dira. Alderanzketa termiko bat badago, berriz,
sakabanaketa oso motela da, eta, gandorra lurraren gainazalera hurbiltzen bada, izaki
bizidunak poluitzaileen kontzentrazio oso altuen eraginpean gera daitezke.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

44

4. Gaia – Kutsatzaileen sakabanaketa atmosferan

ITURRIA: J. Glynn Henry, Gary W, Heinke. Ingeniería Ambiental. México. Prentice Hall. 1999.

4.7. Irudia. Zenbait egonkortasun-egoerari dagozkien ke-zutabeak. Lerro jarraituak aldiuneko
gandorraren profila adierazten du, eta ez-jarraiak batez besteko profila. (γ: tenperaturagradiente bertikala; ґD: gradiente adiabatiko lehorra)

Gainazaleko inbertsio batean (4.7.e. Irudia), kutsatzaileak sakontasun txikiko geruza
batean daude. e) kasuan irudikatutako tenperaturaren gradientean, bi gune bereizten
dira. Zorutik hurbil, sakabanaketa handia da, baina, altuera batean, inbertsio-puntu bat
dago, eta difusio bertikala mugatuta dago. Inbertsioak sakabanaketa bertikala eragozten
duen estalki baten antzera jokatzen du, baina inbertsioaren azpiko sakabanaketak
poluitzaileak lurraren gainazalera eramaten ditu kontzentrazio altuetan, “fumigazio”
prozesu baten antzera.
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4.6. BESTE ALDAGAI METEOROLOGIKOAK
Airearen kutsadura aztertzeko, honako hauek dira beste aldagai meteorologikoak:
prezipitazio maila, hodei-estaldura eta irradiazioa (lurraren gainazaletik edo lurraren
gainazalerantz). Prezipitazioek poluitzaileak atmosferatik eliminatzen dituzte prozesu
fisikoen (arrastea) edo kimikoen ondorioz. Hodei-estaldura eta irradiazioa egonkortasun
atmosferikoaren adierazle dira, beste aldagai batzuekin batera kontuan hartzen direnean
(haizearen abiadura, adibidez). Beste alde batetik, atmosferako fotokimika uhin-luzera
motzeko eguzkitiko erradiazioaren menpe dago.
4.7. FAKTORE TOPOGRAFIKOAK
Aztertu ditugun faktoreek (tenperaturaren gradiente bertikala eta haizea), kutsatzaileen
dispertsioan eragiten dute norabide bertikalean eta horizontalean, hurrenez hurren. Hala
eta guztiz ere, faktore topografiko ugari daude, eta, bi mugimendu horietan aldaketa
asko sar ditzakete. Honako hauek dira faktore aipagarrienak:
- Itsasoaren eragina (ikusi 4.8.a. Irudia): lurraren eta uraren bero-ahalmen ezberdinen
ondorioz, bi inguruneen beroketa desberdina da. Egunez, lurra itsasoa baino azkarrago
berotzen da, eta, horren ondorioz, haizeak itsasotik lurrerantz jotzen du (itsas brisa).
Gauez, lurra azkarrago hozten da, eta haizeak lurretik itsasorantz jotzen du. Beraz,
kostaldean garrantzitsua da haize horiek kontuan hartzea; izan ere, haien iraunkortasuna
eta zirkulazioaren izaera itxi samarra direla eta, kutsatzaileen sakabanaketa aire
bolumen mugatu batean gertatzen da.
- Mendiak eta hegalak (4.8.b. Irudia): kostaldean sortzen den efektuaren antzekoa
gertatzen da. Egunaren erdiko orduetan, mendi-tontorrak beheko mailan dagoen aireak
baino tenperatura altuagoa lortzen du. Hala, mendia ukitzen duen airea berotu eta igo
egiten da, eta, horren ondorioz, haranetik mendirantz doan brisa sortzen da. Gauez,
mendia azkarrago hozten denez, brisaren zirkulazioa kontrako noranzkoan izango da.
- Hirien efektuak (4.8.c. Irudia): hiriek “hiriko bero-uharteak” deritzenak sortzen
dituzte. Beroketa-sistemen eta ibilgailuen zirkulazioaren eraginez, hirietako tenperatura
inguruena baino altuagoa da. Beraz, airea hirien erdigunean igo egiten da, eta hiriak
inguratzen dituzten landa-guneetan eta aldirietan jaitsi.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

46

4. Gaia – Kutsatzaileen sakabanaketa atmosferan

- Efektu topografikoak eta oztopoak: edozein oztopo agertzeak edo lurraren topografiak
zurrunbiloak sor ditzake aire-masetan. Oztopoen inguruko aire-fluxuaren aldaketak oso
desberdinak izan daitezke, oztopoaren ardatzak eta haizearen norabideak osatzen duten
angeluaren arabera.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

4.8. Irudia. a) Haizearen zirkulazioaren noranzkoa itsas brisen eraginez. b) Haizearen zirkulazioaren
noranzkoa mendi-brisaren eraginez. c) Haizearen zirkulazioaren noranzkoa hiriko berouhartearen eraginez.
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4.8. TXIMINIETAKO ISURKETEN SAKABANAKETA
4.8.1. Sarrera
Ikusi dugun bezala, tximinietako isurketen sakabanaketa atmosferan faktore ugarien
menpe

dago:

isurketen

izaera

fisikoa

eta

kimikoa,

ingurunearen

baldintza

meteorologikoak, tximiniaren kokapena eta zoruaren orografia.
Tximinietako isurketek gasez bakarrik edo gasez eta partikulez osatuta egon daitezke.
Partikulak txikiak badira (20 m-ko diametrodunak edo txikiagoak), haien
sedimentazio-abiadura oso txikia da, eta gasaren antzera mugitzen direla jo daiteke.
Partikula handien kasuan, berriz, sedimentazio-abiadura garrantzitsua da, eta horren
ondorioz, lurzoru mailako partikulen kontzentrazioa handiagoa da tximiniatik hurbil.
Sakabanaketa maximoa izateko, isurketek behar adina higidura-kantitate eta flotazioahalmenarekin atera behar dira tximiniatik, igotzen jarrai dezaten.
Haizearen abiadura nahikoa ez denean, dentsitate baxuko gandorrek altuera handiak
lortzen dituzte. Hala, lurzoru mailan kontzentrazio baxuak lortzen dira. Partikula
handiko eta dentsitate altuko gandorrak, berriz, lurzorura erortzen dira tximiniatik
hurbil. Haizearen abiadura handiek atmosferaren diluzio-ekintza handitzen dute, eta
lurzoru mailan kontzentrazio baxuagoak lortzen dira haizearen norabidean.
Gandorraren beheranzko deflexioa eragozteko, irteerako abiadurak (vs) behar bezain
handia izan behar du. vs-ek, gutxienez, tximiniaren goiko aldeko haizearen abiaduraren
(u) bikoitza izan behar duela jotzen da:
vs
>2
u

(4.4)

Airearen kalitateari buruzko arauak betetzeko asmoz, ezinbestekoa da gune hiritarretan
izango diren kontzentrazioak aurreikustea, eskualde barruan dauden emisio-iturrien
isurketen dispertsioa kontuan hartuz. Horretarako, eredu matematikoak garatu dira.
Gaur egun gehien onartzen den eredua Gaussen dispertsio-eredua da, eta materiabalantzeetan oinarritzen da.
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4.8.2. Gaussen distribuzioa edo normala
Hurrengo ataletan, gas kutsatzaileen kontzentrazioa kalkulatzeko eredu bat deskribatuko
da. Oro har, arazo hori sinplifikatzeko zenbait suposizio egin behar dira. Teoria edo
eredu desberdinak egon arren, guztiek erabiltzen dute banaketa-funtzio bera
kutsatzailearen kontzentraziorako, Gaussen banaketa-funtzioa, hain zuzen ere.
x aldagai batek banaketa normalari jarraitzen dio, baldin eta f(x) dentsitate-funtzioak
honako erlazio hau betetzen badu:
f ( x) 

1

 (2 )1 / 2

  (x   )2 
exp 

2
 2


(4.5)

non  edozein zenbaki erreal baita eta  (desbideratze estandarra), zero baino balio
handiagoko edozein zenbaki erreal. 4.9. Irudian, funtzio horren izaera erakusten da. 
balioak f(x) funtzioaren balio maximoaren kokapena ardatz horizontalean zehazten du,
eta kurba  dagoen posizioarekiko simetrikoa da.
Gaussen funtzioa era normalizatuan dago. Horrek esan nahi du kurbaren azpian dagoen
azaleraren balioa bat dela.  balioaren arabera, kurba zabalagoa edo zorrotzagoa izango
da.  handitzen bada, f(x)-en balio maximoa txikiagoa da, baina f(x) funtzioak tarte
zabalago batean mantentzen du balio esanguratsua ardatz nagusiaren inguruan.
Garrantzitsua da -ren eta -ren eginkizuna ez ahaztea.

ITURRIA: Kenneth Wark, Cecil F. Warner. Contaminación del Aire. Origen y Control. México. Limusa. 1998.

4.9. Irudia. Gauss-en banaketa-funtzioa (edo banaketa normala) μ eta σ parametroen balioetarako.
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Sakabanaketa atmosferikoko ekuazioek Gaussen distribuzio bikoitzaren itxura izango
dute. Gaussen banaketa bikoitza bi banaketa sinpleen biderkadura besterik ez da, bi
ardatzen (y eta z) norabidean. Honela,
f ( y, z ) 

  ( y   ) 2  (z   ) 2
y
z

exp 
2
2
 2 y
2 y  z
2 z

1






(4.6)

non y, z, y eta z parametroek Gaussen banaketa sinplean duten esanahi bera baitute.
4.8.3. Gaussen dispertsio-eredua
Eredu horrek emisio-iturri puntual bat kontuan hartzen du, eta haizearen norabidean
izango den kontzentrazioa kalkulatzea du helburu.

ITURRIA: Noel De Nevers. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. México. McGraw-Hill. 1998.

4.10. Irudia. Ke-zutabearen Gaussen ereduari dagokion koordenatu-sistema eta nomenklatura.

Eredu horretan, koordenatuen jatorria tximiniaren oinarrian jartzen da (ikusi 4.10.
Irudia), eta x ardatza haizearen norabidean dago. Gas-emisioaren korrontea (ke-zutabea)
tximiniatik irtetean igotzen da. Maila jakin bat lortu ondoren, x norabidean mugitzen da,
eta y eta z norabideetan sakabanatzen da, mugitzen den bitartean.
Normalean, ke-zutabeek altuera handiak lortzen dituzte tximiniaren gainetik,
tenperatura altuetan ateratzen direlako eta abiadura bertikala dutelako (vs). Eredu
horretan jotzen da ke-zutabea (0,0,H) koordenatuak dituen puntu batetik igortzen dela,
non H tximiniaren altuera efektiboa baita (h altuera fisikoaren eta h gandorraren
altueraren batura).
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Gaussen dispertsio-ereduan, emisio-iturria H altueran kokatzen da, eta iturri horrek
kutsatzaile bat igortzen du egoera egonkorrean, Q emisio-tasarekin (normalean g/s-tan).
Demagun haizeak x norabidean jotzen duela u abiadurarekin, eta abiadura hori
konstante mantentzen dela (ez da denborarekin edo lekuarekin aldatzen). Emisio-iturri
horren eraginez edozein (x,y,z) puntutan lortutako kontzentrazioa kalkulatzea izango da
helburua.
Honako ekuazio orokor honek haizearen norabideko kontzentrazio-profila ematen du:
  y2 z2  u 
 
C  Kx 1 exp 

  D y Dz  4 x 

(4.7)

K konstante bat da, kasu zehatz bakoitzaren araberakoa.
4.8.3.A. Emisio-iturri puntuala lurzoruaren mailan
Kasu horretan, K konstantearen balioa honako hau da:
K

Q

(4.8)

2 ( D y D z )1 / 2

non Q isuritako emari masikoa baita, eta Dy eta Dz, barreiapen-koefizienteak, y eta z
norabideetan. Ekuazio hori (4.7) ekuazioan ordezkatuz:
C ( x, y , z ) 

Q
2x( D y Dz )1 / 2

  y2 z2  u 
 
exp 

  D y Dz  4 x 

(4.9)

Ekuazio horrek Gaussen distribuzio bikoitzaren itxura du, (ikus (4.6) ekuazioa).
Lurzoruaren mailan dagoen emisio-iturri baten eraginez, kontzentrazio maximoa y eta z
norabideetako erdiko lerroan zehar lortuko da. Hala, y eta z balioak zero izango dira
(4.6) ekuazioan, eta honako espresio hau lortuko da:
f ( y, z ) 

  y2
 z2 

exp 

2 y z
 2 y 2 2 z 2 


1

(4.10)

(4.9) ekuazioa (4.10) ekuazioaren antzeko itxura lortzeko berrantolatuz, haizearen
norabideko kontzentrazioa kalkulatzeko espresioa lortzen da:
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C ( x, y , z ) 


1  y2
z2
exp   2  2
 2
u y z
z
 y

Q






(4.11)

Aldaketa egiteko, honako definizio hauek erabili dira:
 y2 

2D y x
u

2
eta  z 

2D z x
u

(4.12)

y eta z dispertsio-koefizienteak edo desbideratze normalak dira, eta luzera-unitateak
dituzte.  letra grekoak erabiltzen dira analogiagatik, Gaussen banaketan agertzen diren
formula estatistikoetan agertzen direnen antzera. Hala ere, ez dago bien arteko lotura
teorikorik.
4.8.3.B. Emisio-iturri puntuala H garaieran
Kasu horretan, kontzentrazioa kalkulatzeko, honako espresio hau erabiliko da, islapenik ez
dagoenean:

1  y2
(z  H )2
C ( x, y , z ) 
exp    2 
 2
2u y z
 z2
 y

Q






(4.13)

Ikusten denez, (4.11) ekuazioan, z aldagaia (z-H) terminoarekin ordezkatu da,
kontzentrazio maximoa H altueran lortuko delako. Hala distribuzio-kurba lekualdatu
egiten da; izan ere, termino esponentziala exp{-1/2 [(z-z)/z]2} eran idaztean, kurba
osoa z distantziara mugitzen da, z ardatzaren zero baliotik. Ordezkapen hori egitean, K
konstantea birkalkulatu egin behar da, eta (4.13) ekuazioan agertzen den adierazpena
lortzen da.
Aurreko ekuazioa baliagarria da haizearen norabideko kontzentrazioa kalkulatzeko, x
norabideko distantzia batera heldu arte, non lurzoru mailako kontzentrazioa (z=0)
esanguratsua baita (hortik aurrera ez da aplikagarria). Orduan esaten da gas
kutsatzailearen “islapena” gertatzen dela; hau da, kutsatzailea lurzoru mailatik
atmosferara barreiatzen da. Mota horretako eredu batean jotzen da lurraren gainazala
kutsatzailearen hobia ez dela.
Kutsatzaile baten atmosferarako islapena kontuan hartzeko, nahiko erraza da aurreko
ekuazioa aldatzea. 4.11. Irudian
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iturriaren ispilu-irudi bat gehituz lortzen da. Hala, (4.13) ekuazioaren itxurako bi
ekuazio batu behar dira. Hala ere, ekuazio batek (z+H) terminoa du (z-H) terminoaren
ordez.

ITURRIA: Kenneth Wark, Cecil F. Warner. Contaminación del Aire. Origen y Control. México. Limusa. 1998.

4.11. Irudia. Irudizko emisio-iturri baten erabilera gasen islapena matematikoki deskribatzeko.

Hala, honako ekuazio hau lortzen da altueran dagoen iturri baterako, islapena kontuan
hartuz:
C ( x, y, z ) 

 
2  
2
2 


exp  y  exp  ( z  H )   exp  ( z  H )  


2u y z   2 y 2    2 z 2 
 2 z 2  



 
 
Q

(4.14)

4.12. Irudiak lurzoruaren islapenak kutsatzaileen kontzentrazioan duen efektua
erakusten du. I posizioan ez da gainezartzerik hautematen. J posizioan, berriz,
gainjartzea esanguratsua da. Lurzoruaren mailatik gora hedatzen den beheko kurbaren
zatia goiko kurbari gehituz, kontzentrazioa adierazten duen kurba eraldatzen da.
Islapenaren ondorioz, lurzoruaren mailako kontzentrazioa nabarmen handitzen da,
islapena kontuan izango ez bagenu izango genukeen balioaren aldean.
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ITURRIA: Kenneth Wark, Cecil F. Warner. Contaminación del Aire. Origen y Control. México. Limusa. 1998.

4.12. Irudia. Lurzoruaren islapenaren efektua haizearen norabideko kutsatzaileen kontzentrazioan.

Lurzoruaren mailako kontzentrazioa ematen duena ere ekuazio garrantzitsua da. Kasu
horretan, z = 0 eginez, honako ekuazio hau lortzen da:
  H 2    y 2 
 exp
exp
C( x, y,0) 
 2 2   2 2 
u y z
 z   y 
Q

(4.15)

4.13. Irudian, tximinia baten sakabanaketari dagozkion kontzentrazio-profilak erakusten
dira. Gaussen banaketa, z norabidean, tximiniaren H altuera efektiboan dago erdiratuta.
Gainera, kontzentrazioa erdiko lerroan eta haizearen norabidean, maximoa da x posizio
batean, eta, gero, x handitzean, murriztu egiten da. Y norabidean, z norabideko
profilaren antzeko banaketa izango genuke.
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ITURRIA: Kenneth Wark, Cecil F. Warner. Contaminación del Aire. Origen y Control. México. Limusa. 1998.

4.13. Irudia. Kontzentrazio-profilak erdiko lerroan zehar, x eta z norabideetan.

4.8.4. Desbideratze normalen ebaluazioa
Haizearen abiadura, u, altueraren (z) funtzioa da (ikusi (4.1) ekuazioa). Dispertsioekuazioetan, gandorreko u-ren batez besteko balioa erabili behar litzateke. Kasu
gehienetan ezin da balio hori kalkulatu, datu atmosferiko nahikorik ez dagoelako.
Horren ordez, tximiniaren goiko parteko batez besteko haizearen abiadura erabili ohi da.
Kasu askotan, balio hori ezagutzen ez bada, 10 m-ko altuerako batez besteko balioa
erabiltzen da.
y eta z parametroen balioak gas baten barreiapen-koefizientearekin erlazionatzen dira,
y eta z norabideetan. y eta z haizearen norabideko x posizioaren eta egonkortasun
atmosferiko motaren funtziopean daude. Parametro horiek zenbatesteko, esperimentalki
garatutako grafikoak erabiltzen dira. Horien artean, Turner-ek prestatutakoak oso
erabiliak dira (4.14 eta 4.15. Irudiak). Grafiko horietan, y parametroaren balioak z
parametroarenak baino fidagarriagoak dira.
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ITURRIA: D. B. Turner. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. Washington. Hew.1969.

4.14 Irudia. Dispertsio horizontalaren koefizientea (σy) haizearen norabideko distantziaren funtziopean,
zenbait egonkortasun mailatarako.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

56

4. Gaia – Kutsatzaileen sakabanaketa atmosferan

ITURRIA: D. B. Turner. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. Washington. Hew.1969.

4.15 Irudia. Dispertsio bertikalaren koefizientea (σz) haizearen norabideko distantziaren funtziopean,
zenbait egonkortasun mailatarako.

4.1. Taulan, egonkortasun atmosferiko motak (A-F) zehazteko baldintza atmosferikoak
agertzen dira. Egonkortasun moten artean, D mota neutrala da. A mota ezegonkorrena
da, eta F, mota egonkorrena. Udako goiz argi batean, haizearen abiadura txikia denean,
Eguzkiak lurra berotzen du, eta horrek inguruko airea. Aire hori igo egingo da, eta,
horrela, poluitzaileen nahasketa egokia izango da. Kasu horretan, atmosfera
ezegonkorra da, eta y eta z parametroen balioak handiak izango dira. Neguko gau
oskarbi batean, berriz, lurra erradiazioaren ondorioz, hoztu egingo da, eta inguruko airea
ere bai. Hala, alderanzketa-geruza bat eratuko da (atmosfera egonkorra izango da), eta
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poluitzaileen sakabanaketa oztopatu egingo da. Kasu horretan, y eta z desbideratze
normalen balioak txikiak izango dira.
4.1. Taula. Atmosferaren egonkortasun mailak zenbait parametroren arabera.

Eguna
Eguzkitiko erradiazioa
Haizearen
abiadura 10
m-tara (m/s)
Mota*
<2
2-3
3-5
5-6
>6

Gaua
Hodei estalkia

Handia

Ertaina

Txikia

Gehienbat
lainotsua

Gehienbat
oskarbi

(1)
A
A-B
B
C
C

(2)
A-B
B
B-C
C-D
D

(3)
B
C
C
D
D

(4)
E
E
D
D
D

(5)
F
F
E
D
D

* Egoera lainotsua denean (egunez edo gauez), D mota hartu behar da.

4.8.5. Kontzentrazio maximoa erdiko lerroan eta lurzoruaren mailan (islapena
kontuan hartuz)
Lurzoruaren islapenaren ondorioz, lurzoruaren mailako kutsatzaileen kontzentrazioa x
balioarekin handituko da, eta islapenik gabe espero litekeena baino askoz balio
handiagoak lortuko dira. Hala ere, x norabideko C-ren handitze hau ezin da etengabe
jarraitu. Azkenean, y eta z norabidean gertatzen diren difusio-prozesuek lurzoruaren
mailako (z=0) eta erdiko lerroko (y= 0) kontzentrazioa murriztuko dute. Hortaz, C vs x
kurbak badu maximo bat, eta, ondoren, zerorantz doa. Maximo hori kalkulatzeko, (4.15)
ekuazioa erabili behar da, behar adina balio kalkulatuz (x-en funtziopean).
Kalkulu hori errazteko, hainbat prozedura garatu dira. Turner-ek metodo grafiko bat
garatu du (ikusi 4.16. Irudia), kontzentrazio maximoaren haizearen norabideko x
posizioa (xmax) eta puntu horri dagokion kontzentrazio maximoa (Cmax) balioesteko.
Diagramaren barruan, egonkortasunari buruzko informazioa eta tximiniaren altuera
efektiboa agertzen dira. Datu horiekin, puntu bat zehazten da grafikoan, eta, puntu
horretatik abiatuta, Cmax eta xmax zenbatesten dira.
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ITURRIA: D. B. Turner. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. Washington. Hew.1969.

4.16. Irudia. Haizearen norabideko kontzentrazio maximoaren distantzia eta Cu/Q balio maximoa
haizearen norabidean, egonkortasun maila eta tximiniaren altuera efektiboaren
funtziopean.

Cmax eta xmax kalkulatzeko, badago beste metodo bat, y eta z grafikoen ezaugarri
batean oinarritzen dena. Atmosferako egoera neutrala edo ezegonkorra denean (ez oso
ezegonkorra), y/z erlazioa oso gutxi aldatzen da x distantziarekin. Erlazio hori
konstantetzat hartzen bada eta (4.15) ekuazioan y=0 egiten badugu (erdiko lerroan
gaudelako), C kontzentrazioa z parametroaren funtzioa izango da bakarrik (eta hori xen araberakoa da bakarrik, egonkortasun jakin baterako). Ondoren, balio maximoa
lortzeko, espresioaren deribatua egin behar da eta zerora berdindu. Ekuazio horren
diferentziazioaz, honako espresio hau lortzen da:

 z

H

21 / 2

 0.707H

H 2  2 z 2 baldintza

(4.16)

(4.15) ekuazioan ordezkatzen bada eta y=0 egiten bada,

kontzentrazio maximoa kalkulatzeko espresioa lortuko dugu:
Cmax 

0.117Q
u y z
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4.8.6. Ke-zutabearen (h) altuera nola kalkulatu
4.10. Irudian erakusten da gandorra h altueraraino igotzen dela maila horizontala lortu
arte. Ke-zutabeak bultzada bertikalaren eraginez igotzen dira, inguratzen duen airea
baino beroago daudelako, baita gorantz bultzatzen duen abiadura bertikalarekin irteten
direlako ere. Igotzeari uzten diote airearekin nahastean hozten direlako eta abiadura
murrizten delako. Azkenik, maila horizontala lortzen dute atmosferaren tenperatura
berdina lortzen dutenean.
Tximiniaren altuera efektiboa H -dispertsio-ereduetan erabiltzen dena- zenbatesteko, h
kalkulatu behar da. h kalkulatzeko metodo ugari daude. Oro har, hiru parametro
multzok dute eragina: tximiniaren ezaugarriak, baldintza meteorologikoak eta
isurketaren izaera fisikoa eta kimikoa.
Espresio analitiko ugari proposatu dira, hala nola Briggs-ena:
h 

114C F 1 / 3
u

(4.18)

non F  gVs d 2 (Ts  Ta ) / 4Ta , m4 s-3; g = 9.8 m/s2; Ts = isuritako gasaren tenperatura, K;
Ta = atmosferako airearen tenperatura tximiniaren altueran, K; Vs = tximiniako gas
efluentearen abiadura, m/s; d = tximiniaren diametroa, m2; u = haizearen abiadura
tximiniaren altueran, m/s; C  1.58  0.414  / z  , adimentsionala; /z = tenperatura
potentzialaren gradientea, K/100 m. 114 konstanteak m2/3-ko unitateak ditu.
Ekuazio honetan, tenperatura potentzialaren gradientearen bidez, egonkortasun
atmosferikoa izaten da kontuan.
Beste alde batetik, TVA-ren ereduaren arabera:
h 

173F 1 / 3
u exp(0.64 / z )

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

(4.19)

60

4. Gaia – Kutsatzaileen sakabanaketa atmosferan

4.8.7. Tximiniaren altuera nola kalkulatu
Industria berri bat diseinatzean, honako arazo hau planteatzen da: prozesu industrialaren
gas-produktuak tximinia baten bidez sakabanatu behar dira atmosferan. Prozesuaren
emisio-tasa Q ezaguna da. Haizearen norabideko x distantziara eraikin bat dago, non
kontzentrazioak ezin baitu gainditu ezarritako C balioa. Datu meteorologikoen artean
espero daitekeen haizearen abiadura u ezagutzen da. Industriaren tximiniak izan behar
duen H altuera kalkulatu behar da.
Egoerarik txarrenean izan daitekeen kontzentrazio maximoa haizearen norabideko x
posizioan lortzen da. Gogoratu kontzentrazio maximoa H 2  2 z 2 denean gertatzen dela.
z kalkulatzea posible balitz, espresio horretatik H kalkulatuko genuke. Balio hori
zeharkako era batean kalkula daiteke, (4.17) ekuazioa berrantolatuz:

 y z 

0.117Q
Cmax u

(4.20)

Eskuineko aldean dauden magnitude guztiak ezagunak dira; beraz, bi desbideratze
normalen biderketa kalkula daiteke. Beste alde batetik, y eta z x-en araberakoak
direnez (baita egonkortasun-egoeraren araberakoak ere), yz produktua 4.14. eta 4.15.
Irudien antzeko grafiko batean irudika daiteke (ikusi 4.17. Irudia). Irudi honetan sei
egonkortasun-egoerak agertzen dira berriro.
yz eta xd (diseinurako distantzia) ezagutzen dira. Bi balio horiekin, puntu bat lortuko
da 4.17. Irudian, eta ziur aski bi egonkortasun-moten artean geratuko da. Puntu hori
egonkortasun-moten artean zein distantzia frakzionaletan dagoen zenbatetsi behar da.
Ondoren, 4.15. Irudian, distantzia frakzional bera neurtzen da bi egonkortasun moten
artean, eta z balioa irakurtzen da ezkerreko ardatzean. Balio hori (4.16) ekuazioan
ordezkatuz, tximiniak behar duen altuera kalkulatzen da.
Kontuan izan kalkulatu den H magnitudea tximiniaren altuera efektiboa dela, eta ez
tximiniaren altuera erreala (h). Hortaz, tximinia H altuera baino txikiagoa izango da.
Hala ere, normalean, H hartzen da tximiniaren altueratzat, eta, hala, segurtasun-faktore
bat erabiltzen ari da.
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ITURRIA: D. B. Turner. Workbook of Atmospheric Dispersion Estimates. Washington. Hew.1969.

4.17. Irudia. σy σz desbideratze normalen biderkadura haizearen norabideko distantziaren funtziopean.

4.8.8. Kontzentrazioa nola zenbatetsi beste laginketa-denbora baterako
σ balioztatzeko Turner-en grafikoak erabiltzen direnean, 10 min-ko batez besteko
kontzentrazioak lortzen dira. Beste denbora baterako batez besteko kontzentrazioak
balioztatu behar badira, honako ekuazio hau baliogarria da 2 h baino gutxiagoko
denbora-tarteetarako.
t 
C2  C1 1 
 t2 

q

(4.21)

non C2 kalkulatu beharreko kontzentrazioa baita, C1 sakabanaketa-ekuazioarekin
kalkulatutako kontzentrazioa, t2 laginketa-denbora, eta t1 10 minutu. q berretzailearen
ohiko balioa 0.35 da atmosfera neutro baterako.
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5. GAIA
GAS EFLUENTEEN TRATAMENDUA. GASAK ETA
LURRINAK NOLA DESAGERRARAZI.
5.1. SARRERA
Airean ohikoak diren kutsatzaileak ikusi ditugu, baita bakoitzak eragiten dituen
efektuak aztertu ere. Konposatu horien immisio-balioak murrizteko bi irtenbide daude:
kutsatzaileen ekoizpena ahal den heinean murriztea (prebentzioa), edo, ekoitzi eta gero,
ekipo egokien bidez kontrolatzea. Badago hirugarren aukera bat: kutsatzaileak
kanporatzea altuera egokia duten tximiniak erabiliz. Azken kasu horretan ez da emisioa
murrizten, sakabanaketa faboratu baizik.
5.1. Irudian, kutsatzaileak isurtzen dituzten jarduera nagusiak agertzen dira; horrez gain,
kutsatzaileek sortzen dituzten arazoak eta zein liratekeen konposatu horien isurketak
murriztearen efektu onuragarriak ere ikus daitezke.

5.1. Irudia. Kutsatzaileen isurketen murrizketaren efektu onuragarriak.
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Prebentzio-ekintzek abantailak izan arren, kasu askotan aipaturiko bigarren aukeraz
baliatu behar dugu; hau da, ekoitzitako kutsatzaileak kontrolatu eta horiek tratatzen
dituzten neurri zuzentzaileak hartu behar dira.
Gasen tratamendurako edozein sistema erabiltzen denean, argi izan behar da
kutsatzaileak kontzentratu eta gordetzeak badituela eragozpen batzuk:
- Kutsadura ingurune batetik bestera garraiatzea.
- Hondakin solido eta/edo likidoak sortzea.
- Zoruen eta uraren kutsadura gerta daiteke.
- Kutsadura handitu daiteke, arazketa-sistemetan baliabide naturalak eta energia
kontsumitzeagatik.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

64

5. Gaia – Gas efluenteen tratamendua. Gasak eta lurrinak nola desagerrarazi.

5.2. GASAK ARAZTEKO ESTRATEGIA OROKORRAK
Gas kutsatzaileak arazteko metodoak honako talde hauetan sailka daitezke:
a) Materia-transferentzian oinarritzen direnak
Bi fase harremanetan jartzen dira, eta kutsatzailea gas fasetik beste fase batera igarotzen
da. Bi mota bereizten dira:
- Absortzioa (gas-likido)
- Adsortzioa (gas-solido)
b) Fase-aldaketan oinarritzen direnak
- Kondentsazioa (gas bat egoera likidora pasatzen da, tenperatura jaitsi ondoren)
d) Kutsatzaileen eraldaketa kimikoan oinarritzen direnak
- Errekuntza
- Prozesu katalitikoak…
e) Beste tratamendu batzuk
- Mintzak…

5.2.1. Absortzioa
Gas-fasean dagoen osagai bat (edo gehiago) likido batekin kontaktuan jartzean, likidofasera pasa daiteke, likidoan disolbagarria bada (ikusi 5.2. Irudia). Eragiketa horri
absortzioa deritzo, eta gas faseko nahasteak bereizteko erabiltzen da. Erabiltzen den
likidoari disolbatzaile deritzo, eta fase batetik bestera igarotzen den osagaia solutua da.

ITURRIA: Jose Luis Ayastuy. Ingeniaritza Kimikoaren Oinarriak. UPV/EHU (sare argitalpena). 2008.

5.2. Irudia. Absortzio-prozesuaren irudikapen sinplifikatua.
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5.3. Irudian, hidrokarburoak bereizteko sistema konposatu bat agertzen da. Lehenengo
zutabean, gas kutsatua eta likido lainoztatua harremanetan jartzen dira, eta konposatu
organiko lurrunkorren frakzio bat fase likidora igarotzen da. Gas garbia zutabearen
goiko partetik ateratzen da. Likido kutsatua bigarren zutabe batera doa, non
alderantzizko prozesua gertatzen baita, desortzioa (stripping, ingelesez), hain zuzen ere.
Eragiketa horretan, nahaste likidoa ur-lurrunarekin ukipenean jartzen da, eta likidoan
dauden hidrokarburoak gas fasera igarotzen dira. Likido xurgatzaile garbia birzirkulatu
egiten da, lehenengo zutabean erabiltzeko. Bigarren zutabetik ateratzen den gaskorrontea kondentsadore batera doa, non konposatu organiko lurrunkorrak bereizten
baitira.

ITURRIA: Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Madrid. McGraw-Hill. 1999.

5.3. Irudia. Absortzio-sistema konposatua.

Benetako sistemetan solutu bat baino gehiago egon arren, disolbatzailea selektiboa bada
jo daiteke fase batetik bestera solutu bakarra garraiatzen dela. Absortzioa fisikoa edo
kimikoa izan daiteke. Lehenengo kasuan, disolbatzaileak ez du solutuarekin inolako
erreakzio kimikorik. Masa-transferentzia areagotzeko absortzio kimikoa erabiltzen da,
zeinetan bereziki aukeraturiko disolbatzaileak solutuarekin erreakzionatzen baitu.
Absortzioa (baita desortzioa ere) fase arteko masa-transferentziazko eragiketak dira.
Masa-transferentziaren abiadura indar eragilearen araberakoa denez (solutuaren presio
partzialaren eta lurrun-presioaren arteko diferentzia, kasu horretan), orekatik ahalik eta
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aldenduen lan egiten da eragiketa horietan. Era berean, fase arteko masatransferentziarako abiadura fasearteko azalerarekiko proportzionala da. Hori dela eta,
eragiketa horiek egitean, ezinbestekoa da fasearteko azalera handitzea. Eragiketak
fasearteko ukipena faboratzen duten ekipo berezietan egiten dira.
Industrian, absortzioa edo desortzioa burutzeko dorre beteak eta dorre erretiludunak
erabiltzen dira gehien, eskala handiko eragiketetan batez ere. Hala ere, badaude beste
ekipo batzuk, hala nola esprai-dorreak edo tanga burbuilatuak; horiek eskala txikiko
aplikazioetan erabiltzen dira, bereizte-maila handia beharrezkoa ez denean. 5.4. Irudian,
ekipo horien eskemak azaltzen dira.

ITURRIA: Jose Luis Ayastuy. Ingeniaritza Kimikoaren Oinarriak. UPV/EHU (sare argitalpena). 2008.

5.4. Irudia. Absortzioa burutzeko erabiltzen diren ekipoak.
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Dorre beteak zutikako dorreak dira, eta barrualdea fasearteko azalera handitzeko
materialez (betegarriz) beteta dago. Ekipo horietan, likidoaren eta gasaren zirkulazioa
paraleloa edo korrontez kontrakoa izan daiteke. Likidoak betegarria bustitzen du, eta
gasez inguratuta dago.
5.2.2. Adsortzioa
Adsortzio-prozesuan, gas konposatu bat solido baten gainazalari atxikitzen zaio (ikus
5.5. Irudia). Adsortzio-prozesua fisikoa edo kimikoa izan daiteke. Lehenengoa fase
solidoaren eta adsorbatzen diren molekulen arteko erakarpen indarretan oinarritzen da.
Erakarpen-indar nagusiak Van der Waals indarrak dira, eta kondentsazioak egoera
likidoan sorrarazten dituzte. Adsortzio kimikoan (kimisortzioan), adsorbatzailearen
gainazalean, erreakzio kimikoak gertatzen dira.

5.5. Irudia. Adsortzio-prozesuaren irudikapen sinplifikatua.

Gehien erabiltzen den adsorbatzailea ikatz aktiboa da, baina beste zenbait material
erabil daitezke: alumina eta silize-gelak, zeolita sintetikoak, etab.
Adsortzio-prozesua KOL-ak bereizteko erabil daiteke (ikusi 5.6. Irudia). Sistema
honetan, adsorbatzailearen hiru ohantze erabiltzen dira. Horietatik, bi funtzionamenduan
daude (seriean). Kutsatutako aireak ohantzeak zeharkatzen ditu, eta hidrokarburoen
zatirik handiena fase solidoan atxikita geratuko da; aire araztua atmosferara isurtzen da.
Hirugarren ohantzea erregenerazio-prozesua jasaten ari da. Horretarako, tenperatura
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altuan dagoen ur-lurruna erabiltzen da, ohantzearen tenperatura igotzeko asmoz. Horren
ondorioz, prozesuaren noranzkoa aldatzen da: adsorbatutako kutsatzailea fase solidotik
gas fasera igarotzen da. Azken etapan, gas-korrontea hoztu eta kondentsatu egiten da,
eta hidrokarburo likidoa berreskuratu egiten da.

ITURRIA: Noel De Nevers. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. México. McGraw-Hill. 1998.

5.6. Irudia. Aire-korronte batetik KOL bat kanporatzeko erabili ohi den konfigurazioa.
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5.3. ERREKUNTZA FOKU MUGIKORREN KONTROLA
Errekuntza-foku mugikorrek isurtzen dituzten kutsatzaile nagusiak honako hauek dira:
karbono monoxidoa, hidrokarburoak eta nitrogeno oxidoak. Lehenengo biak erregaiaren
errekuntza osatugabean sortzen dira, eta azkenengoa, errekuntza-tenperatura altuen
ondorioz. Arazo hori konpontzeko, zenbait irtenbide erabil daitezke:
5.3.1. Errekuntza-erreakzioaren hobekuntza
Errekuntza osatugabea izateko bi arrazoi egon daitezke: oxigeno-ekarpena urria izatea
edo aire-erregai nahasketa desegokia.
5.7. Irudian, airearen proportzioak errekuntza-erreakzioan duen eragina ikusten da.
Aire/erregai erlazioaren balio baxua erabiltzen denean, hidrokarburo eta karbono
monoxidoaren isurpenak handiak dira, baina nitrogeno oxidoen eraketa ez da handia.
Balio estekiometrikoa lortu arte erlazioa handitzen badugu, karbono monoxidoa eta
hidrokarburoen kantitatea nabarmenki murrizten da, baina nitrogeno oxidoena handitu
egiten da. Proportzioa gehiago handitzen badugu, nitrogeno oxidoen kantitatea murriztu
egiten da, baina hidrokarburoena pixka batean handitu daiteke.
Egokiena aire/erregai erlazio handiak erabiltzea litzateke. Hala ere, kasu horretan
badaude arazo teknikoak, eta irtenbide hori ez da bideragarria. Horren ondorioz,
kantitate estekiometrikotik hurbil dauden proportzioak erabiltzen dira normalean, eta
aire-erregai nahasketa hobetzen duten teknikak garatzeko ahaleginak egiten ari dira
(karburagailuan aldaketak, adibidez).
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ITURRIA: W. G. Agnew. Research Publication GMR-743. General Motors Corp. 1998.

5.7. Irudia. Aire/erregai erlazioaren eragina errekuntza-gasen hidrokarburoen, karbono monoxidoaren eta
nitrogeno monoxidoaren kontzentrazioan.

5.3.2. Ihes-erreaktore termiko edo katalitikoen sistema
Ihes-errektore termikoak bi etapatan egiten den errekuntzan oinarritzen dira. Lehenengo
etapan, errekuntza egiten da aire-ekarpen txikiarekin. Horren ondorioz, nitrogeno
oxidoen kantitate txikia sortzen da, baina karbono monoxidoa eta erre gabe geratu diren
hidrokarburoen isurpenak handiak dira. Errekuntza horretan sortu diren gasak,
kanporatu baino lehen, beste errekuntza-ganbara batera pasatzen dira, non errekuntza
prozesua osatu egiten baita 800 ºC inguruko tenperaturan. Bigarren prozesu horretan,
karbono monoxidoa eta hidrokarburoak oxidatzen dira, eta karbono dioxidoa eratzen
da; nitrogeno oxidoen eraketa-tasa maila baxuan mantentzen da, 1300 ºC baino
gutxiagoko tenperaturan horiek eratzea zaila delako.
Motordun ibilgailuen emisioak kontrolatzeko metodorik erabiliena ihes-erreaktore
katalitikoen sistema da (ikusi 5.8. Irudia). Kasu horretan, errekuntza-gasak ohantze
katalitiko batean zehar pasarazten dira, non eraldatu egiten baitira eta hain kutsakorrak
ez diren konposatuak sortu. Honako erreakzio hauek gertatzen dira:
Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

71

5. Gaia – Gas efluenteen tratamendua. Gasak eta lurrinak nola desagerrarazi.

Gasak (CO-HC)  CO2 + H2O (Oxidazioa)

(5.1)

Gasak (NOx)  N2 (Erredukzioa)

(5.2)

Oxidazio-erreakzioetan, besteak beste, platino edo paladio metalak erabiltzen dira
katalizatzaile gisa; katalizatzaile erreduzitzaile moduan, rutenio erabiltzen da.

5.8. Irudia. Ihes-erreaktore katalitiko baten eskema.

5.3.3. Ordezko erregaiak erabiltzea
Bioerregaien erabilera proposatu egin da, hala nola metanola edo metanoa. Konposatu
horien errekuntza osoa errazago gertatzen da. Hidrogenoa erabiltzea ere ikertu egin da,
karbono monoxidorik eta hidrokarburorik sortzen ez direlako. Metanoaren eta
hidrogenoaren kasuan, biltegiratze-arazoak sortzen dira, likidotzeko tenperatura oso
baxuak behar direlako. Beste alde batetik, ibilgailu elektrikoen erabilera sustatzen ari
da.
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5.4. KUTSATZAILEEN EMISIO FOKU FINKOEN KONTROLA
5.4.1. Karbono monoxidoa eta hidrokarburoak
Konposatu horien emisioak minimizatzeko, errekuntza osoa lortu behar da, foku
mugikorren kasuan gertatzen zen bezala. Aldea beharrezkoak diren instalazioetan datza;
erabilienak honako hauek dira:
Sugar zuzeneko errausketa
Hondar-gasak zuzenean erretzen dira, erregaiaren ekarpenarekin edo halakorik gehitu
gabe. Metodo hori egokia da konposatu erregaien edukia handia denean. Teknika
horrekin lotzen den arazo bat sugarrean lortzen diren tenperatura altuak dira, nitrogeno
oxidoen kantitate handiak eratzea ekartzen baitute. Sarritan ikusten da prozesu hori
industria petrokimikoetan edo birfindegietan.
Errausketa termikoa
Metodo hori erabiltzen da konposatu erregaien kontzentrazioa txikia denean. Iheserreaktore termikoen antzera funtzionatzen du. Hondar-gasak osteko errekuntza-gune
batera eramaten dira, non guztiz erre egiten baitira (ikusi 5.9. Irudia). Prozesu horiek
550 eta 800 ºC bitartean egin ohi dira, nitrogeno oxidoen eraketa murrizteko.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

73

5. Gaia – Gas efluenteen tratamendua. Gasak eta lurrinak nola desagerrarazi.

5.9. Irudia. (a) Errauskailu termiko sinple baten eskema (b) Aurreberoketa duen errauskailu termiko
baten eskema.

Errausketa katalitikoa
Sistema horretan, gasak ohantze katalitiko batean zehar pasarazten dira (ikus 5.10.
Irudia), erreakzio-tasa handitzeko asmoz. Beharrezkoa den erresidentzia-denbora
errauskailu termikoarena baino 20-50 aldiz txikiagoa da. Gainera, eraginkortasun oso
handiak lor daitezke (% 95-98), tenperaturak errauskailu termikoetan erabiltzen direnak
baino txikiagoak izanik. Erreakzio-tasaren baliorik altuena lortzen deneko tenperatura
ezberdina da gas bakoitzeko, baina, oro har, 225-340 ºC tartean emaitza onargarriak
lortzen dira. Metanoaren portaera txarrena da, eta 600 ºC baino handiagoko tenperaturak
erabili behar dira erreakzio-tasa altuak lortzeko. Oro har, metal nobleak, platinoa edo
paladioa erabiltzen dira katalizatzaile moduan.
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ITURRIA: Noel De Nevers. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. México. McGraw-Hill. 1998.

5.10. Irudia. Errausketa katalitikoaren eskema.

5.4.2. Nitrogeno oxidoak
Nitrogeno oxidoen isurketak minimizatzeko, hasieran ikusi ditugun bi aukerak ditugu:
errekuntza kontrolatzea, kutsatzaile horiek nitrogeno eta oxigeno atmosferikoek
elkarrekin erreakzionatzean sortzen direlako; edo errekuntza-gasetatik eliminatzea,
atmosferara isuri baino lehen. Azken horri desnitrifikazioa deitzen zaio, eta bide hezea
edo lehorra erabiliz egin daiteke.
Gasak desnitrifikatzeko tekniken kasuan, araztu beharreko gasen bolumen handia arazo
bat da. Horren ondorioz, agente adsorbatzaile edo absorbatzaileen kantitate handiak
erabili beharko dira, eta hondakinen ekoizpena handia izango da.Hala, foku finkoen
kasuan, nahiago da nitrogeno oxidoen eraketa kontrolatzen duten prebentzio-metodoak
aplikatzea.
- Errekuntzaren kontrola
Errekuntza-prozesuan eratzen den nitrogeno oxidoen kantitatea honako faktore hauen
menpe dago: tenperatura, erresidentzia-denbora errekuntza-ganbaran, espezieen
kontzentrazioa eta aire-erregaiaren nahasketa maila. Beraz, nitrogeno oxidoak
kontrolatzeko, faktore horiek izan behar dira kontuan. Adibide moduan, honako neurri
hauek erabiltzea komeni da:
a) Airearen aurreberotze-tenperatura murriztea. Energia-kontsumoa handitzen bada
ere, nitrogeno oxidoen isurketak nabarmen murrizten dira.
b) Errekuntzak gehiegizko aire kantitate txikiarekin egitea. Errekuntzaren
eraginkortasuna gutxitu daiteke, baina nitrogeno oxidoen isurketen % 70 murriztea lor
daiteke.
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d) Erregailuen aldaketak. Errekuntza sugar-tenperatura baxuetan egin behar da.
e) Errekuntza-gasen birzirkulazioa. Errekuntza-gasen zati bat errekuntza gunean
berrinjektatzen da. Hala, tenperatura murrizten da eta oxigenoaren kontzentrazioa jaitsi,
eta, nitrogeno oxido gutxiago eratzen da.
f) Errekuntza zenbait etapatan egitea. Lehenengo etapa tenperatura altuan baina aire
kontzentrazio baxuarekin egiten da, eta errekuntza osatu egiten da, aire kantitate
handiarekin baina tenperatura baxuan. Metodo hori isurketa-foku mugikorren kasuan
erabiltzen denaren berdina da.
- Gasen desnitrifikazioa
Lehen aipatu den bezala, komenigarriagoa da nitrogeno oxidorik ez eratzea edo horiek
minimizatzea errekuntza kontrolatuz. Edonola ere, beharrezkoa bada, honako metodo
hauek erabil daitezke:
1. Gasen desnitrifikazioa bide lehorra erabiliz
Sufre dioxidorik eta partikularik ez duten gasen kasuan erabiltzen dira. Ohikoenak
honako hauek dira:
a) Erredukzio katalitiko ez-selektiboa
Agente erreduktore gisa, karbono monoxidoa edo hidrogenoa erabil daitezke, baita
hidrokarburoak ere. Katalizatzaile erabilienak platinoaren taldekoak dira. Adibide
moduan, metanoarekin egindako prozesuan erreakzio hauek gertatzen dira:
CH4 + 4 NO2  4 NO + CO2 + 2 H2O

(5.3)

CH4 + 4 NO  2 N2 + CO2 + 2 H2O

(5.4)

Ikusten denez, nitrogeno oxidoak erreduzitzen dira eta nitrogeno molekularra eman.
Emisio-gasetan oxigenoa badago, agente erreduktorearen kontsumoa asko handituko da,
honako erreakzio lehiakor hau gertatzen delako:
CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O
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b) Erredukzio katalitiko selektiboa
Amoniakoa (NH3) erabiltzen da agente erreduktore gisa. Nitrogeno oxidoak erreduzitu
egiten dira eta N2 sortu.
4 NO + 4 NH3 + O2  4 N2 + 6 H2O

(5.6)

6 NO2 + 8 NH3  7 N2 + 12 H2O

(5.7)

Kasu horretan, oxigenoa egoteak ez du arazorik sortzen; alderantziz, prozesua aktibatu
egiten du. % 80 inguruko etekinak ohikoak dira, aluminio edo titanio dioxidozko
katalizatzaileak erabiliz.
d) Erredukzio ez-katalitikoa
Agente erreduktore bat (amoniakoa edo urea, adibidez) injektatu egiten da tenperatura
altuko gune batean (850-1000 ºC). % 50 inguruko etekinak lor daitezke, kostu
baxuarekin.
e) Erradiazioa elektroi sortekin
Errekuntza-gasak elektroi sorta batekin irradiatzean, eta amoniakoa erreaktibo gisa
gehitzean, nitrogeno oxidoak amonio nitratoan eraldatzen dira. Ondoren, gatz horien
partikulak metodo egoki baten bidez eliminatu behar dira. Teknika horrek arazoak
sortzen ditu erradiazioak erabiltzen direlako.
2. Gasen desnitrifikazioa bide hezea erabiliz
Disoluzio alkalino desberdinak erabiliz, nitrogeno oxidoen absortzioa egiten da.
a) Absortzio zuzena
Sodio azetatoa erabiltzen da. Etekin onak lortzeko, beharrezkoa da likido/gas erlazio
altuak erabiltzea. Horren ondorioz, absortzio-dorre handiak erabili behar dira.
b) Absortzioa agente konplexatzaileak erabiliz
EDTA bezalako konposatuak erabiltzen dira, NO zuzenean xurgatzen dutenak. Eratzen
den koordinazio-konposatua, ondoren deskonposatu egiten da, eta N2 sortzen da.
Oxigenoa agertzeak prozesuaren eraginkortasuna murrizten du.
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d) Absortzioa ur-disoluzio alkalinoak erabiliz
NaOH edo Mg(OH)2 bezalako ur-disoluzio alkalinoak xurgatzaile gisa erabiltzen
direnean, beharrezkoa da NO-ren zati baten oxidazioa aurretik egitea. Oxidazio hori
kloro dioxidoa edo ozonoa erabiliz egin ohi da. Instalazio industrialetan askotan
erabiltzen da prozesu hori, bide batez sufre oxidoak eliminatzen direlako.
5.4.3. Sufre oxidoak
Sufre oxidoen kontzentrazioa murrizteko bi irtenbide daude: erabilitako erregaiaren
sufre-edukia murriztea, edo errekuntzan sortu diren sufre oxidoak emisio-gasetatik
eliminatzea.
- Erregaien sufre-edukia murriztea (prebentzio-neurriak)
Badira zenbait aukera: kalitate handiko erregaiak erabiltzea, sufre-eduki baxua dutenak
(gas naturala, adibidez), edo erregaien desulfurazio-teknikak aplikatzea, erabili aurretik
duten sufrea eliminatzeko.
Ikatzaren kasuan, sufrea konposatu ez-organiko eta organikoetan egoten da. Sufre ezorganikoa sufrearen guztizkoaren % 30-50 da, eta, normalean, partikula fisikoetan
egoten da; horiek prozesu fisiko baten bidez ken daitezke. Horretarako, ikatza ehotu
behar da, eta, ondoren, bereizketa-prozesu bat egiten da, bide lehor edo hezearen bidez
(flotazioa erabiliz). Metodo hori, teknikoki eta ekonomikoki bideragarria da.
Ikatzean izaera organikoko konposatuetan dagoen sufrea ezin da antzeko prozesu baten
bidez deuseztatu, lotura kimikoen bidez lotuta dagoelako. Sufre hori kentzeko,
erregaiaren hidrogenazio katalitikoa egin behar da, hidrogeno sulfuroan eraldatzeko.
Prozesu horri esker, erregai likido edo gaseosoa lor daiteke, baina ez da erabiltzen haren
kostu ekonomikoak handiak direlako.
Petroliotik eratorritako erregaietan, desulfurazio-teknikak aplikatzen dira petrolioaren
fintze-prozesuan. Horretarako, hidrodesulfurazio katalitikoa egiten da, presio eta
tenperatura altuetan, kobalto edo molibdeno bezalako katalizatzaileak erabiliz.
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- Errekuntza-gasetatik sufre oxidoak eliminatzeko metodoak (desulfurazioa)
1. Prozedura hezeak
Badira zenbait aukera, izaera desberdineko disoluzio alkalinoak erabiltzea oinarri
dutenak, deuseztatu beharreko gasaren (SO2) izaera azidoa dela eta. Metodo horiek
energia asko behar dute, eta, horren ondorioz, prozesu garestiak dira.
a) Desulfurazioa kareharria erabiliz
CaCO3 + SO2 + ½ O2  CaSO4 + CO2

(5.8)

Metodo horrekin, % 60-90 bitarteko etekinak lor daitezke. Eragozpenei dagokienez,
korrosio-arazo handiak sor daitezke. Gainera, lokatz-bolumen handiak sortzen dira, eta
lokatz horiek nola eliminatu aurreikusi beharko da.
Metodo hori MgCO3 erabiliz ere egin daiteke, antzeko prozesu baten bidez.
b) Desulfurazioa sodio sulfitoa erabiliz
SO2-ren absortzioa gertatzen da sodio sulfitozko disoluzio diluitu bat erabiliz. Honako
erreakzio hau gertatzen da:
SO2(g) + Na2SO3(aq) + H2O  2 NaHSO3(aq)

(5.9)

Ondoren, sodio sulfitoa erregeneratu egiten da lurrungailu bat erabiliz:
2 NaHSO3(aq) + beroa  Na2SO3(s) + H2O(g) + SO2(g)

(5.10)

Kasu horretan, erreaktiboak eta produktuak guztiz disolbagarriak direnez, ez da
deposizio-arazorik sortzen. Beste alde batetik, sodio sulfitoa erreaktibo oso aktiboa
denez, likido/gas erlazioak baxuak izan daitezke. Arazketaren etekinak handiak izan ohi
dira, eta inbertsio kostuak txikiak.
d) Desulfurazioa bi alkali erabiliz
Lehenengo etapan, sodio hidroxidozko disoluzio bat erabiltzen da, eta sodio sulfitoa
eratzen da.
SO2 + 2 NaOH  Na2SO3 + H2O
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Bigarren etapan, kaltzio hidroxidozko disoluzio bat erabiltzen da. Etapa horretan,
kaltzio sulfitoa eratzen da: hori disolbagaitza da, eta sodio hidroxidozko disoluzioa
erregeneratu egiten da.
Na2SO3 + Ca(OH)2   CaSO3 + 2 NaOH

(5.12)

Honako hauek dira metodo horren abantailak: etekin handiak lortzen dira, eta ez dago
inkrustazio-arazorik.
2. Prozedura lehorrak
Kareharri (CaCO3) lehorra errekuntza labean gehitzen da zuzenean. Hala, sufre dioxidoa
eraldatu egiten da eta kaltzio sulfito eta/edo sulfatoak eman.
Prozesu horren etekina txikia da, eta gainera, hondakin kantitate oso handia sortzen da.
Metodo horren abantaila nagusia galdaretan zuzenean aplikatzeko aukera da, aldaketa
nabarmenak egin gabe.
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6. GAIA
GAS EFLUENTEEN TRATAMENDUA. PARTIKULAK
NOLA BEREIZI.
6.1. SARRERA
Ikusi dugunez, partikulak atmosferan esekiduran dauden partikula solidoak eta likido
tantak dira. Partikula horiek atmosferatik ken daitezke, jalkiera hezea edo lehorraren
bidez. Partikulen isurketak murrizteko erabiltzen diren teknologiak honako propietate
hauetan oinarritzen dira.
Hondar-gasen korronte baten partikulak bereizteko metodoa aukeratzeko, honako
faktore hauek kontuan izan behar ditugu:
- Partikulen propietate fisikoak: dentsitatea, tamaina...
- Izaera kimikoa, gas fasearena eta partikulena. Sor daitezkeen arazoak kontuan izan
behar dira: korrosioa, prezipitatuak eratzea, etab.
- Araztu beharreko gasaren emaria.
- Partikulen kontzentrazioa.
- Arazketa-prozesuan lortu nahi den eraginkortasuna.
- Araztu beharreko gasaren tenperatura eta presioa.
- Hezetasuna.
Partikulak eliminatzeko gehien erabiltzen diren ekipoak lau taldetan sailka daitezke:
kolektore lehorrak, kolektore hezeak, iragazkiak eta iragazki elektrostatikoak
(elektroiragazkiak).
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6.2. KOLEKTORE LEHORRAK
Partikulen jalkiera lehorra grabitatearen eraginez edo biltzailearen paretekin talka egiten
dutelako gertatzen da. Honako ekipo hauek dira garrantzitsuenak:
6.2.1. Grabitatearen bidezko sedimentazio-ganberak
Gasa sekzio handiko ganbera batean sartzen da (ikusi 6.1. Irudia) eta, horren ondorioz,
haren abiadura murriztu egiten da. Gasaren erretentzio-denborak, ganbaran, nahikoa
izan behar du partikulen jalkiera ahalbidetzeko. Metodo hori bideragarria da partikulen
sedimentazio-abiadura handi samarra denean; bestela, erretentzio-denbora, eta, beraz,
sedimentazio-ganberaren tamaina handiegiak lirateke. Prozesuaren eraginkortasuna %
50 ingurukoa izan ohi da.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

6.1. Irudia. Grabitatearen bidezko sedimentazio-ganbera baten eskema.

Metodo horren abantailak:
- Ganberak diseinatzeko eta mantentzeko errazak dira.
- Kostu energetikoa eta karga-galera txikiak dira.
Metodo horren eragozpen nagusia eremu handi baten beharra da.
Horregatik guztiagatik, sedimentazio-ganberak zama oso handiko emarien aurretiko
garbiketa-metodo gisa erabili ohi dira.
- Sedimentazio-ganberen diseinua
Sedimentazio-ganberaren diseinua egiteko, sedimentazio askea gertatzen dela emango
dugu. Hau da, partikulak banaka jalkitzen dira, eta ez dago partikulen arteko
elkarrekintzarik. Demagun partikula solido bat jariakin baten barruan (6.2. Irudia).
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Partikula hori zenbait indarren eraginpean dago:
a) Pisua
P = ms g

(6.1)

ms partikularen masa eta g grabitatearen azelerazioa dira.
b) Bultzada
B = ml g

(6.2)

ml partikulak desplazatutako jariakinaren masa da.
Demagun pisua bultzada baino handiagoa dela eta, beraz, partikula beherantz mugitzen
dela. Beste hirugarren indar bat dago, marruskadura-indarra (FR); hori mugimenduaren
kontrako noranzkoan doa, eta partikularen abiaduraren funtzioa da.

6.2. Irudia. Jariakin baten barnean dagoen solido batek jasaten dituen indarrak.

Hiru indar horien artean, pisua eta bultzada konstante dira, baina marruskadura ez
(partikularen abiadurarekin handitzen da). Beraz, hasieran partikulak azelerazio bat
izango du (a ≠ 0). Horren ondorioz, partikularen abiadura handituko da, baita
marruskadura ere. Azkenik, hiru indarrak orekatu egingo dira (indarren erresultantea =
0) eta a = 0 izango da. Une horretatik aurrera, partikula abiadura konstanterekin jalkiko
da; muga-abiadura deritzo horri. Muga-abiadura kalkulatzeko, Stokes-en ekuazioa
erabiltzen da:
vt 

g(ρs  ρ l )d p 2
18μ l
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non g grabitatearen azelerazioa baita, ρs eta ρl solidoaren (partikularen) eta jariakinaren
dentsitateak baitira, hurrenez hurren, dp partikularen diametroa eta μl jariakinaren
biskositatea.
Demagun partikula gas-korronte batean mugitzen dela, eta sedimentazio-ganbera bat
erabiliz bereizi nahi dugula. Sedimentazio-ganbararen geometria 6.3. Irudian agertzen
da:

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

6.3. Irudia. Aztertuko den sedimentazio-ganberaren geometria.

6.4. Irudian, vs sedimentazio-abiadurarekin jalkitzen den partikula batek egingo lukeen
ibilbidea agertzen da. Partikulak ezkerraldetik sartzen dira, eta gas araztua (partikulen
kantitate txiki batekin batera) eskuinaldetik ateratzen da.
Partikularen mugimendua bi abiaduraren ondorio da: alde batetik, horizontalki, gaskorrontearen v abiadurarekin mugitzen da; bestetik, vs sedimentazio-abiadurak ardatz
bertikalean eragiten du. Bi abiadurak konstante direnez, partikulak ibilbide lineala
egiten du.
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ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

6.4. Irudia. Sedimentazio-ganbaran vs abiadurarekin jalkitzen diren partikulen ibilbidea.

6.4. Irudian argi ikusten denez, vs abiadurarekin edo abiadura handiagoarekin jalkitzen
diren partikula guztiak banatu egingo dira; izan ere, sarrerako posizioa edozein izanda
ere, ganberaren beheko partera iristen dira. Bi ibilbide agertzen dira irudian. 1. kasuan,
partikulak posiziorik aldenduenean sartzen dira (H altueran, hain zuzen ere). Noski,
partikula ganbaran beste altuera baxuago batean sartzen bada (2. kasuan, h altueran
sartzen da), lehenago ailegatuko da ganberaren behealdera.
Beraz, vs sedimentazio-abiadura duten partikulen bereizketa osoa (% 100) izateko,
honako diseinu-baldintza hau bete behar da:

L H

v vs

(6.4)

L ganberaren luzera da; H, ganberaren altuera; v, gasaren abiadura, eta vs, partikulen
sedimentazio-abiadura.
Hau da, gasaren erresidentzia-denbora ganbaran (ganbaran ematen duen denbora),
partikulek jalkitzeko (distantzia bertikala egiteko) behar duten denboraren berdina izan
behar da, gutxienez. Erresidentzia-denbora handiagoa bada, bereizketa-etekina % 100
izaten jarraituko du, ezin baita handiagoa izan.
Normalean, gas-korronte batean dauden partikula guztiek ez dute sedimentazio-abiadura
bera, tamaina ezberdina dutelako, adibidez. Egoera horretan, ezaugarri bereziak dituen
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partikulen frakzio bakoitzaren bereizketa-etekina edo eraginkortasuna ezberdina izango
da.
Edozein ekiporen eraginkortasuna irteeran jasotako partikulen masaren eta gasarekin
batera sartu den partikulen masaren arteko erlazioa da. Hau da, gasarekin sartu den
partikula kantitatearen zein ehuneko banatu den adierazten du:



Mf
 100
Mi

(6.5)

non Mf ekipoak banatutako partikulen masa baita eta Mi sartu den partikulen masa.
Aurreko adibidearekin jarraituz, ikusiko dugu nola kalkulatzen den vt < vs
sedimentazio-abiadura duten partikulen bereizketa-etekina edo eraginkortasuna (ikusi
6.5. Irudia).

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

6.5. Irudia. Sedimentazio-ganbaran vt abiadurarekin jalkitzen diren partikulen ibilbidea.

6.5. Irudiari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu h altueran edo beherago sartzen diren
partikula guztiak banatu egingo direla (h altueran dago muga) eta h altueratik gora
sartzen diren partikulak ez direla bereiziko (gasarekin batera aterako dira).
Jo dezagun partikulen banaketa sarrerako sekzioan uniformea dela. Hori horrela, vt
sedimentazio-abiadura duten partikulen bereizketa-etekina honela kalkulatuko da:
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η

h
H

(6.6)

Aurreko espresioa garatuz, oro har vt sedimentazio-abiadura duten partikulen
bereizketa-etekina kalkulatu ahal izango dugu:
v  t v  L/v L/v
η t  t

H
H
H/v t

(6.7)

Beraz,
η

L/v
H/v t

(6.8)

6.2.2. Zikloiak
Zenbait mota daude, baina guztien oinarria berdina da. Gasa ontzi zilindriko batean
sartzen da sarrera tangente eta horizontal bat zeharkatu ondoren, eta zikloiaren
barrualdean zurrunbilo-korronte bat sortzen da (ikusi 6.6. Irudia). Hala, partikulak
pareten kontra bultzatzen dituen indar bat sortzen da, eta solidoak ontziaren paretatik
hurbil dagoen gasaren geruzan kontzentratzen dira. Partikulek paretekin talka egiten
dute, energia galtzen dute eta jalki egiten dira. Gas-zurrunbiloaren noranzkoa zenbait
bira eman ondoren aldatu eta zikloiaren erdialdetik igotzen da; gas garbia zikloiaren
goialdetik ateratzen da. Partikulak zikloiaren behealdean biltzen dira.
Zikloiek ganbera bat edo bat baino gehiago izan ditzakete, paraleloan edo seriean,
tratatu beharreko emaria eta eraginkortasuna, hurrenez hurren, handitzeko asmoz.
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

6.6. Irudia. Bereizgailu zikloniko baten eskema.

Metodo horren etekina % 80 inguruan izan ohi da. Honako abantaila hauek ditu:
- Diseinatzeko eta mantentzeko erraza
- Edozein tenperaturatan lan egin dezake
Eragozpenen artean, honako hauek ditugu:
- Espazio bertikal handia behar da, baina horizontal txikia.
- Sentikortasun handia kutsatzailearen zamarekiko eta gas-fluxuaren aldaketekiko.
- Zikloien diseinua
Zikloiaren neurriak normalizatuta daude, eta d0 diametroan oinarritzen dira (ikus 6.7.
Irudia). Zikloiaren dimentsio bat ezaguna bada (diametroa, normalean), d0 lor daiteke,
eta parametro hori ezagututa, beste dimentsioak ere ezagutuko ditugu.
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6.7. Irudia. Zikloi baten neurri normalizatuak.

Zikloiaren eraginkortasuna partikulen tamainaren funtzioa da, eta grafikoki baliozta
daiteke, d/d50 parametroaren funtziopean (ikusi 6.8. Irudia), d partikulen diametroa
izanik.
d50 parametroa % 50eko eraginkortasuna lortzen deneko partikula diametroa da, eta
honako espresio honen bidez kalkulatzen da:
 9μ b
d 50  
 2π N e v ρs

1/2






(6.9)

non μ gasaren biskositatea baita; b, zikloiaren sarrerako ahoaren zabalera; v, gasaren
sarrerako abiadura; ρs, partikulen dentsitatea, eta Ne, gasak ematen duen bira kopurua
biraketaren noranzkoa aldatu baino lehen.
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6.8. Irudia. Zikloiaren eraginkortasuna d/d50 parametroaren funtziopean.

Ne kalkulatzeko, zenbait espresio matematiko daude. Grafikoki ere baliozta daiteke, 6.9.
Irudia erabiliz.

6.9. Irudia. Ne parametroa gasaren sartze-abiaduraren funtziopean.

Zikloietan gertatzen den karga-galera parametro garrantzitsua da, operazio-kostuekin
zuzenki erlazionatuta dagoelako. Zikloi baten eraginkortasuna emariarekin handitzen
da, baina karga-galera ere bai, eta, horren ondorioz, energia-kontsumoa eta
funtzionamendu-kostua handitu egingo dira. Zikloiaren presio-galera kalkulatzeko,
honako espresio hau erabil daiteke:
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ΔP  ξ

ρ v2
2

(6.10)

non ρ gasaren dentsitatea baita. ξ konstante bat da, eta honako espresio hau erabiliz
kalkulatzen da:
ξ  16

ab
d 02

(6.11)

non a zikloiaren sarrerako ahoaren altuera baita.
Gasa airea bada, haren dentsitatea eta biskositatea kalkulatzeko, 6.10. Irudia erabil
daiteke:

6.10. Irudia. Aire puruaren dentsitatea eta biskositatea 1.0 atm-tan eta tenperaturaren funtziopean.
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6.3. KOLEKTORE HEZEAK
Likidoak erabiltzen dira (ura edo disoluzio bat) partikulak eta gas kutsatzaile batzuk
desagerrarazteko. Gas-fasean dagoen materia esekia fase likidora pasatzea da ekipoen
helburua.
Sistema horiek, besteak beste, honako arazo hauek dituzte:
- Deposizioak eratzea.
- Kutsatzaileak fase likidora pasatzen dira, eta hori araztu egin behar da.
- Energia-kontsumoa handia izan daiteke, fase likidoaren dispertsio egokia lortzeko.
Mota ugari egon arren, gehien erabiltzen diren kolektore hezeak honako hauek dira:
6.3.A. Ganbera-garbigailuak
Gas eta likido faseak erabiltzen dituzten ekipoak dira. Partikulak dituen gasa ganberan
sartzen da, eta likido tantekin egiten du talka.
6.11. Irudian, grabitate bidezko ihinztadura-dorre bat agertzen da. Likidoa dorrearen
goialdetik sartzen da, eta, normalean, gasa korrontez kontra igarotzen da.
Lainoztagailuen gainean, tantak kentzeko sistema bat erabiltzen da, ur tantarik ez
arrastatzeko.
Garbigailu horiek plakak izan ditzakete gas-likidoaren kontaktu-denbora handitzeko,
eta, horren ondorioz, prozesuaren eraginkortasuna ere bai (ikusi 6.12. Irudia).
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

6.11. Irudia. Ihinztadura-dorre baten eskema.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

6.12. Irudia. Plakak dituen garbigailu baten eskema.

Garbigailu horiek % 80 inguruko etekinak lortu ohi dituzte.
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6.3.B. Garbigailu ziklonikoak
Zikloi lehorren antzekoak dira, baina kasu horretan, likido garbitzailea lainoztatu egiten
da (ikusi 6.13. Irudia). Partikulak dituzten likido tantak indar zentrifugoaren eraginpean
jartzen dira; paretaren kontra jotzen dute, eta hondoan biltzen dira.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

6.13. Irudia. Garbigailu zikloniko baten eskema.

Etekinak % 80 inguruan daude. Metodo horren eragozpenak ganbera-garbigailuenen
antzekoak dira.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

94

6. Gaia – Gas efluenteen tratamendua. Partikulak nola bereizi.

6.4. IRAGAZKIAK
Partikulak dituen gas zikina ingurune porotsu batean zehar pasarazten da, eta partikulak
atxikita geratzen dira. Iragazteko inguruneak honako talde hauetan sailkatzen dira:
- Hareazko edo legarrezko ohantzeak.
- Paper porotsua eta zuntzezko zerriak.
- Oihalezko eta feltrozko iragazkiak.
Gehien erabiltzen dena poltsa-iragazkia edo mahuka-iragazkia da (6.14. Irudia).
Horretan, iragazkiak poltsa zilindriko bat bezala jartzen dira, ilaran esekita. Gasa
behetik sartzen da, eta iragazkia zeharkatzen du, non partikulak atxikita geratzen baitira.
Partikulak metatuz doazen heinean, karga-galera handitzen da, eta, horren ondorioz,
iragazkiak garbitzeko mekanismoren bat erabili behar da (eskuzkoa edo automatikoa).

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

6.14. Irudia. Poltsa-iragazki baten eskema.

Metodo horrek honako abantaila hauek ditu:
- Etekin egokia partikula tamaina desberdinetarako.
- Material solido desberdinak tratatzeko ahalmena.
- Diseinua malgua (garbiketa-metodo eta iragazki desberdinak erabiltzeko aukera).
Besteak beste, honako eragozpen hauek ditu:
- Gasak hoztu behar dira iragazkiak jasan dezakeen tenperatura lortu arte.
- Konposatu kimikoek ehunei kalte egin diezaiekete.
- Ezin dira gas hezeak erabili, deposizioak sortzen direlako.
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6.5. IRAGAZKI ELEKTROSTATIKOAK (ELEKTROIRAGAZKIAK)
Partikulak zeinu konkretu bateko karga batez inguratzen dira, eta kontrako karga duen
elektrodo batek erakartzen ditu (partikula koloidalen Tyndall efektua). 6.15. Irudian,
ekipoaren eskema agertzen da.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

6.15. Irudia. Elektroiragazki baten eskema.

Deskarga elektriko bat aplikatzean, gas molekulak ionizatzen dira, eta, hala, gaskorronte horretan dauden partikulak kargatzen dira, ioiekin talka egiten dutelako.
Partikula kargatuak elektrodoetan atxikita geratzen dira, eta, kentzeko, zenbait metodo
erabiltzen dira (elementu mekanikoak, kolpeak, likidoarekin garbitzea, etab.).
Elektroiragazkiek zenbait abantaila dituzte:
- Oso eraginkorrak dira.
- Tamaina oso desberdineko partikulak biltzen dituzte.
- Energia-kontsumoa antzeko etekinak lortzen dituzten metodoena baino txikiagoa da.
- Tenperatura altuko gasak onartzen dituzte.
- Partikula lehor eta hezeak eliminatzen dituzte.
- Mantentzeko merkeak dira.
Eragozpenen artean, honako hauek aipatu ditzakegu:
- Instalatzeko kostu handia.
- Sentikortasuna partikulen kargarekiko eta gas-fluxuaren aldaketekiko.
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7. GAIA
URAREN KONPOSIZIOA ETA EZAUGARRIAK
7.1. SARRERA
Ura konposatu kimiko garrantzitsuenetarikoa da gizakientzat, eta, oro har, bizitzarako,
bi irizpideren arabera:
- Irizpide kuantitatiboa. Urak Lurraren gainazalaren % 72 betetzen du, gutxi
gorabehera. Gainera, materia biziak ur-ehuneko oso handiak ditu bere konposizioan.
Adibidez:
Medusa

% 98

Giza enbrioia

 % 95

Jaioberria

% 70

Gizaki heldua

% 60

Zuhaitza

% 50

- Irizpide kualitatiboa. Egitura bizi guztiek ur asko hartu behar dute, eta izaki bizien
elikadura- eta iraizketa-funtzioak uretan oinarritzen dira.
Besteak beste, urak honako erabilera hauek ditu:
- Kontsumorako erabilerak: Uraren kontsumoa; horrek kalitatea aldatzea eragiten du.
Horren barnean, zenbait kontsumo mota bereiz ditzakegu:
1. Hirietan, etxeetan eta hornikuntzan.
2. Industrian.
3. Nekazaritza eta abeltzaintzan.
- Beste erabilera batzuk:
4. Energia elektrikoaren ekoizpena.
5. Ur-ingurunea (akuikultura).
6. Aisia eta estetikoa.
7. Nabigazioa.
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7.2. URAREN PROPIETATEAK
A) Propietate fisiko-kimikoak
1) Bero-ahalmenaren eta urtze- eta lurruntze-beroen balio altua.
Propietate horien balio altuen ondorioz, ur likido/ur solido eta ur likido/ur lurrun
bikoteek organismoen nahiz klimaren erregulatzaile termiko gisa jokatzen dute.
Izaki bizietan izerdiaren bidezko bero-galerak oso garrantzitsuak dira. Beste alde
batetik, klimaren erregulazioan, ezinbesteko garrantzia du ur lurrunaren eta CO2-aren
efektu konbinatuak, lurraren gainazalaren tenperatura gutxi gorabehera konstante
mantentzeko. Osagai horiek energia xurgatzen dute egunez, eta, horiei esker, gauez bero
gutxiago askatzen da. Hala, adibidez, basamortuko klima oso lehorretan, oso hezetasun
gutxi dagoenez, lurraren gainazala asko berotzen da egunean zehar, eta asko hozten da
gauean.
2) Konduktibitate termiko altua
Konduktibitate termikoak materialen beroa garraiatzeko ahalmena neurtzen du, eta
garrantzi handia izan dezake izaki bizien kasuan.
3) Urtze- eta irakite-tenperatura altuak
Uraren urtze- eta irakite-puntuak altuak dira beren homologoen aldean (H2S, adibidez),
ur molekulen arteko hidrogeno-loturen ondorioz. Fenomeno hori gertatuko ez balitz,
uraren irakite-puntua -70 eta -80 ºC bitartean egongo litzateke. Horren ondorioz, ura
aurreko aro geologikoetan espaziora lurrunduko litzateke, eta bizitza, ezagutzen dugun
moduan, ezinezkoa litzateke.
4) Ezohiko dentsitate-aldaketa
Solidoaren dentsitatea likidoarena baino txikiagoa denez, izotza ur gainean egoten da.
Izotzak isolatzaile gisa jokatzen du; hau da, ur-geruza sakonera handian izoztea
eragozten du. Fenomeno horrek ur-bizitzarako eta zenbait giza jardueratarako onurak
dakartza.
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Beste alde batetik, izoztean uraren tamaina handitzeak arroken deskonposizioa eragiten
du, eta, horri esker, zoru emankorrak eratzen dira.
5) Gainazal-tentsio altua
Propietate horri esker, likidoa sustraietan gora doa. Hori abantaila da landareen
hazkuntzarako.
6) Biskositate txikia
Tenperatura handitzean, uraren biskositatea txikitu egiten da, eta, horri esker,
mikroorganismoen mugikortasunari mesede egiten zaio.
7) Ahalmen disolbatzaile handia
Honako ezaugarri hauei esker:
- Zenbait konposaturekin (azidoak, baseak baita metalak ere) erreakzionatzeko
gaitasuna, substantzia disolbagarriak eratzeko.
- Sustantzia oso desberdinekin (baita sustantzia organikoekin ere) hidrogeno-zubiak
eratzeko gaitasuna.
- Tamaina molekular txikia; horri esker, zenbait konposaturen molekula arteko gunetan
sar daiteke, eta haien disgregazioa eragiten du.
- Momentu dipolar handia; solutu polarren ioiak dispertsatzeko baliagarria da.
- Konstante dielektriko handia; kristal baten ioien erakarpen-indarra murrizten du hark.
B) Ezaugarri organoleptikoak
Zentzumenekin antzematen diren propietateei (usaina, zaporea, kolorea, tenperatura…)
organoleptiko deitzen zaie.
- Tenperatura
Uraren tenperatura 0-30 ºC bitartean egon ohi da. Propietate hori faktore askoren menpe
dago: urtaroa, sakonera, klima, eta abar. Ur-masetan, tenperatura-gradienteak sortzen
dira sakontasunaren ondorioz. Lurpeko uretan, tenperatura balioak egonkorragoak dira,
5-13 ºC artekoak.
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- Zaporea
Ur naturalak zapore freskagarria du, gatz (Cl-, Ca2+, Mg2+) eta gas (O2 disolbatuta, CO2)
batzuen kantitate egokiei esker. Konposatu baten kontzentrazioa handia denean, berriz,
urak zapore desatsegina izan dezake. Adibidez, CO2 gehiegi badauka, uraren zaporea
garratza da; Fe-ren edo Mn-ren kontzentrazioa handia bada, metal-zaporea du; eta
MgSO4 gehiegi badauka, zaporea mingotsa izango da.
pH-a uraren kalitatearen adierazle da: pH-a baxua bada, zaporea garratza da. Balio hori
altua bada, berriz, xaboi-gustua du. pH optimoa 6-7 inguruan dago.
Konposatu organikoek ere zapore berezia ematen diote urari. Fenolek eta klorazioprozesuetan eratutako konposatuek zapore berezia ematen diote. Badira zapore
desatsegina ematen dioten beste sustantzia batzuk, hala nola alkoholak, esterrak eta
aldehidoak.
- Usaina
Uraren usaina konposatu lurrunkorren ondorio da. Biomasa deskonposatzean, materia
lurrunkorra eratzen da. Beste alde batetik, badaude konposatu lurrunkor naturalak,
erredukzio-prozesuetan sortzen direnak, hala nola H2S edo NH3.
Industria-isurketak eta hondakin-urak ere usain txarren jatorri dira. Konposatu
organokloratuek ere -uren klorazio-prozesuetan eratuek- usain txarrak sortzen dituzte.
Besteak beste, honako konposatu hauek usain berezia ematen diote urari: aminak (arrain
usaina), diaminak (haragi ustelaren usaina), H2S (arrautza ustelen usaina), konposatu
organosulfuratuak (aza ustelaren usaina).
- Kolorea
Ur-gordailu handien kolorea urdina da, argiaren absortzio selektiboari esker. Urak,
espektro elektromagnetikotik, argi gorriari dagozkion erradiazioak absorbatzen ditu eta,
beraz, zeharkatzen duen argia urdin ikusten dugu.
Hala ere, urak kolore desberdinak izan ditzake, dauzkan konposatuen arabera:
- Kolore gorria: konposatu ferrikoak.
- Kolore marroi-beltza: deskonposatzen ari den materia organikoa.
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- Kolore horia, marroia: partikula asko edo uhertasun handia badago.
Uraren kolorea disolbatutako sustantziekin (benetako kolorea) edo sustantzia esekiekin
(itxurazko kolorea) lot daiteke. Ura iragazi egin behar da bere benetako kolorea
ikusteko.
- Uhertasuna
Fenomeno optikoa da, eta urak partikula esekiak dituenean gertatzen da. Partikula
esekiak organikoak (azido fulbiko eta humikoa, taninoak…) edo ez-organikoak
(buztinak, Fe oxidoak) izan daitezke. Zenbat eta partikula gehiago egon uretan,
uhertasuna hainbat eta handiagoa izango da.
Partikula esekien jatorria higadura izan daiteke (ez-organikoak). Beste alde batetik,
jalkinak (organikoak eta ezorganikoak) berriz esekitzen direnean ere, uhertasuna sor
daiteke. Prozesu hori dentsitatearen araberakoa da; izan ere, partikularen dentsitatea
urarena baino handiagoa bada, jalki egingo da. Algak hazten direnean (hondakin-urak
isurtzean, batez ere) ere, esekita gera daitezke.
7.3. URAREN KONPOSIZIO KIMIKOA
Urak sustantzia edo espezie kimiko ugari ditu, bai esekiduran eta bai disolbatuta. Uraren
konposizioa hainbat faktoreren araberakoa da:
- Ur mota: euri-ura, lurpekoa, itsasokoa…
- Kokaleku geografikoa
- Urtaroa
- Giro-tenperatura eta presioa
- Eragin antropikoak (gizakiak eragindakoak)
7.1. Taulan, uretan gehien agertzen diren konposatuen izaera kimikoa eta egoera
aurkezten dira:
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7.1. Taula. Uretako osagai ugarienen izaera kimikoa eta egoera.

Jatorria
ATMOSFERA
LITOSFERA
Mineralak, arrokak
eta lurzorua

BIOSFERA
Izaki bizidunak

Esekiduran
Makropartikula
organiko eta
inorganikoak
Hareak
Buztinak
Substantzia
humikoak
Algak, beste
landare eta
animalia urtarrak
Bakterioak

Dispertsio
Disoluzioan
koloidala
Partikula
Gasak. Ioi disolbatuak:
organiko eta ezH3O+, HCO3-, SO42-…
organikoak
Silizea
Substantzia
humikoak

Disolbaturiko gatzen
anioi eta katioiak

Deskonposaturiko
Makromolekula materia organikotik
organikoak
eratorritako molekula
Birusak
organikoak eta espezie
inorganikoak

Gas ugarienak gas atmosferikoen disoluziotik eratorritakoak (CO2, N2 eta O2, nagusiki),
izaki bizien jardueretan ekoitzitakoak (CO2 eta O2) eta materia organikoaren
deskonposiziotik sortutakoak (CO2, CH4, H2S, NH3) dira.
Kontzentrazio handienean dauden ioien jatorria honako hau da:
-

Lurrazaleko materialen meteorizazioa eta disoluzioa. Ugarienetarikoak Ca2+,
Na+, Mg2+, K+, eta Fe2+ katioiak eta HCO3-, Cl-, SO42-, PO43-, F-, NO3- ioiak dira.

-

Euri-uretan dauden ioiak, hala nola H3O+ eta HCO3-.

-

Izaki bizien deskonposizio-prozesuak: SO42-, PO43-, NO3-, NH4+, CH3COO-…

Uretan dauden espezie azidoak ere aipatzekoak dira; horiek meteorizazio-prozesuetan,
eragin nabaria izan dezakete, besteak beste, CO2 eta materia organikoaren oxidaziotik
eratorritako azido organikoak.
Esekiduran dauden espezie inorganiko batzuek higaduran eta urak lurreko materialen
gainean eragindako eraso kimikoan dute jatorria; ugarienak hareak (silizea) eta buztinak
(aluminosilikatoak) dira.
Jatorri naturaleko materia organiko disolbatuaren barruan, honako espezie hauek
azpimarra daitezke: izaki bizidunetik eratorritakoak, hala nola aminoazidoak,
karbohidratoak, gantz azidoak, alkoholak, terpenoak, etab. Beste alde batetik,
esekiduran edo egoera koloidalean, substantzia humiko eta fulbikoak daude (zoruen
materia organikoa osatzen dutenak), jatorri naturaleko beste makromolekula organiko
batzuekin batera, hala nola proteinekin eta polisakaridoekin.
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7.4. UR NATURALEN SAILKAPENA
Ur naturalak hainbat taldetan sailkatzen dira, eta talde bakoitzak ezaugarri bereziak ditu.
Ur atmosferikoa. Atmosferan dagoen ur naturala da. Ezaugarri nagusiak:
- Airean dauden gasak ditu disoluzioan: CO2, SO2, O2,…
- Mineral gutxi ditu.
- Konposatu organikoen oxidaziotik eratorritako substantzia organiko gutxi ditu.
Gainazaleko ur-emariak (ibai-urak).
- Haren konposizioa zeharkatutako eremuaren araberakoa da.
- Konposizioa ibai-tartearekin aldatzen da (erosioa eta disoluzioa gertatzen direlako).
- Estuarioak gune bereziak dira, non estratifikazio- eta koagulazio-fenomenoak
gertatzen baitira.
Aintzira-urak eta urtegiak. Sakonera handia dutenetan (8 m baino handiagoa),
estratifikazio termikoa gertatzen da. Horren ondorioz, bi gune mota daude (ikusi 7.1.
Irudia):
- Gainazaleko guneetan (Epilimnion), espezie oxidatuak egoten dira (O2, CO2, SO42-,
NO3-, Fe(III), Mn(IV), etab.).
- Gune sakonetan (Hipolimnion), espezie erreduzituak egoten dira (CH4, H2S, NH3,
Fe(II), Mn(II), etab.).

ITURRIA: J. Glynn Henry, Gary W, Heinke. Ingeniería Ambiental. México. Prentice Hall. 1999.

7.1. Irudia. Aintzira sakon baten estratifikazio termikoa.
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Lurpeko urak eta edafikoak.
- Ur-zoru ioi trukaketa prozesuak oso garrantzitsuak dira.
- Uraren ioi metaliko batzuen adsortzioa gertatzen da.
- Zoruak eragindako iragazpenaren ondorioz, horrelako urek ez dute materia esekirik,
ezta kolorerik ere.
- Mineralizazioa handia da, eta, horren ondorioz, konduktibitatea handia da.
- Baldintza erreduktoreei esker, oxidazio maila baxuko espezieak ager daitezke: Fe(II),
Mn(II), H2S,…
Itsasoko urak.
- Zenbait eragin jasaten dituzte: atmosferarena, ibaiena, glaziarrena eta ur
hidrotermalena.
- Geruza-egitura bat sortzen da, aintziren kasuan bezala, eta geruza bakoitzaren
konposizioa ezberdina da.
- Gatzen kontzentrazioa handia da (35-40 g/kg), beste uren biltegi gisa jokatzen
dutelako.

Gazitasuna

klimatologiaren

(baporizazioa

baldintzatzen

du)

eta

sakontasunaren araberakoa da.
- pH-aren balioa nahiko egonkorra da.
- Oxigeno disolbatuaren kantitatea sakontasunarekin murriztuz doa.
- Materia organikoa ugariagoa da gainazaleko uretan, fitoplanktonaren aktibitatea
handiagoa delako.
- Bioelikagaien edukia (nitrogeno eta fosforo konposatuak) oso aldakorra da.
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8. GAIA
URAREN KUTSADURA
8.1. KUTSADURAREN DEFINIZIOA ETA URAREN KUTSATZAILEAK
Hasteko, uraren kutsadura definituko dugu. Horretarako, nazioarteko zenbait erakundek
emandako definizioak aztertuko ditugu.
Kutsadura uraren kalitatearen aldaketa da, gehienetan gizakiak eraginda, giza
kontsumorako, industriarako, nekazaritzarako, arrantzarako, eta aisiarako, etxeko
abereentzat eta bizitzarako desegokia edo arriskutsua bihurtzen duena (Uraren Gutuna,
Europako Kontseilua, 1968).
Ura kutsatuta dago baldin eta haren konposizioa edo egoera giza jardueraren ondorioz
(zuzenean edo zeharka) aldatu bada, eta aldaketa horrek erabilera baterako edo
guztietarako duen egokitasuna murrizten badu haren kalitate naturala egokia izanda
(Nazio Batuak, 1961).
Definizio horietan, hiru alderdi nagusi azpimarra daitezke:
a) Uraren konposizio naturala hartzen da jatorritzat, eta ez ur puruarena.
b) Kutsadura neurtzen da urari esleitu zaion erabileraren arabera.
c) Giza jarduerak zuzenean edo zeharka eragindako kutsadura hartzen da kontuan.
8.1.1. Uraren kutsatzaileak
Uretan izan daitezkeen kutsatzaileak modu desberdinetan sailka daitezke. Horietako
batek kutsatzaileen izaera fisikoa kontutan hartzen du, honela:
a) Agente fisikoa: beroa.
b) Konposatu kimiko ez-organikoak:
-

Gatzak: Anioiak: Cl-, SO42-, HCO3-, CO32-, S2-, Br-, CN-, F-…
Katioiak: Ca2+, Mg2+, Na+, K+…

-

Azidoak eta baseak: H2SO4, HNO3, HCl, NaOH, KOH…

-

Elementu toxikoak: Metalak: Hg, Be, Pb, Cu, Cd, Zn, Fe, Mn, Cr…
Ez-metalak: As, Sb, Se, B…

-

Elementu erradiaktiboak: 226Ra, 90Sr, 137Cs, 230Th…
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-

Gasak: H2S, NH3, Cl2, CO2…

-

Disolbatuta ez dauden espezie mineralak: silizea, buztinak…

c) Konposatu kimiko organikoak:
-

Karbohidratoak, aminoazidoak, proteinak…

-

Koipeak eta gantzak.

-

Hidrokarburoak (petroliotik eratorritakoak batez ere).

-

Xaboiak eta detergenteak.

-

Pestizidak eta poliklorobifeniloak (PCB).

-

Beste konposatu organiko batzuk: fenolak, trihalometanoak, klorofenolak,
nitrosaminak…

d) Bioelikagaiak:
-

Nitrogenodun

konposatuak:

NH4+,

NO3-,

NO2-

eta

konposatu

organonitrogenatuak.
-

Fosforodun konposatuak: PO43- eta organofosforodun konposatuak.

e) Mikroorganismoak:
-

Bakterioak.

-

Birusak.

-

Onddoak.

-

Algak.

8.2. KUTSADURAREN ADIERAZLE DIREN PARAMETRO OROKORRAK
Kutsatzaileen kopurua oso handia denez, konposatu bakoitzaren kantitatea neurtzea lan
handiegia litzateke. Arrazoi horrengatik, eta kutsatzaile askok antzeko efektuak eragiten
dituztenez, kutsaduraren (eta, beraz, uraren kalitatearen) adierazle diren parametro
orokor batzuk definitu dira.
Kutsaduraren adierazle diren parametroak neurtzen ari den propietatearen edo
espeziearen izaeraren arabera sailka daitezke:
 Izaera fisikoko parametroak:
Ezaugarri organoleptikoak.
Uhertasuna eta materia esekia.
Tenperatura.
Konduktibitatea.
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 Izaera kimikoko parametroak:
Gazitasuna eta gogortasuna.
pH-a: azidotasuna eta alkalinotasuna.
Oxigeno disolbatua.
Materia organikoaren adierazleak: OEB, OEK…
Materia inorganikoaren adierazleak: katioiak, anioiak, metalak, …
 Izaera erradiaktiboko parametroak:
 eta  erradiazio totala.
Banakako elementuak.
 Izaera mikrobiologikoko parametroak:
Bakterioak.
Birusak.
Onddoak.
Algak.
8.2.1. Ezaugarri organoleptikoak: kolorea, usaina eta zaporea
Hondakin-uren kolorea konposatu organiko edo inorganiko askoren ondorio izan
daiteke: kromozko gatzak, koloratzaile industrialak, koipeak… Hirietako hondakin-ur
berriek kolore grisa dute, eta, denborarekin, beltza izan daiteke. Kolorea Pt-Co
unitatetan neurtzen da, bi metalen disoluzio patroiekin alderatuz.
Usain- eta zapore-iturriak naturalak edo artifizialak izan daitezke. Oro har, konposatu
inorganikoek ez dute usainik sortzen, kloroak, hidrogeno sulfuroak, amoniakoak eta
haren deribatuek izan ezik. Konposatu horiek zaporea ematen diote urari, batez ere
azidoa, gazia eta metalikoa.
Konposatu organikoek zaporea eta usaina ematen diote urari, baita organismo bizi
batzuek ere (algak, bakterioak, onddoak, etab). Hirietako eta industrietako hondakinurek usain eta zapore bereziki txarra dute.
8.2.2. Uhertasuna eta solido esekiak
Uraren uhertasuna materia disolbaezinak, hau da, solido esekiek eta koloideek, sortua
da. Fenomeno optiko hori argiaren absortzioan datza, difusio prozesu batekin batera.
Urari uhertasuna ematen dioten partikula disolbaezinek prozesu naturaletan eta hirietako
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eta industrietako isurpenetan izan dezakete jatorria. Uhertasuna NTU unitate
nefelometrikotan edo mg SiO2/l-ko unitatetan neurtzen da.
Kasu batzuetan kontrako propietatea neurtzen da, gardentasuna, alegia. Parametro hori
neurtzeko Secchi-ren diskoa erabiltzen da, beheko aldean disko bat duen makil luzea.
Makila uretan sartzen da, eta diskoa ikusten ez denean distantzia neurtzen da (m-tan).
Uretan egon daitekeen materia osoa honela sailkatu daiteke (8.1. Irudia):

8.1. Irudia. Uretako materiaren sailkapena.

Uretan dagoen materia sailkatzeko, 8.2. Irudian agertzen diren entseguak egiten dira:

8.2. Irudia. Uretan dagoen materia zehazteko egin daitezkeen entseguak.
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Solido totalen (ST) kantitatea zehazteko, ur-lagin bat hartu, lehortu eta pisu-aldaketa
kontuan hartzen da. Normalean mg/l-tan adierazten da. Solido esekien (SS) kantitatea
kalkulatzeko, ur-lagin bat hartzen da, eta iragazi eta lehortu ondoren, pisu-aldaketaren
datua erabili behar da. Iragazitako likidoa lehortuz, solido disolbatuen (SD) kantitatea
kalkulatzen da.
Solido jalkigarrien (Ss) kantitatea Imhoff-en konoa erabiliz aztertzen da. Horretarako,
ur-lagin bat hartu eta 60 min-tan jalkitzen uzten da; hala, lehen mailako dekantazioa
lortzen da. Kantitate hori ml/l-tan adierazi ohi da.
Mota guztietako solidoak finkoak (f) edo hegazkorrak (v) izan daitezke. Finko
terminoak izaera ez-organikoko materia biltzen du normalean; hegazkor terminoan,
berriz, izaera organikoko konposatuak sartzen dira. Solido finkoen kantitatea zehazteko,
solido lehorrak kiskali egiten dira mufla batean, 550 ºC inguruko tenperaturak erabiliz.
Kiskali ondoren geratzen diren solidoak finkoak dira; solido hegazkorrak kenketa
eginez kalkulatzen dira.
Materia esekiak honako eragin hauek ditu:
- Kolorea ematen dio urari.
- Eguzki-energia sartzea oztopatzen du, eta, hala, jarduera fotosintetikoa murriztu egiten
da.
- Ur-landareetan eta arrainen zakatzetan pilatzen da.
Sustantzia iragazkorrak honako efektu hauen erantzule dira:
- Gazitasuna handitzen dute.
- Oxigenoaren disolbagarritasuna aldatzen dute.
- Toxikotasuna ekar dezakete, baldin eta konposatu jakin batzuk agertzen badira.
8.2.3. Tenperatura
Aldagai fisiko horrek eragin nabaria du uraren kalitatean. Zenbait parametro edo
ezaugarritan du eragina: gas edo gatzen disolbagarritasuna, gainazal-tentsioa,
mikroorganismoen hazkundea, eta abar. Tenperaturaren igoeraren eragin nabarienak
oxigenoaren disolbagarritasuna gutxitzea eta usteltze-prozesuak azkartzea dira.
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Beroaren bidezko kutsadura ura industria-prozesuetan hoztaile moduan erabiltzearen
ondorio da, batez ere (industrian erabilitako uraren % 70 hozte-prozesuetan erabiltzen
da). Arazo hori saihesteko zenbait aukera daude, hala nola hozte-dorreak edo ur beroa
gordetzeko aintzirak erabiltzea, ura ibaira itzuli baino lehen.
8.2.4. Konduktibitatea, gazitasuna eta gogortasuna
Konduktibitatea urak korronte elektrikoaren igarotzeari eragindako erresistentziaren
neurri bat da. Uraren konduktibitatea ioi disolbatuen kontzentrazioarekin dago lotuta.
Erabiltzen den unitatea Siemens da (S), ohm-en aurkakoa (mineralizazio handiko uretan
mS erabiltzen da, eta mineralizazio txikiko uretan S). Eroankortasuna 1 cm-ko
lodierako gelaxketan neurtu ohi da, eta mS/cm edo S/cm unitateak erabiltzen dira.
Tenperaturak eroankortasunaren balioak nabarmenki aldatzen ditu eta, beraz, emaitzak
ematerakoan, neurria zein tenperaturatan egin den zehaztu behar da.
Gazitasunak uraren guztizko eduki ionikoa adierazten du, eta guztizko solido
disolbatuekin identifikatu ohi da. Parametro hori ur gazietan erabiltzen da normalean,
eta g/kg-ko unitatean adierazi ohi da. Gazitasun handiko balioek arazoak sortzen dituzte
ureztaketan (lurzoruan desorekak sortzen dira) baita ur-bizitzan (osmosi prozesuetan)
ere, ura edateko desegokia bihurtzeaz gain. 8.1. Taulan uztetan kalteak eragin ditzaketen
gatz-edukiak azaltzen dira.
8.1. Taula. Zenbait gatz-edukik uztetan eragindako kalteak.

Guztizko solido
disolbatuak (mg/l)
< 500

Ez da efektu kaltegarririk antzematen.

500-1000

Landaketa sentikorretan efektu kaltegarriak egon daitezke.

1000-2000

Uzta askotan ondorio kaltegarriak; erabilera arduratsuak
beharrezkoak dira ura erabili ahal izateko.

2000-5000

Gatza ondo jasaten duten landareekin eta lurzoru
iragazkorretan bakarrik erabil daiteke eta, gainera, erabilera
arduratsuak ezinbestekoak dira.

Uztetan sortutako eragina

Gogortasuna aurreko parametroekin erlazionatzen da. Parametro horrek katioi
lurralkalino ugarienak (Ca2+ eta Mg2+) eta beste metal ez hain ugariak (Fe2+ eta Mn2+)
neurtzen ditu. Gaur egun, legerian batzuetan ez da “gogortasun” termino hori erabiltzen,
eta kaltzio eta magnesio kantitateak mg/l-tan adierazten dira. Hala eta guztiz ere,
honako termino hauek maiz erabiltzen dira:
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Guztizko gogortasuna: kaltziozko eta magnesiozko gatzen kontzentrazioen batura da.
Azido etilendiamina tetraazetikoarekin (EDTA) egindako konplexazio bolumetriaren
bidez neurtzen da, eta mg CaCO3/l-tan adierazten da.
Gogortasun iragankorra: kaltzio eta magnesio karbonato eta bikarbonatoei dagokiena;
irakin ondoren edo Ca(OH)2 gehituz desagertzen da, eratzen diren karbonatoak
hauspeatzen direlako.
Gogortasun iraunkorra: besteak beste, sulfatoari, kloruroari, nitratoari, dagokiena, eta
aurreko bien kenketaz lortzen da.
Uraren gogortasun-balio handiek arazoak sortzen dituzte garbiketa-prozesuetan (gatz
disolbagaitzak eratzen direlako) eta lurrin-ganbaretan edo bero-trukagailuetan.
Gogortasun handiak sortzen duen arazorik larrienetarikoa galdara industrialetan
eratutako inkrustazioak dira. Baporizazio-prozesuan, kaltzio, magnesio eta burdin(II)
karbonatoen jalkiera gertatzen da, eta hodien barnealdean geruza bat eratzen da. Geruza
hori bero-eroale txarra da eta, horren ondorioz, ura berotu edo lurruntzeko behar den
erregaiaren kantitatea handitu egiten da.
8.2.5. pH-a: alkalinotasuna eta azidotasuna
Ur baten pH-ak beraren portaera azidoa edo basikoa zehazten du, eta ur-bizitzaren
garapenerako ezinbesteko garrantzia duen propietate kimikoa da. Parametro horrek badu
eragina prozesu kimiko eta biologikoetan, eta uraren kalitatea zehazteko parametro
egokia da, oro har. Ur naturalen pH balioak 6.5-8.5 tartean egoten dira (ozeanoetako
uren batez besteko balioa 8 da).
pH-az gain, berarekin erlazionaturiko parametroak neurtzen dira: alkalinotasuna eta
azidotasuna.
Alkalinotasuna
Urak protoiak xurgatzeko gaitasunaren neurri bat da. Propietate hori azido-base
neutralizazio-bolumetria baten bidez neurtzen da.
Alkalinotasunak garrantzi handia du uraren erasokortasuna edo inkrustaziorako joera
ezagutzeko. Erasokortasuna urek eragindako zenbait materialen (metalak, kareharria,
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zementua eta eratorritako produktuak) narriadura da, eta honako faktore hauen menpe
dago, batez ere: karbono dioxido askea, alkalinotasuna eta pH-a.
Adibide gisa, kareharrizko materialen kasua aztertuko da. Horretarako, honako oreka
hau hartuko da kontuan:
CO2 (aq) + H2O + CaCO3 (s)  Ca(HCO3)2 (aq)

(8.1)

Gatz disolbagarria
Prozesua zentzu batean edo bestean desplazatuko da konposatuen kontzentrazioaren
arabera. Orekako kontzentrazioa ingurunearen pH-aren baldintzapean dago, 8.3. Irudian
erakusten den bezala.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

8.3. Irudia. Kareharriaren disoluzio-prozesuaren orekaren adierazpena pH-aren arabera.

Karbono dioxidoa orekan ([CO2]orekan) zera da, konposatu horren beharrezko kantitatea
CaCO3-ren prezipitaziorik gerta ez dadin, hau da, oreka ezkerralderantz ez mugitzeko.
Oro har, zera esan dezakegu:
[CO2]  [CO2]orekan: badago CO2 erasotzailea eta, horren ondorioz, urak kaltzio
karbonato solidoa (zementu edo hormigoizko tutuerietan dagoena, adibidez) disolbatu
egingo du.
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[CO2] = [CO2]orekan: ez dago CO2 erasotzailerik, eta ura orekan dago.
[CO2] < [CO2]orekan: CO2-aren defizita dago. Horren ondorioz, urak inkrustazioarako
joera izango du, eta kaltzio karbonatoa hauspeatuko da.
Azidotasuna
Alkalinotasuna bezala, neutralizazio-bolumetria baten bidez neurtzen da, base gogor bat
erabiliz.
Honako hauek dira uraren azidotasuna areagotzen duten iturri natural nagusiak:
disolbaturiko karbono dioxido atmosferikoa, landareen eta animalien materiaren
deskonposiziotik eratorritako azido organikoak eta azido humiko eta fulbikoak
(humusetik eratorritakoak).
Iturri antropogenikoen artean, garrantzi handia du meatzeen drainatzetik datorren ura;
horrek azido sulfurikoa eta burdin (II) katioia izaten du. Industria-isurketek ere azido
kantitate nabarmenak izan ditzakete. Azkenik, ezin dugu ahaztu euri azidoaren
ekarpena.
Azidotasuna areagotzeak honako ondorio kaltegarri hauek ekar ditzake:
a) Bizitza urtarra deuseztatzea
pH-a < 4 denean, ornodun guztiak, ornogabe eta mikroorganismo asko eta landare
gehienak deuseztatzen dira.
pH-a baxua denean, bikarbonatoek eta karbonatoek CO2 askea uzten dute, eta hori
uretan disolbatzen da:
HCO3- + H+  H2O + CO2

(8.2)

CO32- + 2H+  H2O + CO2

(8.3)

Karbono dioxidoaren kontzentrazioa uretan handitzen denean, konposatu horren
difusioa odoletik uretara moteltzen da (kontzentrazioen diferentzia txikiagoa delako),
eta animalietan metatzen da. Horren ondorioz, organismoek oxigeno gutxiago garraia
dezakete. Horrek hainbat arazo -heriotza barne- sor ditzake.
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b) Korrosioa
pH < 6 duten urek, tutuerietan, itsasontzietan eta beste egitura batzuetan, korrosioa
eragin dezakete. Korrosioa eraso elektrokimiko baten ondorioz gertatzen den material
baten narriadura da. 8.4. Irudian erakusten da pH-a jaistean eta oxigenoaren
kontzentrazioa handitzean burdinaren korrosio abiadura nola handitzen den.

ITURRIA: Ll A. Munro. Química en Ingeniería. Bilbao. Urmo. 1976.

8.4. Irudia. Burdinaren korrosio-abiaduraren aldaketa pH eta oxigenoaren kontzentrazioarekin.

c) Uztetan eragindako kalteak
Uraren pH-a 4.5-9 balioen artean ez dagoenean, arazoak sortzen dira. Ur azido batek
(pH < 4.5) burdinarako, aluminiorako, magnesiorako eta landareetarako toxikoak izan
daitezkeen beste metalen gatzen disolbagarritasuna handitzen du. pH oso basikoek
ezinbesteko oligoelementu batzuk geldiaraz ditzakete.
8.2.6. Oxigeno disolbatua eta materia organikoa
Bi parametroak batera azter daitezke, elkarren artean oso erlazionatuta daudelako.
Disolbaturiko oxigeno kantitatea (mg O2/l bezala adierazten dena), uraren kalitatearen
adierazle garrantzitsua da, uraren barneko bizitzarako ezinbestekoa delako. Henry-ren
legeak adierazten duen moduan, gas baten disolbagarritasuna presioaren eta
tenperaturaren funtzioa da. Ur baten kutsadura maila baxua dela jo ahal izateko, haren
oxigenoaren kontzentrazioak presio eta tenperatura horiei dagokien saturazio-balioaren
% 50 baino handiagoa izan behar du, gutxienez. 8.5. Irudiak oxigenoaren
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disolbagarritasuna bi parametro horiekin nola aldatzen den erakusten du. Balio hori
presioarekin batera handitzen da (altuera gutxiago) eta tenperaturarekin batera gutxitu.

ITURRIA: H. S. Stocker, S. L. Seager. Química Ambiental: Contaminación del Aire y del Agua. Barcelona. Blume. 1981

8.5. Irudia. Oxigenoaren disolbagarritasunaren aldaketa presioaren eta tenperaturaren arabera.

Uraren oxigeno-iturriak oxigeno atmosferikoaren disoluzioa, fotosintesia eta agitazio
bidezko aireztapena dira. Ur baten desoxigenazio-arrazoi nagusiak oxidazio biologikoa
eta izaki bizien arnasketa-prozesuak dira. Lehenengo prozesua garrantzitsuena da, eta
“oxigeno-eskakizuna duten hondakinekin” erlazionatzen da. Konposatu horiek oxidazio
biologikoaren bidez beste konposatu batzuetara degradatzen direnean, oxigenoa
kontsumitu egingo da. Konposatu oxidagarriak sustantzia ez-organikoak izan daitezke,
hala nola nitritoak, kloruroak, sulfuroak, burdina (II), eta abar, baina gehienak
konposatu organiko biodegradagarriak dira.
Bi materia organiko mota bereiz daitezke beren oxidagarritasun biologikoaren arabera:
biodegradagarria eta ez-biodegradagarria. Biodegradazio prozesuetan, uretan dauden
mikroorganismoek hartzen dute parte, batez ere izaera aerobio eta anaerobioa duten
bakterioek.

Prozesu

aerobioak

oxigenoa

dagoenean

gertatzen

dira.

Prozesu

anaerobioetan, berriz, ez dago oxigenorik.
Degradazio biologikoan zenbait produktu eratzen dira, ingurunearen (aerobioa edo
anaerobioa) arabera. Adibidez, glukosaren kasuan:
- Ingurune aerobioa: C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + 2.72103 J/mol

(8.4)

- Ingurune anaerobioa: C6H12O6  3CO2 + 3CH4 + 144 J/mol

(8.5)
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Agerikoa da askatutako bero kantitatea askoz handiagoa dela prozesu aerobioan. Zelula
berriak sintetizatzeko behar den energia bi kasuetan antzekoa denez, zelulak errazago
ugalduko dira lehenengo kasuan eta, horren ondorioz, degradazio prozesua azkarragoa
izango da (gainontzeko baldintzak berdinak izanik).
Prozesu aerobioetan, honelakoa da balantze orokorra:
Materia organikoa + elikagaiak + O2 + mikroorganismoak  CO2 + H2O +

(8.6)

NO3- + … + mikroorganismo berriak
8.6. Irudian, materia organiko biodegradagarriaren isurketa jasan duen ibai baten uraren
oxigenoaren bilakaera erakusten da. Isurketa-puntuan (a), uretan disolbaturiko oxigenoa
kontsumitzen hasten da (b kurba), bakteria aerobioen ekintzagatik, eta, aldi berean,
biroxigenazio naturaleko prozesuak hasten dira (c kurba). d kurba bi prozesuen
erresultantea da, eta ibaiaren autoarazketa-profila adierazten du. Ikusten denez, oxigeno
disolbatuaren maila baxueneko egoera pasa ondoren (e puntua), hasierako maila
berreskuratzen da. Prozesu horri autoarazketa deritzo. Oxigenoa gutxitzea eta ibaiaren
ahalmen erregeneratzailea (hasierako maila berreskuratzeko behar den denbora edo
distantzia) zenbait faktoreren menpe dago: isuritako materia organikoaren kantitatea,
ibaiaren emaria eta ingurugiro-baldintzak (tenperatura, etab.).

ITURRIA: H. S. Stocker, S. L. Seader. Química Ambiental. Contaminación del Aire y del Agua. Madrid. Blume. 1981

8.6. Irudia. Ibai baten autoarazketa-profila.

Prozesu anaerobioetan, honelakoa da balantze orokorra:
(C, H, O, N, …) + H2O + elikagaiak + mikroorganismoak  CH4 + CO2 +

(8.7)

+ NH3 + … + mikroorganismo berriak
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Uraren eduki organikoa zehazteko, hainbat parametro adierazle erabiltzen dira.
- Oxigeno-eskari biokimikoa (OEB)
Oxigeno-eskari biokimikoa uretako materia organikoaren oxidazio biologikoa egiteko
mikroorganismoek behar duten oxigeno disolbatuaren kantitatea da.
Eskuarki, oxigeno-eskari biokimikoa 5 egunera (OEB5) erabiltzen da. Parametro horrek
mikroorganismoek 5 egunetan kontsumitu duten oxigeno kantitatea neurtzen du, mg/ltan (ppm) adierazita. OEB5, OEB osoaren 2/3 da, gutxi gorabehera. Parametro hori
zehazteko, laborategiko entsegu bat egiten da tenperatura konstantepean (20 ºC),
iluntasunean (algen oxigeno ekoizpena saihesteko) eta pH-a 7 inguruan mantenduz.
OEB5 parametroaren balio handiak materia organiko biodegradagarriaren kontzentrazio
altuaren adierazle dira. Adibidez:
Ur oso puruak, OEB5 < 3 ppm O2
Tarteko purutasuna, OEB5 = 3-5 ppm O2
Ur kutsatuak, OEB5  8 ppm O2
Hirietako hondakin-urak, OEB5 = 100-400 ppm O2
Elikagaien industriako hondakin-urak edo antzekoak, OEB5 1000 ppm O2 arte
Parametro hori oso erabilia da legerian, hondakin-uren tratamenduan, arazketainstalakuntzen dimentsioak kalkulatzean eta prozesuen etekina neurtzean.
OEB kurbarako eredu matematikoa
Erabiltzen den ereduak jo egiten du materia organikoaren deskonposizio-abiadura
geratzen den materia organikoarekin proportzionala dela:


dOEB
 k1OEB
dt

(8.8)

non k1 OEB-ren biodegradazio abiaduraren koefizientea baita eta OEB t denboran
geratzen den OEB (OEBr ere deitua).
Aurreko espresioa berrantolatuz eta integratuz (0 eta t denboraren artean), geratzen den
OEB kalkulatzeko espresioa lortzen da:
OEB  OEB u exp(  k 1 t)
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non OEBu OEB azkena baita, hau da, hasierako OEB.
Honako espresio hauek erabiliz, t denboran kontsumitu den OEB (edo eragindako OEB,
OEBt) kalkula daiteke:
OEB t  OEB u  OEB

(8.10)

OEB t  OEB u (1  exp(  k 1 t))

(8.11)

Aurreko espresioa linealizatu dezakegu k1 konstantea kalkulatzeko, datu esperimentalak
erabiliz:
 OEB t 
 ln 1 
  k1t
 OEB u 

(8.12)

8.7. Irudian, OEB-ren eboluzioaren kurba bereizgarriak agertzen dira. (a) kurban, OEB
irudikatzen da (geratzen den OEB, OEBr ere deitzen zaio). Ur-laginaren hasierako OEB
Lo da (OEB azkena), eta haren balioa esponentzialki murrizten da biodegradazioaren
ondorioz. (b) kurban eragindako OEB (OEBt) irudikatzen da. Parametro horren balioa
zeroan hasten da, eta esponentzialki handitzen da. Azkeneko balioa Lo-rantz hurbiltzen
da (OEB azkena dena). 8.7b Irudian, t = 5 egun denean eragindako OEB, OEB5 da.
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ITURRIA: Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Madrid. McGraw-Hill. 1999.

8.7. Irudia. (a) Geratzen den OEB, OEBr (b) Kontsumitutako edo eragindako OEB (OEBt)

- Oxigeno-eskari kimikoa (OEK)
Oxigeno-eskari kimikoak materia kimikoki oxidatzeko behar den oxigenoa da.
Entseguan, oxidatzaile kimiko indartsu bat (potasio dikromatoa edo potasio
permanganatoa) erabiltzen da, ingurune azidoan. Emaitza mg O2/l-tan adierazten da.
Erabilitako

oxidatzailea

potasio

permanganatoa

denean,

parametroa

permanganatoarekiko oxidagarritasuna deritzo. Parametro hori edateko uretan eta ur
naturaletan erabiltzen da. Hondakin-uretan, berriz, dikromatoarekiko OEK erabiltzen
da.
Adibide moduan, potasio dikromatoa erabiltzean gertatzen den oxidazio-erreakzioa
erakusten da:
CxHyOz + Cr2O72- + H+  Cr3+ + CO2 + H2O
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Parametro horrek materia organiko gehiena (biodegradagarria eta ez biodegradagarria)
neurtzen du. Salbuespena guztiz oxidatzen ez diren zenbait konposatu aromatiko dira,
hala nola bentzenoa. Beste alde batetik, substantzia ez-organiko batzuk (hala nola
sulfuroak eta sulfitoak) oxidagarriak dira, eta neurketan interferentziak sor ditzakete.
Beraz, honela adieraz dezakegu OEK:
OEK  OEBu  OEK ez biodegradagarria

(8.14)

OEB5-ren eta OEK-ren arteko erlazioak kutsatzaile organikoen izaerari buruzko
informazioa ematen digu:
OEB5/OEK < 0.2, materia ez-biodegradagarri ugari dago.
OEB5/OEK  0.6, materia organiko biodegradagarria da nagusi.
8.8. Irudian, materia organikoaren adierazle diren parametroen arteko erlazioa erakusten
da.

ITURRIA: Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Madrid. McGraw-Hill. 1999.

8.8. Irudia. OEB/OEK/guztizko materia organikoaren erlazioaren eskema.
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- Guztizko karbono organikoa (COT)
Parametro hori kalkulatzeko mikrolagin baten kaltzinazio prozesuan eratutako CO2
neurtzen da. Entsegua egiteko, ur-lagin txiki bat tenperatura altuan dagoen labe batean
sartzen da. Katalizatzaile organiko bat erabiliz, karbono organiko guztia CO2 bilakatzen
da, oxidazio bidez. Infragorriko analizatzaile batekin eratutako karbono dioxidoa
neurtzen da. Analisia egin baino lehen ura iragazi bada, neurtutako parametroa
disolbaturiko karbonoa izango da. Gehien erabiltzen diren unitateak mg C/l-ko dira.

Aipatutako parametro orokor horietaz gain, beharrezkoa da kutsatzaile organiko
espezifiko batzuk neurtzea, zenbait arrazoirengatik: haien toxikotasuna, arazketa
prozesuetan duten eragin negatiboa, usain txarrak… Konposatu horietako batzuk
honako hauek dira: koipeak eta gantzak, klorofenolak, garbigarriak, fenolak,
halometanoak, hidrokarburoak, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, pestizidak,
poliklorobifeniloak,

eta

banakako

konposatu

batzuk,

hala

nola

bentzenoa,

bentzopirenoa, 1,2-diklorometanoa, epiklorhidrina, tetrakloroetenoa eta trikloroetenoa.
Kontsumorako uren legedian, haien balio maximoak agertzen dira.
8.2.7. Erradioaktibitatea
Ur natural guztiek erradioaktibitate jakin bat dute. Gaur egun, industria- eta farmaziajatorriko jarduera nuklearrek uretan gero eta erradioaktibitate gehiago egotea ekarri
dute, eta hori oso kaltegarria izan daiteke.
Ez da neurtzen isotopo erradiaktibo bakoitza, baizik eta  eta  erradiazio globalak;
Bq/l-tan adierazten dira.
8.2.8. Ezaugarri mikrobiologikoak
Uretan aurki daitezkeen mikroorganismo garrantzitsuenak bakterioak, birusak eta algak
dira. Kutsadura bakteriologikoa giza eta animalia-hondakinen ondorio da, eta
gaixotasun eta epidemia askoren jatorria da.
Organismo adierazgarri batzuk erabiltzen dira kutsadura mota hori zehazteko.
Ezagunenak bakterio koliformeak dira, heste lodian bizi diren organismo ezpatogenoak. Organismo horiei esker, kutsadura fekala gertatu denetik igarotako denbora
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zehaztu daiteke. Normalean guztizko koliformeak eta koliforme fekalak neurtzen dira.
Neurtu ohi den bigarren mailako adierazlea estreptokoko fekalak dira. Organismo
horiek erraz detektatzen dira berriki kutsatutako uretan.
Edateko uretan zenbait organismo patogeno zehaztu behar dira, hala nola salmonellak,
estafilokokoak eta enterobirusak.
8.2.9. Toxikotasuna
Uretako zenbait kutsatzailek izaki bizidunengan eragin ditzaketen kalteei egiten die
erreferentzia toxikotasun terminoak. Isuri baten toxikotasuna zuzenean ager daiteke
(espezie toxikoen dosiaren eta haren eragin denboraren arabera) edo zeharka, espezieak
izaki bizietan metatzen direnean (bioakumulazioa).
8.9. Irudian, uretan agertzen diren konposatu toxiko garrantzitsuenen sailkapena
agertzen da:

8.9. Irudia. Uretako konposatu toxiko garrantzitsuenak.
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8.3. ARAZKETAREN HELBURUAK ETA PRINTZIPIOAK
Hondakin-uren isurpena ur naturaletan izan daitekeen kutsadura antropogenikoaren
iturri nagusia da. Horregatik, beharrezkoa da kutsadura hori kontrolatzea ikuspegi
ekologiko eta legaletik; hori arazketa-prozesuen bidez lortzen da.
Hondakin-ur terminoak konposizioan aldaketaren bat jasan duten ur mota guztiak
biltzen ditu. Ur horien kalitateak okerrera egin du eta, beraz, arazketa-prozesu baten
beharra daukate.
Hondakin-uren isurketak kaltegarriak dira, bai izaki bizidunentzat eta bai ingurunerako,
isurpen-puntuan ingurune naturalaren ezaugarriak aldatzen dituztelako.
Hondakin-uren mota nagusiak hiru dira: hirietako, industriako, eta nekazaritzako eta
abeltzaintzako hondakin-urak. 8.2. Taulan, hondakin-ur moten parametro adierazgarriak
ageri dira.
8.2. Taula. Zenbait hondakin-ur motaren ezaugarriak.

Parametroak
OEB5
Solido totalak
Solido esekiak
Nitrogenoa
Fosforoa

Etxeetako hondakinura
200
800
240
35
10

Hondakin-ura
esne-industria
1000
1600
300
50
12

Hondakin-ura
ehungintza
1500
8000
2000
30
0

Ingurumenean eraginak minimizatzeko ezinbestekoa da isurpenen bilketa eta
tratamendua egitea, printzipio eta helburu batzuk mantenduz.
Hona hemen hondakin-uren isurketarekin erlazionaturiko helburuetako batzuk:
- Kutsadura eta haren ondorioak aurreikustea eta minimizatzea.
- Ingurunean sor daitezkeen efektu guztiak kontuan hartzea.
- Hiri- eta industria-garapenaren planifikazioan ingurunea zaintzeko politika aplikatzea.
- Izaera oso toxikoa, iraunkorra eta bioakumulatiboa duten isurketak deuseztatzea.
Aipatutako helburuak lortzeko, honako printzipio hauek aipa ditzakegu, besteak beste:
- Kutsadura saihesteko eta minimizatzeko printzipioak aplikatzea.
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- Ingurumena zaintzea eta garapen sozial eta ekonomikoa bateragarri egitea.
- Arazketa-proiektuetan ingurumen-inpaktuaren azterketak egitea.
- Agente kutsatzailea arazketaren kostu eta efektuen kargu egitea.
8.4. HONDAKIN UREN SAILKAPENA
Beren erabileraren arabera, hondakin-urak honela sailkatzen dira:
- Hirietako hondakin-urak
- Industriako hondakin-urak
- Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakin-urak
8.4.1. Hirietako hondakin-urak
Hirietako hondakin-urak honela sailkatzen dira:
- Etxeetako urak (ur grisak eta ur beltzak)
- Garbiketa publikoko eta ureztatzeko urak (ur zuriak)
- Euri-urak (ur zuriak)
Etxeetako urak, bestalde, honela sailka daitezke:
- Sukaldeko urak (konposizioa: gatzak, gantzak, solidoak, etab.)
- Komuneko ur beltzak: ur fekalak
- Komuneko ur grisak (xaboiak, garbiketarako likidoak…)
- Lokalen garbiketako urak (konposizioa: xaboiak, hareak, papera…)
Hainbat sailkapen aurki daitezke. Oro har, ur grisak etxeko prozesuetan sortzen dira
(sukaldean, garbiketa prozesuetan, etab.). Ur grisen eta ur beltzen arteko desberdintasun
nagusia bakterioak agertzea da. Ur beltzak ur fekalak dira, giza gorputzeko gorotzak eta
bakterioak dituztenak. Ur zuriak euri-urak, garbiketa publikoan, ureztaketan eta beste
zerbitzuetan erabilitako urak dira.
Ur zuriak (euri-urak eta garbiketa publikoko eta ureztatzeko urak)
Besteak beste, honako ezaugarri hauek dituzte: aldizkako emaria (euria egiten duenean,
edo garbiketa egiten ari den bitartean, haien emaria handiagoa da); kutsadura
garrantzitsua lehenengo uneetan (15-30 minutu), substantzien arrastea dela eta.
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Ur zurietan substantzia ugari egon daitezke: kutsatzaile atmosferikoak, garraiotik
eratorritako kutsatzaileak (hidrokarburoak), lorategietatik eratorritako kutsatzaileak
(biozidak, ongarriak…) eta drainatze-sistemetatik eratorritakoak (estolderietako ihesak,
gatzak…)
Ur mota horren parametro adierazgarrien batez besteko balioak 8.3. Taulan agertzen
dira. Ur zurietan, nabaria da solido esekien eta materia oxidagarriaren edukia.
8.3. Taula. Ur zurien parametro adierazgarrien batez besteko balioak.

Parametroa
Solido eseki totalak
Solido eseki hegazkorrak
Oxigeno-eskari biokimikoa (OEB5)
Oxigeno-eskari kimikoa (OEK)
Nitrogeno amoniakala (N-NH3)
Nitratoak (NO3-)
Nitrogeno organikoa (N-organikoa)
Fosfatoak (PO43-)

Kontzentrazioa (mg/l)
230
40
25
65
0.2
0.5
1.4
1.15

Ur beltzak (etxeetako eta erabilera komertzialeko urak)
Haren emaria eta konposizioa ur zuriena baino askoz erregularragoak dira. 8.4. Taulan,
hirietako uren parametro adierazgarrien batez besteko kontzentrazioa agertzen da, hiru
zama kutsakor desberdinetarako. Balioak mg/l-tan daude (ppm), mikroorganismoen eta
pH-aren kasuan izan ezik.
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8.4. Taula. Kutsadura handi, ertain eta gutxiko hirietako hondakin-uren parametro adierazgarrien batez
besteko balioak.

Parametroa
Solido totalak
- Hegazkorrak
- Finkoak
Solido esekiak
- Hegazkorrak
- Finkoak
Solido jalkigarriak
- Hegazkorrak
- Finkoak
Solido disolbatuak
- Hegazkorrak
- Finkoak
Oxigeno-eskari
biokimikoa
Oxigeno-eskari
kimikoa
Oxigeno disolbatua
Koipeak eta gantzak
Nitrogeno totala
Nitrogeno amoniakala
Nitrogeno organikoa
Nitritoak
Nitratoak
Fosforo totala (P
bezala)
P-Organikoa
P-Inorganikoa
Kloruroak
Alkalinotasuna
(CaCO3)
pH-a
Koliforme totalak/100
ml

Kutsadura
handia
1000-1200
600-700
300-600
350-500
275-400
75-100
≈ 250
≈ 100
≈ 150
500-850
300-325
200-525

Kutsadura ertaina

Kutsadura txikia

500-700
200-400
150-300
200-300
150-250
≈ 50
≈ 180
≈ 70
≈ 110
200-500
100-200
100-300

200-300
120-170
80-130
100
≈ 70
≈ 30
≈ 40
≈ 15
≈ 25
100-200
50-100
50-100

300

200

100

800-1000

450-500

160-250

0
150
85-90
50
35
0.05-0.10
0.40

0.1
100
40-50
25-30
15-20
0-0.05
0.20

0.2
50
20-25
12-15
8-10
0
0.10

17-20

7-10

2-6

5
15
100-175

3
7
50-100

2
4
15-30

200

100

50

6.9-7.5

6.9-7.5

6.9-7.5

> 109

108-109

< 108
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Hirietako isurpenetan dauden solidoen % 70 sustantzia organikoak dira (solido
hegazkorrak), eta materia biodegradagarria da nagusi (OEB/OEK 0.25 kasu guztietan).
Gainera, kutsatzaile garrantzitsuenak, besteak beste, honako hauek izaten dira:
- Bakterioak eta birusak; jatorri fekalekoak.
- Koipeak eta gantzak, sukaldeetako eta garbiketako uretatik datozenak.
- Disolbaturiko gatzak, kloruroak batez ere (gernuaren osagai ez-organiko
garrantzitsuena).
- Elementu toxikoen (orokorrean metal astunen) aztarnak.
8.4.2. Industriako hondakin-urak
Hondakin-ur mota horrek edozein industriaren ekoizpen prozesuetan sortutako isuriak,
beroaren sorkuntzan eta elkartrukean erabilitako urak eta bestelako instalazioetan
(komunak, etab.) erabilitako urak biltzen ditu. Ur horien konposizioa oso aldakorra da,
industria motaren eta produkzio metodoaren araberakoa delako.
Industriako hondakin-urek zenbait kutsatzaile izan ditzakete, hala nola:
- Kutsatzaile fisikoak
- Materia esekia: ikatza, buztina, olioa…
- Materia disolbatua: azidoak, baseak, metalen eratorriak… (oro har, edozein konposatu
kimiko).
Hirietako hondakin-uren aldean, sustantzia organiko sintetiko ez-biodegradagarriak
eduki ditzakete eta, gainera, hainbat konposatu kimiko ager daitezke (toxikotasun
handikoak neurri handi batean).
Ur horien konposizioaren arabera, hirietako hondakin-urekin batera tratatzen dira edo
planta berezietan. Batzuetan, hirietako isurpenekin alderatzeko edo araztegi mistoak
(hirietako eta industriako hondakin urak batera tratatzeko) diseinatzeko, industrien zama
kutsakorra kalkulatzen da, biztanle baliokide/produktu unitate gisa. Horretarako,
honako baliokidetasun hau erabiltzen da:
1 biztanle baliokide (hab-eq) = 60 g O2 (OEB5)/egun edo 90 g SS (solido esekiak)/egun
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Horiek dira biztanle batek egun batean sortzen dituen parametro horien batez besteko
balioak, uraren hiri-erabilera guztiak kontuan hartuz. Hala, industria-isurketa baten
antzeko kutsadura sorraraziko lukeen biztanle kopurua kalkulatzen da.
Materia organikoa isurpenen osagai nagusienetarikoa denean, (elikagai-industria,
kimika organikoko industria, etab.) OEB5 baliokidetasuna erabiltzen da. Gainontzeko
industrietan (zementua, ongarriak, beira, etab.), berriz, SS baliokidetasuna erabiltzen da.
Adibide gisa, industria batzuen zama kutsakorrak adierazten dira:
Esne-zentrala, 50 hab-eq/100 litro esne.
Kraft paper-ore fabrika, 400 hab-eq/produzitutako tona.
Azukre-lantegia, 150 hab-eq/azukre-erremolatxa tona.
8.4.3. Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakin-urak
Ur mota horren jatorria nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretan dago: ureztaketan
erabilitako urak, abereen hondakin likidoak (mindak) eta abeltzaintza-ustiategietan
erabilitako urak (simaurra eta mindak garbitzeko erabiltzen direnak, batez ere). Ur
horiek honako ezaugarri nagusi hauek dituzte:
- Gatz disolbatuak, ongarritzeak eraginda.
- Materia esekia, abeltzaintza-uretan.
- Materia organikoa, abeltzaintza- eta ureztaketa-uretan.
- Elikagaiak (nitratoak, fosfatoak, amoniozko gatzak…), bi ur motetan.
- Desinfektatzaileak eta garbigarriak.
- Pestizidak.
Ur horien kutsadura oso zehaztugabea da eta, beraz, zaila da horiek tratatzea. Pestizida
sintetikoak eta ongarritze kimikoak agertu arte, nekazaritza ez zen kutsakortzat hartzen.
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8.5. HONDAKIN UREN ISURKETEK ERAGINDAKO EFEKTUAK ETA
ARAZOAK
a) Isurpenek ondorio kaltegarriak dituzte ingurune hartzailean:
- Mikroorganismo patogenoek eragindako infekzioak.
- Toxikotasuna, sustantzia toxiko edota erradiaktiboen eraginez.
- Bizitza urtarra aldatzea, oxigeno disolbatua gutxitzeagatik (materia organikoaren
degradazioaren ondorioz).
- Uren eutrofizazioa, bioelikagai gehiegi daudenean.
- Usain eta zapore desatseginak.
- Bitsak, uhertasunak eta koloreak eragindako aldaketa estetikoak.
- Zoruen eta akuiferoen kutsadura.
Ondorio horien guztien artean, eutrofizazioa aztertuko dugu sakonago.
Eutrofizazioa
Ibaiek, aintzirek eta urtegiek jasan dezaketen prozesua da eutrofizazioa. Horretarako,
ura elikagaietan aberastu beharko da. Pentsa daiteke elikagai kopuru handia izatea
onuragarria dela hango animalia eta landareetarako, baina horrek arazo bat dakar.
Elikagai asko daudenean, landareak eta beste organismoak asko hazten dira. Hala,
uraren uhertasuna handitu egiten da, eta eguzkitiko argia sartzea eta fotosintesia
oztopatzen dira. Azkenean, organismoak (algak, besteak beste) hondoratu eta
deskonposatzen dira, eta, hala, urari usain eta zapore txarra ematen diote.
Deskonposatze prozesuak oxigenoa kontsumitzen du eta, beheko geruzan, oxigeno
gabeko zona bat sortuko da. Horren ondorioz, organismo gehienak hil egingo dira.
Prozesu horiek eragiten duten sustantzia nagusiak fosfatoak eta nitratoak dira.
Azkenengo urteetan, ibaietako eta itsasoetako fosforo eta nitrogeno kontzentrazioak
asko handitu dira.
Eutrofizazioa bi motatakoa izan daiteke: naturala edo gizakiak sortutakoa. Eutrofizazioa
aintzira guztietan gertatzen den prozesu naturala da, elikagaiak jasotzen dituztelako.
Hala ere, gizakiek eragindako isurpenek prozesu hori bizkortu egiten dute.
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Ibaietan eta aintziretan eutrofizazioa murriztu ahal izateko, fosfato gabeko detergenteak
erabil daitezke; gainera, ongarri gutxiago erabili behar lirateke eta, hondakin-urak isuri
baino lehen, behar bezala araztu behar genituzke. Horretarako, araztegietan prozesu
kimiko eta biologikoak egiten dira nitrogenoa eta fosforoa ezabatzeko.
b) Isurien tratamenduarekin erlazionaturiko arazoak:
- Ur-hodiek kalteak jasaten dituzte.
- Buxadura arazoak hodi eta instalazioetan.
- Konposatu toxikoak atmosferara igortzea.
- Tratamendu biologikoa inhibitzen duten konposatuak agertzea.
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9. GAIA
HONDAKIN-UREN TRATAMENDURAKO METODO
FISIKO-KIMIKOAK
9.1. ARAZTEGI BATEN ESKEMA OROKORRA
Hirietako hondakin-uren arazketa-prozesuek zenbait etapa dituzte, bakoitza kutsatzaile
bat eliminatzeko asmoz:
1. Aurretratamendua: solido lodiak kentzea.
2. Lehen mailako tratamendua: materia esekia kentzea.
3. Bigarren mailako tratamendua edo biologikoa: materia organiko biodegradagarria
kentzea.
4. Hirugarren mailako tratamendua: disolbaturiko gatzak, elikagaiak, mikroorganismo
patogenoak eta materia organiko errefraktarioa kentzea, eta solido esekiak eta OEB
zehatzea.
5. Lokatzen tratamendua: uraren arazketan sortutako lokatzak egonkortzea eta haien
bolumena murriztea.
Lehenengo lau prozesuek araztegiko uren lerroa osatzen dute. Lerro hori lokatzen
lerroarekin osatu behar da. Tratamendu guztiak edozein araztegi motatan erabili ohi
dira, hirugarren mailako tratamendua izan ezik. Tratamendu hori aurreko etapen etekina
hobetzeko erabiltzen da, edo hondakin-urak berriro erabiltzekoak badira.
9.1. irudian, hirietako hondakin-uren araztegi (HUA-EDAR) baten eskema orokorra
agertzen da.
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la química. Madrid. Thomson. 2003.

9.1. irudia. Hirietako hondakin-uren eskema orokorra.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

132

9. Gaia – Hondakin-uren tratamendurako metodo fisiko-kimikoak

Aipagarria da kasu batzuetan hondakin-uren isurien diluzioaren printzipioa erabiltzen
dela. Metodo horren arabera, hondakin-ura behar adina emari eta autoarazketarako
ahalmena duen ibilgu batera isurtzen da. Hala ere, kontuan izan behar da prozedura hori
hirietako hondakin-urekin bakarrik erabil daitekeela.

9.2. AURRETRATAMENDUA
Aurretratamenduaren helburua solido lodi eta meheak (hareak) kentzea da, hurrengo
tratamenduen eraginkortasuna murrizten baitute. Gainera, emariaren erregulazioa egiten
da, eragiketen diseinu-irizpideak ez gainditzeko.
Honako hauek dira aurretratamenduaren elementu garrantzitsuenak:
- Gainezkabideak. Instalazioaren emaria erregulatzeko erabiltzen dira. Euriarengatik
emaria asko handitzen bada, zuzeneko isurketak egiten dira ibilgu hartzailean.
- Homogeneizatze-andelak. Hondakin-uren emari- eta konposizio-aldaketak arintzeko
erabiltzen dira.
- Hesiak eta baheak. Tamaina handi eta ertaineko solidoak kentzen dituzte.
- Desondartzaileak. Solido meheak (hareak) kentzen dituzte.
- Koipegabetzaileak. Urarena baino dentsitate txikiagoko materia disolbaezina kentzen
dute (gantzak eta koipeak).
Ondoren, eragiketa bakoitza azalduko da, uraren ibilbidean agertzen diren ordenan.
Solido lodiak bereiztea
Lehenengo eragiketa solido oso handiak bereiztea da, eta putzu baten bidez egiten da
(9.2. irudia). Solidoak putzuan erori egiten dira, eta zali elektrohidraulikoen bidez
ateratzen dira. Eragiketa horretan bereizten diren solidoak zabortegietara eraman edo
errausten dira.
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ITURRIA: Consorcio de Aguas de Asturias (www.consorcioaa.com).

9.2. irudia. Solido lodien bereizketaren eskema.

Arbastatzea
Eragiketa horretan, hondakin-ura hesien eta baheen artean pasarazten da, eta solido
lodiak eta ertainak kentzen dira.
a) Hesiak. Barra paraleloen sistema da. Barren arteko distantziaren arabera sailkatzen
dira: solido lodietarako hesiak (aurrearbastatzea, 50-100 mm-ko distantzia) eta
meheetarako hesiak (3-10 mm-ko distantzia).
Erabilitako garbiketa-metodoaren arabera, hesiak honako talde hauetan sailkatzen dira:
- Eskuzkoak (9.3.a. irudia). Eskuz arrastelatzen dira, eta barra bertikal edo inklinatuak
dituzte (60-80º).
- Garbiketa mekanikoa (9.3.b. irudia).
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9.3. irudia. (a) Eskuzko hesi makurtua (b) Garbiketa mekanikoa duen hesia

b) Baheak. Sare metalikoak dira, eta esekiduran dauden solido ertainak kentzeko
erabiltzen dira. Gehien erabiltzen direnak bahe autogarbitzaileak dira. Estatikoak edo
birakariak izan daitezke.
Bahe estatikoak (ikusi 9.4. irudia) makurtuta daude, solidoak irristatzeko sarearen
kanpoan erori arte.

9.4. irudia. Bahe estatiko autogarbitzailea.
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Bahe birakariak (9.5. irudia) oso eraginkorrak dira, baina askoz garestiagoak ere bai.
Urak alga kantitate handia duenean erabiltzen dira, adibidez.

9.5. irudia. Bahe birakari baten eskema.

Hesietan eta baheetan geratzen diren solidoak (plastikoak, ehunak…) jaso eta hirietako
hondakin solidoen hondakindegi batera eramaten dira (ez dira lokatz korrontearekin
batera tratatzen).
Desondartzea
Desondartzaileen eginkizuna zenbait material banatzea da, hala nola hareak, legarrak eta
elikagaien hondakinak (kafearen hondarrak, arrautza-oskolak, fruta-hezurrak, etab.).
Material horien diametroa 200 m baino handiagoa da, eta dentsitatea 2.5 g/cm3 baino
handiagoa, oro har.
Honako hauek erabiltzen dira gehien:
a) Fluxu horizontaleko instalazioa (desondartze-kanala)
Ura kanal batetik igarotzen da (9.6. irudia), 0.2-0.4 m/s-ko abiadurarekin. Fluxuabiadurak hondarren kentze-ehunekoa baldintzatzen du; parametro hori partikulen
tamaina eta dentsitatearen araberakoa da.
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ITURRIA: Jesús Fernández, Eduardo de Miguel, José de Miguel, Mª Dolores Curt. Manual de Fitodepuración. Universidad
Politécnica de Madrid.

9.6. irudia. Desondartze-kanala (goitiko bista eta altxaera).

Hareak eskuz edo automatikoki ateratzen dira, arazketa-instalazioaren tamainaren
arabera. Eskuz ateratzen badira, bi lerro erabili ohi dira; bata funtzionatzen ari den
bitartean, bestea garbiketa-prozesuan dago.
Ekipo horrek honako ezaugarri hauek ditu, besteak beste:
- Karga-galera handia da.
- Gainazal handia behar da, tanga handiak eraiki behar direlako. Beraz, instalakuntza
garestiak dira.
b) Fluxu tangentzialeko instalazioa (fluxu induzitua)
Tanga zilindriko batean, ura tangentzialki sartzen da, zurrunbilo bat eratuz (ikusi 9.7.
irudia). Hareak jalkitzen dira, partikula organikoak esekiduran mantentzen diren
bitartean (agitazioaren bidez edo airea injektatuz).
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ITURRIA: Ronald W. Crites, George Tchobanoglous. Sistemas de Manejo de Aguas Residuales para Núcleos Pequeños y
Descentralizados. Bogotá. McGraw-Hill. 2000.

9.7. irudia. Hondarrak kentzeko zurrunbilo motako instalazioak: (a) pista motakoa eta (b) Teacup
motakoa.

9.7. irudian agertzen den lehenengo diseinuan, turbina bat erabiltzen da zurrunbiloa
eratzeko. Hala, hondarrak beheko partean jalkitzen dira. Bigarren diseinuan, sarrerako
fluxu tangentzialaren eraginez eratzen da zurrunbiloa. Efluentea goiko partean dagoen
zilindro batetik ateratzen da; “jariakinaren begia” deitzen zaio zilindro horri. Indar
zentrifugoaren eta grabitate-indarraren eraginez, ura baino dentsitate altuagoko
partikulak bakarrik kentzen dira.
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d) Desondartze aireztatua
Metodo hori araztegi handietan erabili da. Airea injektatzen da partikulen mugimendua
eragiteko (ikusi 9.8. irudia). Horrek partikulak jalkitzen laguntzen du, eta gainera, hari
esker, ura baino dentsitate txikiagoko gantzak igo egin daitezke (desondartze- eta
deskoipetze-efektu konbinatua).

ITURRIA: Consorcio de Aguas de Asturias (www.consorcioaa.com).

9.8. irudia. Desondartze aireztatuaren eskema.

Hondarren bilketa zubi mugikor batean kokatzen diren ponpak erabiliz egin daiteke, edo
desondartzailearen beheko partean dauden karrakagailuak erabiliz. Gantzak gainazalean
biltzen dira, karrakagailuen bidez edo hodi berezi batzuk (skimmer) erabiliz.
- Desondartzaile baten diseinua
Desondartzailearen diseinua egin ahal izateko, joko dugu partikula bakoitza bere aldetik
jalkitzen dela (sedimentazio diskretua edo askea). Hau da, partikulak banaka jalkitzen
dira, eta ez dago partikulen arteko elkarrekintzarik. Irudika dezagun partikula solido bat
jariakin baten barruan (9.9. irudia).
Partikula hori zenbait indarren eraginpean dago:
a) Pisua
P = ms g

(9.1)

ms partikularen masa eta g grabitatearen azelerazioa dira.
b) Bultzada
B = ml g

(9.2)

ml partikulak desplazatutako jariakinaren masa da.
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Demagun pisua bultzada baino handiagoa dela eta, beraz, partikula beherantz mugitzen
dela. Badago hirugarren indar bat, marruskadura-indarra (FR); mugimenduaren kontrako
noranzkoa du, eta partikularen abiaduraren funtzioa da.

9.9. irudia. Jariakin baten barnean dagoen solido batek jasaten dituen indarrak.

Hiru indar horien artean, pisua eta bultzada konstante dira, baina marruskadura ez
(partikularen abiadurarekin handitzen da). Beraz, hasieran, partikulak azelerazio bat
jasango du (a ≠ 0). Horren ondorioz, partikularen abiadura handituko da, baita
marruskadura ere. Azkenik, hiru indarrak orekatu egingo dira (indarren erresultantea =
0), eta a = 0 izango da. Une horretatik aurrera, partikula abiadura konstanterekin jalkiko
da; muga-abiadura deritzo horri. Muga-abiadura (vs) kalkulatzeko, Stokes-en ekuazioa
erabiltzen da:
vs 

g(ρ s  ρ l )d p 2
18μ l

(9.3)

non g grabitatearen azelerazioa baita, ρs eta ρl solidoaren (partikularen) eta jariakinaren
dentsitateak, hurrenez hurren, dp partikularen diametroa eta μl jariakinaren biskositatea.
Demagun partikula ur-korronte batean mugitzen dela, eta desondartzaile horizontal bat
erabiliz bereizi nahi dugula. Desondartzailearen geometria 9.10. irudian agertzen da:
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ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

9.10. irudia. Aztertuko den desondartzailearen geometria.

9.11. irudian, vs sedimentazio-abiadurarekin jalkitzen den partikula batek egingo lukeen
ibilbidea agertzen da. Partikulen sarrera ezkerraldetik gertatzen da, eta hondakin-ur
araztua (partikulen kantitate txiki batekin batera) eskuinaldetik ateratzen da.
Partikularen mugimendua bi abiaduren ondorio da: alde batetik, likido korrontearen v
abiadurarekin mugitzen da horizontalki; bestetik, vs sedimentazio-abiadurak ardatz
bertikalean eragiten du. Bi abiadurak konstante direnez, partikulak ibilbide lineala
egiten du.

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

9.11. irudia. Desondartzailean vs abiadurarekin jalkitzen diren partikulen ibilbidea.
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9.11. irudian argi ikusten denez, vs abiadurarekin edo abiadura handiagoarekin jalkitzen
diren partikula guztiak banatuko dira; izan ere, sarrerako posizioa edozein izanda ere,
desondartzailearen beheko partera iristen dira. Bi ibilbide agertzen dira irudian. 1.
kasuan, partikularen sarrera posiziorik aldenduenean gertatzen da (H altueran, hain
zuzen ere). Noski, partikula ganbaran beste altuera baxuago batean sartzen bada (2.
kasuan h altueran sartzen da), aurrerago ailegatuko da behealdera.
Beraz, vs sedimentazio-abiadura duten partikulen bereizketa osoa (% 100) izateko,
honako diseinu-baldintza hau bete behar da:
VT H

Q
vs

non

VT

(9.4)
desondartzailearen

bolumena

baita;

Q

hondakin-uraren

emaria;

H

desondartzailearen altuera, eta vs partikulen sedimentazio-abiadura.
Hau da, hondakin-urak desondartzailean ematen duen denborak (egoitza-denbora)
partikulak jalkitzeko (distantzia bertikala egiteko) behar duten denboraren berdina izan
behar du, gutxienez. Egoitza-denbora handiagoa bada, bereizketa etekina % 100 izaten
jarraituko du, ezin baita handiagoa izan.
Aurreko ekuazioa garatzen badugu:
vs 

QH
QH
Q


VT LWH A

(9.5)

A parametroa desondartzailearen azalera horizontala da (ikusi 9.10. irudia). Q/A
parametroari gainazal-karga (SOR, surface outflow rate) deitzen zaio. Beraz,
desondartzaile baten diseinu-baldintza honako hau da, bereizketa-etekina % 100
izateko:

vs  SOR

(9.6)

Aurreko espresioa angeluzuzen-itxurako andel baterako lortu da, baina andel zirkular
baterako ere baliagarria da. Beraz, (9.6) Ekuazioa diseinu-baldintza orokorra da.
Normalean, hondakin-ur korronte batean dauden partikula guztiek ez dute sedimentazioabiadura bera, tamaina ezberdina dutelako, adibidez. Egoera horretan, eta aurreko
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adibidearekin jarraituz, ikusiko dugu nola kalkulatzen den vl < vs sedimentazio-abiadura
duten partikulen bereizketa-etekina (ikusi 9.12. irudia).

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

9.12. irudia. Desondartzailean vl abiadurarekin jalkitzen diren partikulen ibilbidea.

9.12. irudiari erreparatzen badiogu, h altueran edo beherago sartzen diren partikula
guztiak banatuko dira (h altueran muga dago), eta h altueratik gora sartzen diren
partikulak ez dira bereiziko (hondakin-urarekin aterako dira).
Jo dezagun sarrerako sekzioan partikulen banaketa uniformea dela. Hala, vl
sedimentazio-abiadura duten partikulen bereizketa-etekina honela kalkulatuko da (ikusi
9.12. irudia):
η

h
H

(9.7)

Trigonometria erabiliz, eraginkortasuna sedimentazio-abiaduren funtziopean jar
dezakegu. 9.11. iruditik honako erlazio hauek lor ditzakegu, antzeko triangeluen (angelu
berdina dutenen) aldeen arteko erlazioak kontuan hartzen baditugu:
v
L
v v
   s
vs H
L H

(9.8)

9.12. irudia erabiliz, antzeko erlazioak lor ditzakegu:
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v L
v v
   1
v1 h
L h

(9.9)

(9.8) eta (9.9) espresioak konbinatzen baditugu:
v1 h

vs H

(9.10)

Beraz, oro har, v1 sedimentazio-abiadura duten partikulen bereizketa-etekina honako
espresio hau erabiliz kalkulatu ahal izango dugu:
η

h v1

H vs

(9.11)

Deskoipetzea
Hirietako hondakin-urek gantz eta koipe disolbaezinen kantitate handiak eramaten
dituzte. Konposatu horiek kendu behar dira, hondakin-uraren tratamenduan zenbait
arazo sorrarazten dituztelako:
- Buxadurak instalazioaren zenbait sistema mekanikoetan.
- Uraren OEB eta OEK-ri ekarpen handia, eta, horren ondorioz, tratamendu
biologikoaren beharra handitzen du.
- Prozesu biologikoetan, airearen transferentzia-koefizientea murrizten dute, eta bulking
izeneko fenomenoan hartzen dute parte.
- Lokatzen digestio-prozesuak oztopatzen dituzte.
Deskoipetze-prozesua desondartzearekin batera egin daiteke, lehen mailako dekantazioprozesuan edo bi prozesuetan:
- Gantzak desondartze-prozesuan kentzea: desondartzaileetan egiten da aireztapena
erabiliz, lehen ikusi dugun bezala.
- Gantzak lehen mailako sedimentazioan kentzea (ikusi 9.13. irudia): ez da aireztapenik
erabiltzen. Urak lehen mailako sedimentadoreetan duen erretentzio-denbora luzeari
esker, gantzak gainazalean ezar daitezke.
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

9.13. irudia. Dekantagailu zirkular baten eskema.

Prozesu horietan bereizten diren hondarrak eta gantzak, lehortu ondoren, hirietako
hondakin solidoen zabortegi batera eramaten dira.
Homogeneizatzea
Homogeneizatzea hondakin-uren emari- eta konposizio-aldaketak arintzeko erabiltzen
da. Gainera, baliteke hondakin-uraren neutralizazioa gertatzea, ur azido eta basikoak
nahasten badira. Hala, emari eta konposizio konstanteko fluxua lortzen da (ikusi 9.14.
irudia), eta ondorengo tratamenduak eraginkorragoak izango dira.

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

9.14. irudia. Homogeneizatze-prozesuaren eskema orokorra.

Homogeneizatzea egiteko, bi konfigurazio erabili daitezke:
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- Homogeneizatzea lerroan (9.15. irudia)

9.15. irudia. Lerroan egindako homogeneizatzearen eskema.

Emari osoa homogeneizatze-tangatik igarotzen da. Hala, emarien aldaketak asko
arintzen dira.
- Homogeneizatze desbideratua edo paraleloan (9.16. irudia)

9.16. irudia. Paraleloan egindako homogeneizatzearen eskema.

Homogeneizatze-tangara doan emaria jarritako muga gainditzen duena da. Hala,
ponpaketaren energia-kontsumoa murriztu egiten da. Gainera, osagaien kontzentrazioa
lerroan egiten den homogeneizatzean baino hobeto mantentzen da.
- Homogeneizatze-andel baten diseinua
Homogeneizatze-andel baten diseinua egiteko, honako pauso hauei jarraitu behar zaie:
1. Denbora-tarte batean araztu beharreko hondakin-uraren bolumen osoa kalkulatu
behar da, sarrerako jario guztiak kontuan hartuz. Kasu batzuetan, emariak denborarekin
aldatzen badira, integratu behar da.
2. Irteerako batez besteko emaria kalkulatu behar da, eta haren metatua irudikatu.
3. Sarrerako bolumen metatua kalkulatu behar da, eta irudikatu.
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4. Sarrerako eta irteerako kurben arteko ezberdintasun maximoa bilatu behar da, bai
alde positiboa, baita negatiboa ere.
5. Andelaren bolumen minimoa ezberdintasun maximo positiboaren eta negatiboaren
batuketaren berdina izango da. Bi ezberdintasunen moduluak (balio positiboak) izan
behar dira kontuan.

9.3. LEHEN MAILAKO TRATAMENDUA EDO FISIKO-KIMIKOA
Lehen mailako tratamenduaren helburu nagusia aurretratamenduan kendu ez diren
solido esekiak (SS) murriztea da. Gainera, oxigenoaren eskaera biokimikoaren (OEB)
nolabaiteko murrizketa gertatzen da.
Honako hauek dira lehen mailako tratamenduaren prozesu garrantzitsuenak:
1. Solido-likido bereizketa-prozesuak
A. Jalkiera (edo lehen mailako dekantazioa)
B. Aire disolbatuaren bidezko flotazioa
C. Prozesu mistoa (dekantazioa-flotazioa)
2. Hobetze-prozesu osagarriak (koagulazioa-flokulazioa)
- Lehen mailako sedimentazioa/dekantazioa
Jario batetik korronte garbi klarifikatua eta lokatz-korronte bat bereizten dituen
prozesua da, zeinetan solido eseki jalkigarriak eliminatzen baitira. Horretarako,
hondakin-uraren abiadura gutxitu egiten da sedimentazio-tanga (lehen mailako
dekantagailu) batean. Erretentzio-denbora 2-4 ordukoa izan ohi da, eta guztizko solido
esekien % 60-65 kentzen da. Solido horiek jalkitzean, materia organiko eta bakterio
kantitate jakin bat arrastatzen dute, eta, horren ondorioz, OEB murriztu egiten da (%
25-40 bitartean). Jalkitzen diren solidoak -araztegiaren lehen mailako lokatzak
deiturikoak- sedimentadorearen beheko partean jasotzen dira.
Prozesua

itxura

desberdineko

dekantagailuetan

egiten

da,

eta

ohikoenak

angeluzuzenak edo zirkularrak dira (ikus 9.17 Irudia). Angeluzuzenetan, ura alde
batetik sartzen da, eta aurkako aldetik irten; zirkularretan, aurretratamendutik datorren
ura dekantagailuaren erdiko partetik sartu ohi da.
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ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

9.17. irudia. Dekantagailu motak.

- Flotazioa
Flotazioa sedimentazio-abiadura oso txikia duten substantziak kentzeko erabiltzen da.
Eragiketa horren funtzionamendu-oinarria substantzia disolbagaitzek urarekiko duten
dentsitate ezberdina da. Zenbait instalazio mota erabiltzen dira, hala nola flotazio
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mekanikoa edo aire disolbatua erabiliz lan egiten dutenak. Azken hori airemikroburbuilen eraketan oinarritzen da (ikusi 9.18. irudia). Mikroburbuilak
partikulekin elkartzen dira, eta flotatzeko gai diren agregatuak osatzen dituzte.

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

9.18. irudia. Aire disolbatuaren bidezko flotazioa.

- Koagulazioa/flokulazioa
Instalazio batzuetan, sedimentazio-tasa koagulazio- eta flokulazio-prozesuak erabiliz
handitzen da. Hala, lehen mailako dekantazio arrunt batekin kendu ezin diren solido
koloidal txikiak kentzen dira. Partikula koloidal horien diametroa 10-1-10-3 m-koa da,
eta uren bi ezaugarrien erantzule dira: uhertasuna eta kolorea.
Partikula koloidalak edo mizelak kentzeko, haiek koagulatzen, aglomeratzen eta
jalkitzen laguntzen duten substantziak gehitu behar dira. Uraren tratamenduan,
“koagulazioa” terminoak sistema koloidalen ezegonkortze-fenomenoa adierazten du.
“Flokulazioa” terminoak, berriz, ezegonkortutako partikula koloidalen aglomerazioa
adierazten du; hari esker, partikula handiagoak eratzen dira.
Koagulazioa elektrolitoen adizioaren bidez lortzen da. Koagulatzaile moduan gehien
erabiltzen diren konposatu kimikoak Al3+ eta Fe3+-zko gatzak dira (Al2(SO4)3,
FeCl3…). Koagulazio-prozesuaren aldagai esanguratsuenak honako hauek dira: uraren
pH-a eta tenperatura, nahasketaren intentsitatea, uraren konposizioa (gatz mineralen
edukia) eta koagulatzaile mota eta dosia. Koloideak ezegonkortzeko beharrezkoa den
koagulatzailearen gutxieneko kantitateari koagulazio-dosi minimoa deritzo.
Koagulazio-prozesua bi mekanismoren bitartez gerta daiteke:
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- Kargen neutralizazioa eta prezipitazioa (9.19.a. irudia): koagulatzaileen ioien kargek
mizelen

gainazaleko

karga

neutralizatzen

dute.

Hala,

partikula

koloidalak

ezegonkortzen dira, eta aglomera daitezke da (mikroflokuloak eratu).
- Koagulatzaileak eratutako prezipitatu baten gaineko adsortzioa edo ekorketa
bidezko koagulazioa (9.19.b. irudia): agente koagulatzaile bat gehitzean, Al(OH)3-zko
edo Fe(OH)3-zko hauspeakinak eratzen dira. Hauspeakin horiek partikula koloidalak
bildu eta arrastatzen dituzte jalkitzean, eta tamaina handiagoko partikulak eratzen dira.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

9.19. irudia. Koagulazio-mekanismoen eskema: (a) Kargen neutralizazioa (b) Adsortzioa eta ekorketa.

Koagulatzailea gehitzean, erreaktibo kimikoa eta ura modu arinean nahasi behar dira,
koloideen ezegonkortzea eraginkorra izan dadin. Horretarako, irabiaketa bortitza
erabili behar da (100-200 rpm). Irabiaketa arina lortzeko, helizeak edo turbinak
erabiltzen dira, besteak beste.
Ondoren, irabiaketa leuna mantendu behar da (10-20 rpm), ezegonkortutako partikulak
atxikitzeko, eta jalkigarria den flokuloa edo agregatua sortzeko. Abiadura geldo horrek
ez ditu eratutako flokuloak apurtuko, eta hori mesedegarria da horiek aglomeratzeko.
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Ezegonkortutako partikula koloidalen aglomerazioari laguntzeko, flokulatzaileak
erabil daitezke. Gaur egun, polielektrolito organiko sintetikoak erabiltzen dira gehien
flokulatzaile gisa; horiek partikulen arteko “zubi” gisa jokatzen dute.
9.20. irudian, flokulazio-prozesuaren mekanismoa azaltzen da. Polimero bat gehitzean,
koagulatzailearen eraginagatik ezegonkortutako mizelak elkartu eta makroflokuloak
eratzen dira.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

9.20. irudia. Flokulazio-prozesuaren adierazpen sinplifikatua.

Koagulazio-flokulazio prozesua burutu ondoren, flokuloz osatutako esekidurak
sedimentazio-prozesu bat jasaten du. 9.21. irudian, koagulazio/flokulazio tangak eta
sedimentazio-andel bat agertzen dira.

ITURRIA: J. Glynn Henry, Gary W, Heinke. Ingeniería Ambiental. México. Prentice Hall. 1999.

9.21. irudia. Koagulazioa-flokulazioa eta ondorengo sedimentazioa egiteko sistema.
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10. GAIA
HONDAKIN-UREN TRATAMENDU BIOLOGIKOA
10.1. SARRERA
Disolbatuta edo era koloidalean agertzen den materia organiko biodegradagarria kentzea
da helburu nagusia. Tratamendu hori prozesu biologiko batean datza, eta baldintza
kontrolatuetan jarduten duten mikroorganismoen bidez egiten da. Biodegradazioan, bi
prozesu gertatzen dira: izaera biokimikoa duen prozesu bat eta prozesu fisiko-kimiko
bat (ikusi 10.1. irudia). Lehenengoan, bakterioek materia organikoaren degradazioa eta
mineralizazioa egiten dute (katabolismoa), eta zelula berriak eratzen dira (anabolismoa).
Bigarren prozesuan, lokatzak jalkitzen dira.

10.1. irudia. Bigarren mailako tratamenduaren eskema orokorra.

Arazketa-prozesuan parte hartzen duten mikroorganismoak honako talde hauetan
sailkatzen dira:
- Heterotrofoak. Karbono organikoa erabiltzen dute elikatzeko, eta materia
organikoaren degradazio-prozesuan askatutako energia erabiltzen dute.
- Autotrofoak. Karbono inorganikoa (CO2) eta substantzia mineralak erabiltzen dituzte.
Behar duten energia eguzkitiko erradiazioa izan daiteke (fototrofoak), edo oxidazioerredukzio erreakzioetan sor daiteke (kimiotrofoak). Ondoren aztertuko den nitrifikazioprozesuan parte hartzen duten bakterioak talde horretakoak dira.
Degradazioa ingurune aerobioan edo anaerobioan egin daiteke. Horregatik, tratamendu
biologikoak aerobiotan eta anaerobiotan banatzen dira, eta izaera aerobio eta
anaerobioko mikroorganismoek parte hartzen dute, hurrenez hurren. Beste alde batetik,

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

152

10. Gaia – Hondakin-uren tratamendu biologikoa

badaude bi baldintza motetara moldatzen diren mikroorganismoak, fakultatiboak
deiturikoak.
10.2. ARAZKETA AEROBIOA
Bigarren mailako tratamenduan gehien erabiltzen den arazketa mota aerobioa da, hau
da, oxigeno disolbatuarekin egiten dena. Horren ondorioz, arazketa aerobioan jarriko
dugu arreta, batez ere.
Materia organikoaren degradazio eta mineralizazio osoan, honako erreakzio global hau
gertatzen da:
Materia organikoa + O2

Mikroorg.
aerobioak

CO2 + H2O + NO3- +

(10.1)

+ SO42- + mikroorg. berriak
Prozesu horretan, honako erreakzio partzial hauek gertatzen dira:
- Energia askatzen duten degradazio-erreakzioak (erreakzio katabolikoak)
Izaera exotermikoa duten prozesuak dira. Lehenengo etapan, izaera heterotrofoko
bakterioen eraginez, karbonodun materiaren degradazioa eta mineralizazioa gertatzen
da, baita nitrogeno organikoaren amonifikazioa ere.
Materia organikoa + O2

Mikroorg.
aerobioak

CO2 + H2O + NH4+ + SO42- + Energia

(10.2)

Bigarren etapan (osatzeko denbora handiagoa behar du), bakterio autotrofoek hartzen
dute parte, eta amoniodun konposatuen nitrifikazioa gertatzen da:
NH4+ + O2
NO2- + O2

Nitrosomak

Nitrobakter

NO2- + H+ + H2O

(10.3)

NO3-

(10.4)
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- Sintesi zelularreko erreakzioak (erreakzio anabolikoak)
Izaera endotermikoko erreakzioak dira; degradazio- eta mineralizazio-prozesuetan
sortutako energia erabiltzen dute.
Mat. org. + Mantenugaiak + Mikroorg. + Energia

Mikroorg. berriak

(10.5)

Ikusten denez, karbono organikoaz gain, mantenugaiak ere beharrezkoak dira; horiek
hirietako hondakin-uretan ugariak dira.
Horren ondorioz, arazketa aerobioan gertatzen den erreakzio globalean, degradazioproduktuak eta mikroorganismo berriak sortzen dira. Gainera, materia organikoaren zati
bat degradatu gabe geratuko da.
Oxidazio-prozesua erreaktore biologikoetan gertatzen da, eta bi tratamendu mota
bereizten dira:
- Biomasa finkoa. Bakterioak euskarri solido batean finkatzen dira. Honako metodo
hauek erabiltzen dira: iragazki bakterianoak, biodiskoak eta kontaktore biologikoak.
- Biomasa esekiduran. Bakterioak likidoaren barnean sakabanatuta daude. Motak:
lokatz aktibatuak, egonkortze-urmaelak…
Gehien erabiltzen diren bi metodoak (lokatz aktibatuak eta iragazki bakterianoak)
sakonago aztertuko ditugu.
10.2.1. Lokatz aktibatuak
Biomasa esekiduran dago uraren barnean, eta oxigenoaren ekarpena era jarraituan
egiten da, biodegradazio egokia lortzeko. OEB-ren kentze-etekina % 90 ingurukoa da.
Hondakin-ura bakterio-populazioa duen lokatzarekin (lokatz aktibatua izenekoa) jartzen
da harremanetan (10.2. irudia). Nahasketa aireztapen-ontzi (erreaktore biologiko
aerobio) batean egiten da. Erretentzio-denbora 8 ordu izan ohi da. Denbora hori igaro
ondoren, aireztapen-tangaren efluentea sedimentazio-tanga batera doa (bigarren mailako
dekantagailua), non biologikoki aktiboa den lokatza bereizten baita. Lokatz horren zati
bat aireztapen-tangara birzirkulatzen da, mikroorganismoen kontzentrazioa konstante
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mantentzeko. Lokatzen beste zatia (gehiegizko mikroorganismoak) purga baten bidez
kentzen da; hala, bigarren mailako lokatzak eratzen dira.

10.2. irudia. Lokatz aktibatuen prozesuaren eskema orokorra.

Aireztapena egiteko, bi metodo erabil daitezke: (i) ura mekanikoki irabiatzea, eta (ii)
erreaktore biologikoaren beheko partetik aire edo oxigeno burbuilak sartzen dituzten
difusoreak erabiltzea.
Lokatz aktibatuen prozesuan, honako parametro hauek kontrolatu behar dira: oxigeno
disolbatuaren kontzentrazioa, pH-a (balio optimoa 6.5-7.5 artean dago), elikagaien
kontzentrazioa, erreaktorearen sarrera eta irteerako materia organikoa, lokatzaren adina
edo egoitza-denbora (2-12 egun), mikroorganismoen kontzentrazioa eta mota, eta
lokatzen jalkierarako ezaugarriak.
Lokatz aktiboen instalazio batek zenbait funtzionamendu-arazo izan ditzake. Honako
hauek dira garrantzitsuenak:
- Tamaina handiko lokatza (bulking): hari-formako organismoak (hari-formako algak)
ugaritzeagatik gertatzen da. Organismo horiek dentsitate txikiko lokatzak eratzen
dituzte, kotoi-itxurakoak eta jalkitzeko ahalmen gutxikoak. IVF parametroaren
(esekiduran dagoen solidoaren gramo batek betetzen duen bolumena neurtzen duena)
balio altuei dagokio, aurrerago ikusiko dugun bezala. Fenomeno horrek zenbait arrazoi
izan ditzake: pH baxua, oxigeno maila baxua, elikagaien kontzentrazio txikia…
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- Goranzko lokatza: ondo jalkitako lokatza gainazalerantz igo egiten da denbora labur
baten ondoren. Prozesu hori nitritoen eta nitratoen desnitrifikazioaren ondorio da, lokatz
flokuloak arrastatzen dituen nitrogeno-gasa sortzen delako.
- Bitsa eta usain txarrak agertzea: kasu batzuetan, bits likatsu eta marroi bat eratzen da,
eta aireztapen-tangak eta bigarren mailako dekantagailuak estaltzen ditu. Badirudi hura
agertzea hazkunde geldoko hari-formako organismo bat agertzearekin lotuta dagoela.
Gehiegizko garbigarriak edo aireztapena egotea izan daitezke arrazoi nagusiak.
- “Orratz-punta” flokuloak: flokulo txikiak sortzen dira, eta horiek zailtasunez jalkitzen
dira. Hondakin-uren erreaktorearen sarrerako karga organikoa txikia denean eratu
daitezke.
- Desflokulazioa: lokatz flokuloak apurtu egiten dira bigarren mailako dekantagailuan,
eta, horren ondorioz, uhertasuna sortzen da. Oxigeno disolbatuaren kontzentrazio txikia
edo pH balio baxuak egotea izan daitezke arrazoiak.
10.2.1.1. Lokatz aktibatuen sistema bat nola diseinatu
Lokatz aktibatuen sistema bat diseinatu ahal izateko, ezinbestekoa da prozesu
biologikoen zinetika aztertzea. Horretarako, 10.3. irudian agertzen den esperimentua
hartuko da kontuan. Bakterio-populazio bat ontzi itxi batean jartzen denean, baldintza
idealetan eta gehiegizko elikagaiekin, zelula kopuruaren hazkundeak eta ondorengo
gainbeherak irudian agertzen den kurbari jarraitzen diote.
Kurba horretan, lau fase nagusi bereizten dira. Lehenengo fasean (aklimatazioa) ez dago
hazkunderik, mikroorganismoak gunera egokitzen direlako. Ondoren, azelerazio fasea
eta hazkunde esponentziala datoz. Hirugarren fasean (fase geldikorra), populazioa
konstante mantentzen da, hazkunde-tasa eta heriotza-tasa berdintzen direlako.
Denboraldi horretan, substratua (elikagaia) agortzen hasi da. Azken fasean, fase
endogenoa deiturikoan, elikagaia agortu egin da, eta bakterioek beren energia eta
hildako zelulak kontsumitzen dituzte. Horren ondorioz, bakterio-kopurua murriztu
egiten da denborarekin.
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ITURRIA: Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Madrid. McGraw-Hill. 1999.

10.3. irudia. Bakterioen hazkundearen kurba.

Lokatz aktibatuen sistemetan, goiko eskema ez da ohikoa, inguruneko bakteriopopulazioa konplexuagoa delako espezie bakoitzaren hazkuntza-kurbaren arteko
elkarrekintzaren ondorioz.
Mikroorganismo-kultura mistoetan, lokatz aktibatuen kasuan bezala, interesa duen
parametroa biomasa da, eta ez organismo-kopurua. 10.3. Irudiko fase esponentzialari
dagokion biomasaren hazkunde-abiadura (dX/dt) biomasaren kontzentrazioarekiko
zuzenki proportzionala da, eta lehen mailako ekuazio baten bidez adierazten da:
dX
 μX
dt

(10.6)

non X biomasaren kontzentrazioa baita (mg/l), eta μ hazkunde-tasa espezifikoaren
konstantea (egun-1).
X0 t= 0 unean dagoen biomasa bada, aurreko ekuazioa integratuz:
X  X 0 exp(μt )

(10.7)

Monod ohartu zen hazkunde-tasa (dX/dt) mikroorganismoen kontzentrazioaren (X) eta
elikagaien kontzentrazioaren funtzioa dela, eta, esperimentalki, honako espresio hau
lortu zuen:
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μ  μm

S
kS  S

(10.8)

non S substratuaren kontzentrazioa baita (mg/l), eta μm hazkunde-tasa maximoa (egun1

). ks saturazio-erdi konstantea da, hau da, S-ren kontzentrazioa μ = μm/2 denean, 10.4.

irudian erakusten den bezala.

ITURRIA: Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Madrid. McGraw-Hill. 1999.

10.4. irudia. Saturazio-erdi konstantearen esanahiaren irudikapena.

(10.8) ekuazioak mikroorganismoen hazkundea bakarrik hartzen du kontuan, baina
mikroorganismoen zati bat ere hiltzen ari da (fase endogenoan dagoelako). Fenomeno
hori kontuan izateko, honako espresio hau erabiltzen da:

dX
 μX - k d X
dt

(10.9)

non kd hiltze-konstantea edo mikroorganismoen deskonposizio-koefizientea (egun-1)
baita.
Monod-en ekuazioa aurreko espresioan ordezkatzen badugu, honako espresio honen
bidez adieraz dezakegu biomasaren ekoizpena:
dX μ mS

X - kdX
dt kS  S
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Substratu (S) guztia biomasan eraldatuko balitz, substratuaren erabilera-tasa honako hau
litzateke:



dS dX

dt
dt

Errealitatean,

(10.11)
eraldaketa-prozesuaren

eraginkortasuna

txikiagoa

da;

hau

da,

substratuaren erabilera-tasa biomasaren hazkunde-tasa baino handiagoa da. Horretarako,
ekoizpen-koefiziente bat (Y < 1) erabiltzen da:



dS 1 dX

dt Y dt

(10.12)

non Y (=(dX/dt)/(-dS/dt)) biomasan eraldatutako substratuaren frakzioa baita (mg
biomasa/mg substratu). Sistema aerobioetan, 0.4-0.8 bitartean egoten da, eta sistema
anaerobioetan, 0.08-0.2 tartean.
dX/dt-ren espresioa (10.12) ekuazioan ordezkatzen badugu, substratuaren erabilera
honako espresio hau erabiliz adieraz dezakegu:



dS 1  μ mSX 

 
dt Y  k S  S 

(10.13)

F/M erlazioa (elikagai/mikroorganismo erlazioa) parametro garrantzitsuena da lokatz
aktibatuen sistemak diseinatzeko eta haiekin lan egiteko. Parametro horrek oxidazio
biologikoaren tasa eta mikroorganismoen masa kontrolatzen du, eta mikrobioen
hazkundea fase esponentzialean, geldikorrean edo endogenoan mantentzen du.
F/M erlazioa honela definitzen da:

F/M 

masa substratu elikaduran/egun QoS0

VX
biomasa erreaktorean

(10.14)

non Q0 araztu beharreko emaria baita (m3/egun); S0, emari horren OEB (kg/m3); V,
erreaktore biologikoaren bolumena (m3), eta X, solidoen kontzentrazioa erreaktorean
edo SSLM (solido esekiak nahaste likidoan, kg/m3).
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Hazkunde-fase azkartu eta esponentzialean, substratua sobera dago, eta F/M erlazioaren
balioak handiak dira (ikusi 10.5. irudia). Fase endogenoan, F/M erlazioa txikia da.
Azken kasu horretan lortzen dira OEB-ren eliminazio tasarik altuenak, eta prozesuari
aireztapen luzea deitzen zaio.

ITURRIA: Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Madrid. McGraw-Hill. 1999.

10.5. irudia. F/M erlazioaren eta eliminatutako OEB-ren arteko erlazioa.

Bigarren mailako dekantagailuan bereizi den lokatzaren frakzio bat biomasa-iturri gisa
erabiltzen da erreaktore biologikoan. Erreaktoreak lokatzaren birzirkulazioa jasoko ez
balu, mikroorganismoen populazioa gutxitu egingo litzateke, urria izan arte.
Lokatzek duten jalkitzeko ahalmena neurtzeko, lokatzen indize bolumetrikoa (IVF)
erabiltzen da. Parametro hori lokatzen masa-unitateak (gramo batek) betetzen duen
bolumena da:

IVF 

SV
SSLM

(10.15)

non SV 1000 ml-ko probeta batean 30 minutuan jalkitako solidoen bolumena (ml/l)
baita, eta SSLM, solido esekiak nahaste likidoan (mg/l).
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Zenbait egilek lokatzaren dekantaziorako ezaugarriak (VSZ-ren edo IVF-ren bitartez
adierazten direnak) F/M erlazioarekin lotu dituzte (ikusi 10.6. irudia). VSZ esekiduran
dauden partikulen hasierako sedimentazio-abiadura da.

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

10.6. irudia. Lokatzaren dekantaziorako ezaugarrien eta F/M erlazioaren arteko lotura.

F/M erlazioa txikia bada (<0.3), sisteman dagoen substratua (elikagaia) ez da nahikoa,
eta metabolismo endogenoa da nagusi. Egoera horretan jalkitzeko oso ahalmen txikia
duten produktu zelularrak sortzen dira.
F/M erlazioak handiak badira (>0.6), hari-formako mikroorganismoak hazi egiten dira.
Horrela, jalkitzeko ahalmen txikia duen lokatz puztua sortzen da. Fenomeno horri
“bulking” deitzen zaio.
Azkenik, 0.3 < F/M < 0.6 balioekin lan egiten bada, lokatzak jalkitzeko ezaugarri onak
ditu. Baldintza horietan lortzen den lokatzari flokulatzaile deritzo.
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Nahaste perfektuko lokatz aktibatuen sistemaren diseinua
Nahaste perfektuko erreaktoreak ezaugarri uniformeak ditu erreaktore osoan.
Erreaktoretik ateratzen den efluentearen eta erreaktore barruan dagoen hondakin-uraren
kalitatea berdinak dira. Oxigeno disolbatuaren maila balio konstantean mantentzen da,
eta, gutxienez, 2 mg/l-koa da. Aireztapen hori lortzeko, turbinak edo difusoreak
erabiltzen dira. 10.7. irudia nahaste perfektuko lokatz aktibatuen sistema baten eskema
da.

ITURRIA: Gerard Kiely. Ingeniería Ambiental. Madrid. McGraw-Hill. 1999.

10.7. irudia. Lokatz aktibatuen sistemaren eskema orokorra.

non Q emaria baita (m3/egun); S, substratuaren kontzentrazioa (mg OEB5/l); X,
biomasaren kontzentrazioa (mg SSLM/l), eta V, erreaktore biologikoaren bolumena
(m3).
1. Materia-balantzea biomasarako. Sistema osoa hartuko da (10.7. irudian lerro ezjarraituekin adierazten dena).
Materia-balantzea honela adierazten da, oro har:
(Sarrera) – (Irteera) + (Sorkuntza) = (Metaketa)

(10.16)

Egoera egonkorra dela jotzen badugu (metaketa = 0), eta termino bakoitzari dagokion
adierazpena ordezkatuz:

Q 0 X 0  (Q e X e  Q w X w )  (

μ mS
X  k d X)V  0
kS  S

(10.17)

X0 = 0 eginez (sarrerako hondakin-urak biomasarik ez daukalako) eta berrantolatuz:
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(Q e X e  Q w X w )
μ mS

 kd
kS  S
VX

(10.18)

2. Materia-balantzea substraturako. Sistema bera erabiliko da. Honako suposizio hau
egingo da: Se = Sw = S; hau da, biodegradazio-erreakzio guztiak erreaktorean gertatzen
dira. Balantzea planteatuz eta ekuazioa berrantolatuz:

Q Y
μ mS
 0 (S0  S)
kS  S
VX

(10.19)

(10.18) eta (10.19) ekuazioak konbinatuz:

Q Y
QeXe  Q w X w
 k d  0 (S 0  S)
VX
VX

(10.20)

Erretentzio-denbora hidraulikoa (TRH) honela definitzen da: araztu beharreko urak
erreaktore biologikoan emango duen denbora.


V
Q0

(10.21)

Beste alde batetik, zelulen batez besteko egoitza-denbora (TMRC) definitzen da;
solidoen erretentzio-denbora (TRS) edo lokatzaren adina ere deitzen zaio:

c 

VX
Q w X w  QeXe

(10.22)

Bi parametroak (10.20) ekuazioan ordezkatuz:

1

c

 kd 

Y
(S0  S)
X

(10.23)

Aurreko ekuazioa berrantolatuz, erreaktore biologikoan dagoen biomasa solidoaren
kontzentrazioa (edo, bestela esanda, nahaste likidoaren solido esekien kontzentrazioa)
kalkulatzeko adierazpena lortzen da:


S S
X c Y 0
 1  k d c
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10.2.2. Bakterio-ohantze edo -iragazkiak
Hondakin-ura eta airea ingurune porotsu batean zehar igarotzen dira, eta materia
organikoaren degradazioa gertatzen da (ikusi 10.8. irudia). Biomasa gainazal espezifiko
handia duen euskarri solido batean itsatsita dago, eta hark iragazki edo ohantze bat
osatzen du. Hondakin-ura ohantzean zehar pasarazten da, lainoztatuz. Gaur egun gehien
erabiltzen diren betegarriak material plastikoak dira. Ohantzearen altuera 1.5-4 m artean
izan ohi da. OEB-ren % 75 kentzen da prozesu horretan.
Bakterioak euskarri solidoaren gainean metatu eta ugaltzen dira, eta, airearekin
ukipenean hondakin-uretan dagoen materia organikoa kontsumitzen dute. Iragazkiaren
gainazaletik hurbil, prozesu aerobioak gertatzen dira, batez ere, baina biomasageruzaren sakontasuna handitzen den neurrian, arazketa anaerobioa izan daiteke nagusi.
Baldintza aerobio egokiak aireztapen naturalaren bidez lortzen dira (uraren eta airearen
arteko tenperatura-aldea 2 ºC baino handiagoa denean), edo aireztapen bortxatuaren
bidez. Iragazkitik ateratzen den efluenteak bigarren mailako dekantazioa jasaten du.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete . Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

10.8. irudia. Lokatzen birzirkulazioa duen bakterio-ohantze baten eskema.
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Bakterio-ohantzeko sistemetan, birzirkulazioa erabil daiteke, baina ez da beharrezkoa.
Birzirkulazioa erabiltzean, zenbait hobekuntza lortzen dira: influentearen diluzioa
(gainkargak ekiditeko eta geruza biologikoaren hazkundea murrizteko), biomasaren
jardueraren hobekuntza eta uniformetasuna, eta arazketa-etekina handitzea.
10.9. irudian, mikroorganismoen ekintzaren eskema erakusten da. Lodiera jakin bateko
bakterio-geruza bat sortzen denean, biomasaren zati bat askatzen da, eta, hondakinurekin batera, bigarren mailako dekantagailura doa.
Uraren igarotze-abiadurak arazketaren etekinean eragiten du; izan ere, abiadura txikiko
ohantzeetan, etekin handiagoak lortzen dira.
Bakterio-ohantze batean garatzen diren mikroorganismoak eta lokatz aktibatuen
prozesuarenak antzekoak dira, baina bakterio-iragazkiaren kasuan, aniztasun ekologikoa
handiagoa da (harrak, intsektuen larbak, etab.), eta horrek iragazkiaren buxaduraarazoak areagotzen ditu.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete . Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

10.9. irudia. Iragazki biologiko bateko betegarri-partikula baten eskema eta atxikitako biomasak
eragindako degradazio-prozesuak.
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Besteak beste, honako abantaila hauek aipa ditzakegu (lokatz aktiboen aldean):
oxigenoaren ekarpena egitean energia gutxiago kontsumitzea (era naturalean egin ohi
da), sentikortasun txikiagoa izatea hondakin-uren karga organikoaren aldaketak direla,
eta erreakzio biologikoak iragazkian zehar antolatzea, nitrifikazioa barne.
Desabantailen artean, honako hauek aipatu behar ditugu: iragazkiaren buxadura-arazoak
karga altuko uretan eta porotasun txikiko betegarriekin, eta prozesu globalaren
konplexutasuna.
10.3. ARAZKETA ANAEROBIOA
Prozesu

biologiko

horretan,

mikroorganismo

espezifikoek

materia

organiko

biodegradagarria asimilatzen dute egoera anoxikoan. Prozesu hori zama organiko
handiko (2000-30000 mg O2/l-ko OEB) hondakin-ur industrialen tratamenduan eta
edozein araztegitako lokatzen tratamenduan erabiltzen da.
Degradazio anaerobioan, honako erreakzio global hau gertatzen da. Kasu horretan,
oxigenoaren gabezia dela eta, lortzen diren produktuak materia organikoaren osagaien
forma erreduzituak dira:
Mat. org.

Mikroorg.
anaerobioak

CH4 + CO2 + NH3 + H2S + … + mikroorg. berriak

(10.25)

Prozesu aerobioan bezala, baldintza anaerobioetan gertatzen den materia organikoaren
deskonposizioan, erreakzio katabolikoak (degradazio-erreakzioak) eta anabolikoak
(zelula berriak sintetizatzeko) gertatzen dira. Hala ere, prozesu anaerobioetako
degradazio-erreakzioetan askoz energia gutxiago askatzen da, eta, horren ondorioz,
biomasaren ekoizpena 5-10 aldiz txikiagoa da.
10.10. irudian, molekula organikoen degradazio-prozesu anaerobioa osatzen duten
etapen eskema erakusten da:
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10.10. irudia. Materia organikoaren degradazio anaerobioaren faseak.

Amaierako gas-produktuak, materia organikoaren mineralizazio anaerobioan eratuak,
biogas deitzen dira, eta metanoa da haren osagai nagusia. Gas hori erregai gisa erabil
daiteke.
Gehien erabiltzen diren digestoreak aurrerago ikusiko ditugu, lokatzen tratamendua
aztertzean. Prozesu horietan, besteak beste, honako operazio-parametro hauek izan
behar dira kontuan:
- Oxigeno disolbatua: digestoreetan, ezinbestekoa da oxigenoaren gabezia. Bakterio
metanogenikoak guztiz anaerobioak dira, eta oxigenoak, kontzentrazio oso txikietan ere,
hil egiten ditu.
- Tenperatura: zenbat eta handiagoa, hainbat eta txikiagoa izango da digestio-denbora.
Digestore anaerobioetan, 35-37 ºC bitartean lan egiten da, arrazoi ekonomikoengatik,
etekina eta abiaduraren arteko oreka bilatuz.
- pHa: 6.8-7.4 tartean mantendu behar da.
- Inhibitzaileak: arazketa anaerobioa inhibitzen duten substantziak ea agertzen diren
kontrolatu behar da. Bakterio moten artean, metanogenikoak dira sentikorrenak. Honako
hauek dira espezie inhibitzaile garrantzitsuenak: metal astunak (besteak beste, Cu, Ni,
Zn, Cr(VI), 5-50 ppm-ko kontzentrazioan), toxiko organikoak (adibidez, akrilonitriloa,
anilinak eta konposatu organokloratuak, kontzentrazio oso baxuetan) eta gatzak,
kontzentrazio altuagoetan (amonioa, kaltzioa, potasioa eta sodioa, adibidez).
- Elikagaiak: elikagaien beharra prozesu aerobioena baino askoz txikiagoa da (N eta P
bioelikagaien beharra 10 aldiz txikiagoa da), biomasaren ekoizpena askoz txikiagoa
delako.
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Biogasaren ekoizpena
Prozesuan, produktu erabilgarri bat eratzen da, biogasa, alegia. Ekoitz daitekeen biogas
kantitatea tratatu beharreko ura edo lokatzaren OEKrekin erlazionatzen da (0.35 m3
biogas/(eliminatutako kg OEK) sortzen da, gutxi gorabehera).
Biogasaren osagai nagusia metanoa da, eta baditu beste osagai batzuk, kontzentrazio
txikiagoan. Biogasaren batez besteko konposizioa (bolumenean) honako hau da:
CH4 % 60-80
CO2 % 20-40
H2 % 1-3
O2 % 0.1-1
CO % 0-0.1
N2 % 0.5-3
Bestelakoak (H2S, NH3,…) % 0.5-1
Ur-lurruna: aldakorra
Biogasak erregai gisa duen balioa haren bero-ahalmen handian islatzen da: 6000
kcal/m3 % 70 CH4 eta % 30 CO2 duen biogaserako.
Arazketa aerobioaren eta anaerobioaren arteko alderaketa
10.1. taulan, arazketa aerobio eta anaerobioen abantailak eta desabantailak agertzen
dira. Bi arazketa-metodoen ezaugarriak direla eta, tamaina handi eta ertaineko hirietan
metodo aerobioak erabili ohi dira bigarren mailako tratamenduan, eta anaerobioak
lokatzen tratamenduan.
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10.1. taula. Arazketa anaerobio eta anaerobioaren abantailak eta desabantailak.

Digestio mota

Abantailak

Desabantailak

AEROBIOA

Etekin handiagoa arazketan.
Ondo ezagutzen den prozesua.

Oxigenoaren ekarpen jarraitua
beharrezkoa da.

Ez da hondakin-uraren
tenperatura handitu behar.

Elikagaien beharra handiagoa
da.
Egonkortu gabeko lokatz
kantitate handiak sortzen dira.

ANAEROBIOA

Lokatz gutxi sortzen dira.
Elikagaien beharra txikiagoa da.

Hasierako inbestitze-kostuak
handiagoak dira.

Erabil daitekeen amaierako
produktua (biogasa).

Tenperaturaren kontrola (35-37
ºC) digestore itxietan.

Materia organikoaren zama
handiak onartzen ditu.

Oxigeno gabezia mantendu
behar da.

Operazio-kostuak txikiagoak
dira.
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Tratamenduen eraginkortasuna
Hirugarren mailako tratamenduen beharra zehazteko, aurreko prozesuen kentzeehunekoak ezagutu behar dira. 10.2. taulan, batez besteko balioak agertzen dira:
10.2. taula. Lehen eta bigarren mailako tratamenduen kentze-ehunekoen batez besteko balioak.

Parametroa

Murrizketa-ehunekoa
1. mailako tratamendua

2. mailako tratamendua

Solido esekiak

60

90

Oxigeno-eskari biokimikoa

35

90

Oxigeno-eskari kimikoa

30

80

Materia organiko
errefraktarioa

20

60

Nitrogeno totala

20

50

Fosforo totala

10

30

-

5

Koliforme totalak

40

80

Mikroorganismo patogenoak

10

Aldakorra

Guztizko solido disolbatuak

Ikusten denez, solido esekien (lehen mailako tratamenduan) eta materia organiko
biodegradagarriaren (OEB, OEK, bigarren mailako tratamenduan) arazketa-etekinak
handiak dira.
Ehunekoak askoz txikiagoak dira izaera biodegradagarri txikieneko materia
organikoaren (errefraktarioa) eta elikagaien kasuan. Espezie disolbatuen kasuan, etekina
ia nulua da. Mikroorganismo patogenoak ez dira beti kentzen proportzio berean, horiek
kentzea prozesuen baldintzen eta ezaugarrien menpe dagoelako.
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11. GAIA
HONDAKIN-UREN

HIRUGARREN

MAILAKO

TRATAMENDUA
11.1. SARRERA
Batzuetan, hondakin-uren tratamendu intentsiboagoa beharrezkoa da, honako arrazoi
hauengatik:
- Lege-eskakizunak: isurketa-balioak betetzea, bioelikagaien isurpenei buruzko legeria
betetzea, etab.
- Hondakin-urak berrerabiltzea.
Hirietako hondakin-uren hirugarren mailako tratamenduaren helburua aurreko etapetan
araztu ez diren kutsatzaileak kentzea da. Kutsatzaile bakoitza kentzeko, prozesu
espezifiko bat erabiltzen da.
11.2.

SOLIDO

ESEKIAK

ETA

MATERIA

ORGANIKO

BIODEGRADAGARRIA
Zehaketa terminoarekin, bi kutsatzaile mota horien gehiegizko kontzentrazioa murriztea
adierazten da. Solido esekiak bigarren mailako dekantagailuetan kendu ez diren
lokatzen ondorioz agertzen dira. Lokatz horiek uraren OEBren erantzule nagusiak dira.
Parametro horien balioa murrizteko, honako metodo hauek erabiltzen dira:
- Koagulazioa, eta ondoren, dekantazioa eta iragazketa.
- Hirugarren mailako iragazketa, aurretik koagulazio prozesua egin gabe. Normalean
harea erabiltzen da (iragazketa klasikoa) edo porotasun handiagoko material bat (biolita,
adibidez), non bakterio geruza bat garatzen

baita (bakterio-iragazketa), zeinak OEB

murrizten laguntzen du.
- Zehaketa-urmaelak. Bigarren mailako dekantagailuaren efluentea sakontasun txikiko
andeletara eramaten da, zeinetan, jalkieraren eta aireztapen naturalaren bidez, bi
kutsadura-parametroak murrizten baitira.
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11.3.

DISOLBATURIKO

KONPOSATU

ORGANIKO

EZ-

BIODEGRADAGARRIAK (ERREFRAKTARIOAK)
Materia organikoa kentzeak helburu bikoitza izan dezake: OEBren eta OEKren kentzeehunekoa

handitzea,

eta

bigarren

mailako

tratamenduan

kendu

ez

diren

mikrokutsatzaileak kentzea. Erabiltzen diren metodoak garestiak dira, eta oraindik ez
dira asko erabiltzen hirietako hondakin-urak arazteko. Honako metodo hauek dira
erabilienak:
- Ikatz aktiboaren gaineko adsortzioa. Prozesu hori gainazal fenomeno batean
oinarritzen da, zeinean adsorbatu beharreko konposatuak ikatz aktiboaren gainean
finkatzen baitira, lotura fisiko edo kimikoen bidez. Prozesuan metal astunak ere atxikita
gera daitezke. Batzuetan, polimero organikoak erabiltzen dira ikatz aktiboaren ordez,
pestizidak kentzeko, adibidez.
- Oxidazio kimikoa. Konposatu organikoak oxidazioaren bitartez ken daitezke, besteak
beste, hidrogeno peroxidoa (H2O2) eta ozonoa erabiliz. Ozonoa, kolore eta usain
desatseginak kentzeaz gain, organismo patogenoak suntsitzeko gai da.
11.4.

DISOLBATURIKO

BIOELIKAGAIAK

(NITROGENO

ETA

FOSFORODUN KONPOSATUAK)
Nitrogenoa eta fosforoa kentzen dira eutrofizazio-arazorik sor ez dadin. Eutrofizazioa
ur-ekosistema batean mantenugaiak (N eta P) nabarmen handitzen direnean gertatzen
da, eta horrek aldaketa fisiko, kimiko eta biologiko ugari ekartzen ditu.
Arazketaren aurreko etapetan, nitrogenoa eta fosforoa honako ioi hauetan eraldatu dira:
amonioa (NH4+), nitritoa (NO2-), nitratoa (NO3-) eta fosfatoa (PO43-), baina guztizko
nitrogeno eta fosforoaren kentze-ehunekoak txikiak dira metodo biologiko arruntetan.
Ondoren ikusiko diren metodoak ez dira nahitaez bigarren mailako tratamenduaren
ondoren erabili behar; izan ere, bigarren mailako tratamenduarekin batera egin daitezke.
Azpiatal honetan agertzen dira tratamendu intentsibotzat jotzen direlako.
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1. Metodo kimikoak
Nitrogenoa kentzea
Amonio ioiaren disoziazioaren bidez egiten da, ingurune basikoan, eta amoniako gasa
askatzen da:
NH4+ + OH-   NH3 (g) + H2O

(11.1)

Metodo hori fosfatoen kentzearekin batera egin daiteke. Eragozpenen artean, egin
beharreko eraikuntza-lan handiak aipa ditzakegu. Gainera, funtzionamendu-arazoak
sortzen dira (kaltzio karbonatoaren prezipitazioa, adibidez). Hala, metodo hori gutxi
erabiltzen da.
Beste

metodo

batzuk

probatu

dira

(erretxinak,

elektrodialisia,

prezipitazio

elektrokimikoa eta klorazioa), baina ez dira emaitza onak lortu.
Fosforoaren eliminazioa
Fosfato moduan dagoen fosforoa hauspeatuz ken daiteke, gatz disolbagaitzak (aluminio,
burdin(III) eta kaltziozkoak, adibidez) eratzen dituzten erreaktiboak erabiliz:
PO43- + Al3+   AlPO4

(11.2)

Fosfatoen prezipitazioa lokatz aktiboen prozesuarekin batera egin daiteke, bigarren
mailako tratamenduan. Hirugarren mailako tratamenduan egiten bada, ondoren
flokulazio- eta dekantazio-prozesuak egin behar dira, eratutako solidoak kentzeko.
2. Metodo biologikoak
Nitrogenoaren eliminazioa
Hondakin-uretako nitrogenoa kentzeko, oso interesgarria da nitrifikazio-desnitrifikazio
prozesuen konbinazioa.
Bakterio oxidatzaileak

NH4+ (edo NH3)
NO3-

Bakterio erreduktoreak

NO3- (Nitrifikazioa)
 N2 (g) (Desnitrifikazioa)
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Nitrifikazioak baldintza aerobioak behar ditu, eta zama txikiko eta erretentzio-denbora
luzeko erreaktore biologikoetan egiten da. Prozesu hori bi etapatan egiten da, eta
bakteria autotrofoek hartzen dute parte:
NH4+

Nitrosomak

NO2-

Nitrobakter

NO3-

Desnitrifikazioa baldintza anoxikoetan egiten da, hau da, oxigeno molekularrik gabe.
Zenbait bakteria heterotrofok hartzen dute parte.
NO3-

N2O

 N2 (g)

(11.5)

11.1. irudian, hiru etapatan egiten den nitrifikazio-desnitrifikazio prozesua erakusten da:

11.1. irudia. Hiru etapatan egiten den desnitrifikazioa, karbono organikoaren kanpoko ekarpenarekin.

Fosforoa kentzea
Baldintza aerobioetan gertatzen den fosforoaren degradazioan fosfato ioiak eratzen dira,
eta horien % 30 besterik ez da kentzen trataturiko hondakin-uretan. Fosfatoak bi
mekanismoren bidez ken daitezke: (i) fosfato disolbagaitzak eratuz, zenbait katioirekin
erreakzionatzean, edo (ii) bakterioek asimilatzen dituztelako (metatu egiten dituzte edo
zelulen barnean adsorbatuta geratzen dira). Gainontzeko fosfato ioiek araztegiaren
efluentean jarraitzen dute.
Tratamendu biologikoan, aldaketak egin behar dira mikroorganismoek asimilatzen
duten fosforo kantitatea handitzeko eta, ondoren, eratutako lokatzekin kentzeko.
Helburua bakterio mota bat garatzea da, fosforoa kentzen duten bakterioak (BEF), hain
zuzen ere, PolyP organismoak deiturikoak. Bakterio horiek ohiko prozesuetan erabiltzen
diren bakterioek baino kantitate askoz handiagoan metatzen dute fosforoa.
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Prozesu horietan, prozesu aerobio eta anaerobioak txandakatu behar dira (ikusi 11.2.
irudia). Baldintza anaerobioetan, organismoen fosforoa askatu egiten da fosfato
disolbagarri eran. Gune aerobioan, berriz, mikroorganismoek asimilatu egiten dituzte
fosfatoak. Asimilatzen duten kantitatea egoera anoxikoan askatutakoa gehi hondakinurarekin sartu den fosforoaren zati handi bat da. Bigarren mailako dekantagailua
baldintza aerobioetan mantendu behar da, fosfororik ez askatzeko.

11.2. irudia. Fosforoa eliminatzeko Phoredox prozesuaren eskema.

11.5. GATZ DISOLBATUAK
Lehenengo eta bigarren mailako tratamenduan, disolbaturiko gatz mineralen
murrizketa-ehunekoak oso txikiak dira. Hondakin-ura ureztatzeko edo edateko
berrerabili ahal izateko, hirugarren mailako tratamendu hori oso beharrezkoa da,
gazitasun-, toxikotasun- edo gogortasun-arazorik ez izateko.
Hondakin-uretan dauden ioi nagusiak Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- eta SO42- dira. Ioi
horiek kentzeko, zenbait prozesu erabil daitezke (distilazioa, trukaketa ionikoa eta
mintz-prozesuak).
Hirietako hondakin-urak araztean, mintz-prozesuak dira erabilienak. Prozesu horietan,
hondakin-ura mintz porotsu batekin jartzen da harremanetan, eta, indar bultzatzaile
baten eraginez, osagaien bereizketa lortzen da.
11.3. irudian, alderantzizko osmosiaren prozesua azaltzen da. 11.3.a. irudian, zuzeneko
osmosia agertzen da. Prozesu horretan, disolbatzaile bat berez igarotzen da disoluzio
diluitu

batetik

beste

disoluzio

kontzentratuago

batera.

Disolbatzailea

mintz

erdiiragazkor batean zehar pasatzen da. 11.3.b. irudian, oreka-egoera irudikatu da.
Likido-zutabeak eragindako presioa eta disoluzioaren presio osmotikoa berdintzen
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direnean oreka lortzen da, eta prozesua gelditu egiten da. 11.3.c. irudian, alderantzizko
osmosia irudikatzen da. Kasu horretan, beharrezkoa da F indar bat aplikatzea (zeina
indar bultzatzailea baita); presio osmotikoa baino handiagoa, disolbatzailearen emaria
alderantzikatzeko. Hala, disolbatzailearen fluxua disoluzio kontzentratu batetik
disoluzio diluituago batera izango da.
11.4. irudian, hondakin-urak arazteko erabiltzen den sistema erakusten da; alderantzizko
osmosian oinarritzen da. Prozesu jarraitu horretan, ura mintz erdiiragazkor batekin
jartzen da harremanetan, eta, indar bultzatzaile baten eraginez (presioa), disolbatzaileak
mintza zeharkatzen du. Hala, gatz disolbatuak ur kutsatuaren hodian kontzentratuko dira
(hodiaren erdiko gunean), eta ur araztua hodiaren behealdean jasoko da.

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

11.3. irudia. Zuzeneko eta alderantzizko osmosi-prozesuen adierazpena.
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ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

11.4. irudia. Hondakin-urak alderantzizko osmosiaren bidez arazteko erabiltzen den sistema tubularraren
eskema.

11.6. DESINFEKZIOA
Tratamendu biologikoaren eraginkortasuna mikroorganismo patogenoak kentzean oso
aldakorra da, eta, batzuetan, bigarren mailako efluentearen desinfekzio-prozesu bat
beharrezkoa izan daiteke. Desinfekzioa beharrezkoa da organismo patogenoen edukia
handia bada eta hondakin-urak berrerabiltzen badira, batez ere nekazaritzan, bainatzeko
eta hirietako erabileretarako (edateko eta ez edateko urak).
Desinfekzioa zenbait agente fisiko eta kimikorekin egin daiteke; horien artean, kloroa
da erabiliena. Kloroa (Cl2) eta konposatu kloratuak erabil daitezke, hala nola azido
hipoklorosoa (HClO) edo kloro dioxidoa (ClO2).
Klorazioaren eragozpen nagusia azpiproduktuak eratzea da, kloroa eta uraren materia
organikoa erreakzionatzean sortzen direnak. Garrantzitsuenak trihalometanoak edo
haloformoak (THM) dira, zeinek potentzial kartzinogenikoa baitute.
Beste desinfekzio metodo bat ozonizazioa da. Ozonoa uretan deskonposatzen da, eta
oxigeno molekularra eta beste espezieak eratu egiten dira. Nabarmendu behar da
hidroxilo erradikala eratzen dela. Espezie horrek ozonoak baino ahalmen oxidatzaile
handiagoa du, eta mikroorganismoak suntsitzen ditu.
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Ozonoa oxigenoan eraldatu egiten da bere funtzioa burutu duenean. Beraz, ozonizazioprozesuak ez du usainik ezta zaporerik uzten uretan. Gainera, eratu den oxigenoa
onuragarria da ur-bizitzarako.
Ozonizazioaren desabantaila nagusia haren kostu altua da (klorazioarena baino 10-15
aldiz handiagoa). Honako eragozpen hau ere badago: ez da lortzen epe luzerako
desinfekziorik, ozonoa ez baita egonkorra.
Erradiazio ultramorearen bidezko desinfekzioa ere egin daiteke. Prozesu horretan,
kuartzozko lanpara batek sortzen duen erradiazioak uretan eragiten du, eta bakterioak
suntsitu egiten dira. Prozesu horren kostua oso handia da, eta, horrenbestez, hondakin-ur
oso espezifikoen tratamenduan (industria-urak, batez ere) erabiltzen da.
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12. GAIA
ARAZTEGIETAKO LOKATZEN TRATAMENDUA
12.1. SARRERA
Lokatza hondakin-urak baino solido kontzentrazio handiagoa duen material likidoa da;
hori araztegietan sortzen da. Lokatzean, kutsatzaile kontzentratuak izaten dira,
erabilitako erreaktiboekin eta biomasarekin batera. Beraz, jatorrizko hondakin-ura baino
korronte kutsatuagoa da. Lokatzen tratamendua osatzen duten prozesu eta eragiketen
multzoari araztegiaren “lokatzen lerroa” esaten zaio, eta uren lerroa bezain garrantzitsua
da.
HUA arrunt batean sortzen diren lokatzak honako talde hauetan sailkatzen dira:
a)

Lehen

mailako

lokatzak,

lehen

mailako

dekantazioan

sortzen

direnak.

Sedimentadorean jalkitzen diren solido esekiez osatuta daude. Bigarren mailako
lokatzek baino eduki mineral handiagoa dute, eta solido esekien batez besteko
kontzentrazioa % 1-3 artean dago.
b) Bigarren mailako lokatzak edo biologikoak; tratamendu biologikoan eratzen dira, eta
prozesuan sortutako biomasaz egoten dira osatuta gehienbat. Lehen mailako lokatzek
baino jalkitzeko ahalmen txikiago dute, eta honako hau da solidoen batez besteko
kontzentrazioa: % 0.6-1.0, lokatz aktiboen sistemetan, eta % 3-4, ohantze
bakterianoetan.
d) Lokatz mistoak; lehen eta bigarren mailako lokatzak nahastean sortzen dira.
Nahasketa loditze-eragiketaren aurretik edo ondoren egin daiteke. Materia organikoaren
edukia % 60 baino handiagoa da, eta solidoen kontzentrazioa, % 2-3.
Lokatzen tratamenduaren helburu nagusiak lokatzak egonkortzea eta horien bolumena
murriztea

dira.

Lokatzen

egonkortzea

materia

organiko

biodegradagarriaren

kontzentrazioaren murrizketan datza, batik bat. Hala, lokatzaren ondorengo hartzidura
ezinezkoa da, eta ez da usain txarrik sortzen.
Lokatzen bolumena murrizteko, materia lehorraren kontzentrazioa handitu behar da
edota ura galarazi; askotan, egitura solidoa duen material bat lortzen da.
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12.1. irudian, araztegi baten lokatzen lerroaren eskema orokorra erakusten da.

12.1. irudia. Lokatzen lerroaren eskema orokorra.

Ondoren, lokatzen lerroaren etapa bakoitza sakonago aztertuko dugu.

12.2. LOKATZEN KONTZENTRAZIOA EDO LODITZEA
Lokatzen hasierako loditzearen helburua bolumena murriztea da, digestio-prozesua egin
aurretik. Horrela, digestoreen bolumena murriztu egiten da, eta, eragiketa horretarako
kontzentrazio egokia lortzen da. Bi loditze-metodo nagusi daude:
- Grabitatearen bidezko loditzea: errazago jalkitzen diren lokatzekin erabili ohi da, hau
da, lehen mailako lokatzekin edo lokatz mistoekin. Sedimentazio-tanga arruntetan
egiten da, zeinetan lokatza hondoan jalkitzen baita. % 6-10 bitarteko kontzentrazioak
lortzen dira.
- Flotazio bidezko loditzea: bigarren mailako lokatzekin erabiltzen da normalean,
dentsitate baxuagoa dutelako. Metodo erabiliena aire disolbatuaren bidezko flotazioa da:
presiopeko airea gehitzen da, eta, deskonprimatzean, lokatza gainazalerantz arrastatzen
duten burbuilak sortzen dira. Metodo horren bidez, % 6-7 inguruko kontzentrazioak lor
daitezke.
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12.3. EGONKORTZEA
Egonkortzea

lokatzen

materia

organikoaren

digestioaren

bidez

egin

daiteke

(deskonposizio biologikoa), baldintza aerobio edo anaerobioetan. Gainera, egonkortze
kimiko eta termikoko prozesuak ere erabil daitezke.
Lokatzen tratamenduan gehien erabiltzen den sistema digestio anaerobioa da. Prozesu
horretan sortzen den biogasa energetikoki ustia daiteke.
Digestio anaerobioa
Lokatzen digestioa fase batean edo bitan egin daiteke (erabiliena). 12.2. irudian, etapa
batean egiten den digestio-prozesuaren eskema erakusten da. Prozesua erreaktore
(digestore) itxietan egiten da. Han, lokatza sartzen da, eta lokatz aktibatu batekin
(digeritzen ari dena) jartzen da harremanetan. Biogasa sortzen den heinean, igo egiten
da, eta lokatz partikulak, gantzak eta olioak bezalako substantziak arrastatzen ditu.
Normalean,

lokatza

aurretik

berotzen

da,

baldintza

egokiak

lortzeko,

eta

homogeneizatzeko, irabiaketa-sistemak erabil daitezke.

ITURRIA: Rubens S. Ramalho. Tratamiento de Aguas Residuales. Barcelona. Reverté. 1996.

12.2. irudia. Etapa bateko lokatzen digestore anaerobioa.

Digestio aerobioa
Erabiltzen diren ekipoak lokatz aktiboen prozesuan erabiltzen direnen antzekoak dira.
Materia organikoaren kentze-ehunekoa handitu daiteke tenperatura altuetan (25-50 ºC)
lan eginez.
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Digestio mota horrek hainbat desabantaila ditu: prozesuaren tenperaturarekiko
sentikortasuna, oxigenoaren ekarpenaren kostu energetiko handiagoa, eta produktu
erabilgarririk ez lortzea.
Egonkortze kimikoa
Karea (Ca(OH)2) gehitzen da, pH-aren balioa handitzeko. pH-a 12 baino handiagoa
bada, mikroorganismoak ez dira ugaritzen. Mikroorganismo patogenoen suntsiketa
gertatzeko, karea soberan gehitzen da, eta pH baldintza horiek, gutxienez, 2 orduz
mantentzen dira.
Egonkortze-prozesu horretan, materia organikoa ez da murrizten. Lokatzak lursail
batean zuzenean aplikatu nahi badira edo digestio metodoen hutsegite bat badago
erabiltzen da metodo hori.
Egonkortze termikoa
Jarduera biologikoa gelditzea eta lokatzaren mikroorganismo patogenoak suntsitzea dira
egonkortze termikoaren helburuak. Zenbait metodo erabil daitezke.
Oxidazio hezean, lokatz likidoa presiopean berotzen da, eta 260 ºC inguruko
tenperaturak 30-40 minutuz mantentzen dira. Operazio-presioak 40-100 atmosfera
bitartekoak dira.
Beste tratamendu termiko bat pasteurizazioa da. Horretan, lokatza 70 ºC-raino berotzen
da, 20-30 minutu bitartean.
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12.4. DESHIDRATAZIOA ETA LEHORKETA
Eragiketa horien aurretik, egokitze- edo prestaketa-prozesu bat egin ohi da (normalean,
koagulazio-flokulazio prozesua).
Digeritutako lokatzen ura kentzea beharrezkoa da lokatzen ebakuazioa egin aurretik,
honako arrazoi hauek direla eta: lixibiatu kantitate gutxiago sortzen da zabortegi batera
eramaten badira; bero-ahalmena handitu behar da errausketarako erabiltzen badira;
zuzenketa-material gutxiago behar da konpost egiteko erabiltzen badira, eta, oro har,
garraio-kostuak murriztea lortzen da.
Deshidratazioa
Lokatzen hezetasuna eragiketa mekanikoen bidez murrizten da. Hala, lokatza material
erdisolido bat bezala manipulatzen da. Erabiltzen diren metodoak bi talde handitan
banatzen

dira:

iragazketa

bidezko

deshidratazioa

eta

zentrifugazio

bidezko

deshidratazioa.
a) Iragazketa bidezko deshidratazioa
Prentsa-iragazkiak presiopean lan egiten du. Sistema horretan, lokatza ehun
iragazkorrez (nylon, polipropileno…) estalita dauden plaka batzuen artean prentsatzen
da (ikusi 12.3. irudia). Prozesu ez-jarraitu horretan, plaken arteko guneak lokatz
likidoarekin betetzen dira, eta, prentsaketaren eraginez (15-25 bar bitarteko presioak
erabiliz), lokatz solidoa lortzen da; % 30 baino gehiagoko lehortasuna du lokatz horrek.
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

12.3. irudia. Lokatzen deshidrataziorako prentsa-iragazki baten eskema.

Banda-iragazkietan (12.4. irudia), grabitatearen bidezko lehorketa eta presiopeko
iragazketa konbinatzen dira. Lortzen den lehorketa maila % 20-40 bitartean egon ohi da.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

12.4. irudia. Lokatzen deshidrataziorako banda-iragazki baten eskema.
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Huts-iragazkien artean, danbor birakariak dira motarik erabilienak (12.5. irudia).
Sistema horretan, danbor zilindriko horizontal bat erabiltzen da; aspirazio-hodiak ditu
horrek. Danborra partzialki sartuta dago lokatza daukan tanga batean, eta poliki biratzen
du. Zilindroaren gainazala iragazkiarekin estalita dago. Danborraren zatiak hiru
etapatatik igarotzen dira. Lehenengoz, lokatzarekin harremanetan dagoen fasean,
lokatza xurgatzen da, huts-ponpa bat erabiliz. Iragazitako likidoa biltzen da, eta solido
hezeak danborraren gainazalean geratzen dira. Ondoren, lokatza lehorketa gunera
pasatzen da. Azkenik, opil solidoaren (%20-30eko lehortasuna duena) deskarga egiten
da.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

12.5. irudia. Danbor birakari batekin egindako hutsezko iragazketaren eskema.

b) Zentrifugazio bidezko deshidratazioa
Dentsitate ezberdineko solido-likido bereizketan oinarritzen da metodoa, eta lokatza
indar zentrifugoen eraginpean jartzean datza.
Lokatzen deshidratazioan gehien erabiltzen den ekipoa amaigabeko torloju horizontala
da (12.6. irudia). Lokatza erdiko partetik sartzen da, era jarraituan; indar zentrifugoak
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pareten kontra botatzen ditu solidoak, eta, torlojuak bultzatuta, aurkako muturrean
biltzen dira. % 20-25eko lehorketa maila duten lokatz-opilak lortzen dira.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

12.6. irudia. Lokatzen deshidrataziorako amaigabeko torloju horizontalaren eskema.

Lehorketa
Lehorketa prozesu termikoa da, eta lokatz deshidratatuen ura kentzea da helburua,
baporizazioa erabiliz. % 10 baino gutxiagoko hezetasuna duten lokatzak lortzea da
xedea. Prozesu garestia denez, ez da beti erabiltzen.
Ura kentzeko beharrezkoa da 150 ºC baino gehiagoko tenperaturak erabiltzea.
Horretarako, lokatzekin harremanetan jartzen diren gas beroak erabiltzen dira
(konbekzio bidezko beroketa) edo lokatza gainazal beroen gainean jartzen da (kontaktu
bidezko beroketa).
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12.5. EBAKUAZIOA
Honako hiru bide nagusi hauek erabiltzen dira:
a) Zabortegi batera eramatea
Komenigarria da irtenbide hori erabiltzea, beste aukerak bideraezinak badira. Lokatza
arriskutsua den ala ez zehaztu behar da. Arriskutsua ez bada, hirietako hondakin
solidoen zabortegi batera eramaten da.
b) Nekazaritza-ustiapena
Konpost edo ongarri organiko gisa egonkortu diren lokatzak nekazaritzan erabiltzen
dira. Lokatzek materia organikoaren kantitate handia dute, eta, horren ondorioz, bereziki
onuragarriak dira konposatu horien kantitate txikiak dituzten zoruetan. Beste alde
batetik, makromantenugaien (N eta P) eta mikromantenugaien (metalak, adibidez)
nolabaiteko edukia daukate.
Aplikazio horren arazoak metal astunen gehiegizko edukiarekin eta konposatu
toxikoekin daude lotuta. Arazo horiek bereziki garrantzitsuak dira ur mistoen eta
hondakin-ur industrialen araztegietako lokatzen kasuan. Horregatik, lokatzek legedia
bete behar dute, nekazaritzan erabili ahal izateko.
d) Errausketa
Lokatzen materia organikoa eraldatzea da helburua. Errekuntza osoa (amaierako
produktu oxidatuak sortzen dira) edo osatugabea (bero-ahalmena duten produktuak
lortzen dira) izan daiteke.
Lokatzen bolumena murriztea eta energia berreskuratzea dira metodo horren abantaila
nagusiak. Desabantailen artean, kostu handiak (inbestitze eta ustiapen kostuak) eta
prozesuan eratutako gasek eta errautsek sortutako ingurumen-arazoak ditugu. Gasek
tratamendua behar dute, eta errautsak hondakin gisa kudeatu behar dira.
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13. GAIA
KOSTU TXIKIKO ARAZKETA TRATAMENDUAK
13.1. SARRERA
“Kostu txikiko arazketa tratamenduak” terminoarekin, hiri txiki eta ertainetako
hondakin-uren tratamenduan erabiltzen diren arazketa metodoak adierazten dira.
Izendapen horrek araztegi handiek baino mantentze- eta ustiapen-kostu askoz
txikiagoak dituzten hainbat teknologia biltzen ditu.
Teknologia horiek adierazteko, honako termino hauek erabiltzen dira: arazketa-metodo
bigunak, araztegi txikiak edo populazio-gune txiki eta ertainetako arazketa-sistemak
(20.000-25.000 biztanle baliokide artekoak). Metodo deszentralizatuak ere deitzen zaie,
hondakin-urak isurketen ekoizpen-puntuetatik hurbil bildu eta arazten direlako,
estolderia eta uren bilketa sistema handirik gabe.
Askotan, sistema horiek arazketa-sistema naturalak kopiatzen saiatzen dira. Arazketa
sistema naturalak naturan gertatzen diren prozesuen antzeko abiadurarekin garatzen
diren sistemak dira.
Araztegi handien ohiko metodoak erabiltzen badira, prozesuen sinplifikazioa bilatzen
da, operazio-zenbakiaren, baldintza teknologikoen eta kostu murrizketaren ikuspuntutik.
Kostu txikiko arazketa-sistemak honela sailkatu daitezke:
1. Sistema naturalak
a) Biomasa esekiduran
- Urmael naturalak
- Urmael aireztatuak
b) Biomasa finkoa
- Iragazki berdeak edo gainazaleko ureztatze-sistemak
- Infiltrazioa lurzoruan: ohantzeak, lubakiak eta putzu iragazkorrak
- Gainazaleko fluxua
- Zohikatz-ohantzeak eta hareazko iragazkiak

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

188

13. Gaia – Kostu txikiko arazketa tratamenduak

c) Sistema mistoak
- Hezeguneen sistemak: fluxu askea, gainazalaren azpitik, ur gaineko landareak
- Akuikultura-sistemak
2. Ohiko sistemak (konbentzionalak)
a) Biomasa esekiduran
- Zama txiki eta ertaineko lokatz aktiboak; 1.500 biztanle baino gehiagoko hirietan
erabiltzen dira.
b) Biomasa finkoa
- Kontaktore biologiko birakariak (CBR)
- Zama txiki eta ertaineko ohantze bakterianoak; 2.000 biztanle baino gutxiagoko
guneetarako dira interesgarriak.
c) Dekantazio-digestio sistemak (lehen mailako tratamenduak)
- Hobi septikoak; gune txikietan erabiltzen dira (300 biztanle baino gutxiago).
- Imhoff tangak, 1.000 biztanle baino gutxiagoko guneetarako.

13.2. URMAELERATZEA EDO EGONKORTZE URMAELAK
Tratamendu horretan, hondakin-ura urmaeletan metatzen da. Urmael horietan, uretan
garatzen diren mikroorganismoek materia organikoaren degradazio biologikoa egiten
dute. Urmaelak aireztapen mailaren arabera sailkatzen dira:
- Urmael aerobioak edo heltze-urmaelak
Sakontasun txikia dute (metro bat baino gutxiago), eta ur-masa osoa baldintza
aerobioetan dagoela jotzen da. Sakontasun txiki horrengatik, eguzkitiko argia ur-zutabe
osoan sar daiteke, eta, horri esker, algen ekoizpen-tasa handia izaten da. Horren
ondorioz, jarduera fotosintetikoa garrantzitsua da. Arrazoi horrengatik (eta gainazaleko
aireztapenaren ondorioz), materia organikoaren degradazio aerobioa gertatzen da.
Uraren erretentzio-denbora materia organikoaren edukiaren eta lortu nahi den arazketa
mailaren araberakoa da. Batez besteko balioa 10 egunekoa baino txikiagoa da, eta,
denbora tarte horretan, OEBren % 90-95eko murrizketa-ehunekoa lor daiteke.
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- Urmael anaerobioak
Sakontasun handia dute (2-4 m). Sakontasun handi horrengatik, eta, onartu behar duten
zama organiko handiaren ondorioz, oxigenoaren gabezia mantentzen da ur-masa osoan.
Erretentzio-denborak (20-50 egun bitartekoak) beste urmael motenak baino handiagoak
dira. Materia organiko biodegradagarriaren eduki altua duten hondakin-uren arazketaren
lehenengo fase gisa erabili ohi dira, eta solidoen eta materia organikoaren edukia
murriztea da haien helburua (OEBren % 50-85).
- Urmael fakultatiboak
Sakontasun ertaina dute (1-2 m), eta, horri esker, gune batzuk baldintza aerobioetan
(goiko geruzak) eta beste batzuk baldintza anaerobioetan (beheko geruzak) egoten dira.
Bitarteko erretentzio-denborak erabiltzen dira, aerobio eta anaerobioen artean.
Arazketa-etekinak altuak dira (OEBren % 80-95).
- Urmael aireztatuak
Aerobioak dira, baina, baldintza horiek mantentzeko, aireztapen artifiziala erabiltzen da.
Hala, sakontasun handiak erabil daitezke (6 m arte), eta arazketa-etekin handiak lortzen
dira materia organikoaren zama altua duten hondakin-urekin.
Erabili beharreko urmaelen sekuentzia urmael anaerobio edo fakultatiboekin hasi ohi
da. Heltze-urmaelak azkenak dira beti. 13.1. irudian, arazketan erabili ohi den eskema
agertzen da:

13.1. irudia. Arazketan erabili ohi den egonkontze-urmaelen sekuentzia.

Sistema horrek hainbat abantaila ditu: landa-ingurunean erraz integratzen den prozesu
naturala da; eraikitze- eta ustiapen-kostuak txikiak dira, eta egonkortutako lokatzen
ebakuazioa hainbat urtetik behin egiten da.
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Urmaeleratze-sistemak badu eragozpen handi bat: lur asko behar dela. Beste alde
batetik, kontuan izan behar da arazketaren etekina urteko aroaren eta baldintza
meteorologikoen araberakoa dela, oxigenoaren disolbagarritasuna aldatzen delako.
Azkenik, usain-arazoak ere sor daitezke.

13.3. LURRAZALEAN APLIKATZEN DIREN SISTEMAK
13.3.1. Iragazki berdeak
Gainazaleko ureztatze-sistemak ere deitzen zaie. Sistema horretan, hondakin-urak
nekazaritza edo baso-laborantza dagoen lur-eremu batean isurtzen dira. Gainazaleko
distribuzioaren edo ihinztaketaren bidez isur daiteke ura.
Iragazki berde batean, arazketa naturaleko bi prozesu gertatzen dira: zoruan gertatzen
dena

(edafodepurazioa),

eta

landareek

edo

zuhaitzek

egiten

dutena

(makrofitodepurazioa).
- Edafodepurazioa
Zoruak eragindako arazketa naturala da. Zorua mikroorganismoen euskarria da, eta,
horri esker, arazketa biologikoa gerta daiteke, ohiko bakterio-iragazki baten antzera.
Degradazioa lurzoruaren goiko geruzetan gertatzen da, biologikoki aktiboak direlako,
eta geruza horietan dagoen airea prozesuaren oxigeno-iturria da. Gainera, zoruak solido
esekien iragazki fisiko baten antzera jokatzen du.
- Makrofitodepurazioa
Goi-mailako landareek eragindako arazketa naturala da, hondakin-uren materia
organikoa, elikagaiak eta gatz mineralak xurgatzen dituztenean.
Iragazki berdeen sistemak erabiltzeko, besteak beste, honako baldintza hauek bete behar
dira:
- Aurretratamendua beharrezkoa da, solido lodiak, hareak eta gantzak eliminatzeko.
- Oro har, 200 biztanleko lurraren 1 ha behar da.
- Hondakin-urek ez dituzte landareentzat kaltegarriak diren substantziak eduki behar.
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13.3.2. Lurzoruaren gaineko beste tratamenduak
a) Infiltrazio arineko sistemak
Aurretratamendua jaso duten hondakin-urak ohantze, urmael edo putzu iragazkor batera
isurtzen dira (ikusi 13.2. irudia). Ura lurrean zehar pasatzen da, eta, han, hondakinuraren arazketa ahalbidetzen duten prozesu fisiko, kimiko eta biologikoak gertatzen
dira. Aldizkako funtzionamendua beharrezkoa da, oxigeno atmosferikoa zoruan
sartzeko eta baldintza aerobioak berreskura daitezen. Gainazala lehortzen denean,
deskonposizio aerobioa eta nitrifikazioa gertatzen dira. Hondakin-ura berriro isurtzen
denean eta baldintza anaerobioak lortzen direnean, desnitrifikazioa gertatzen da.
Kontuan izan behar da metal astunen eta fosforoaren metaketa garrantzitsuak direla.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

13.2. irudia. Infiltrazio arineko sistemaren eskema.

Metodo horrek beste helburu batzuk izan ditzake, hala nola akuiferoak betetzea edo
araztutako ura putzuen bidez ateratzea.
b) Gainazaleko zirkulazio-sistemak
Iragazkortasun txikiko lurrazaletan erabiltzen da, hala nola buztin-lurretan. Hondakinura landaretzaz betetako eta malda leuna (% 2-4) duten lurretan isurtzen da (13.3.
irudia). Efluentea lurrazalaren muturretan kokatzen diren kanalen bidez biltzen da.
Landaretza ezinbestekoa da tratamendu horretan, mikroorganismo-populazioen habitata
delako, higadura saihesten duelako eta elikagaiak jasotzen dituelako.
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

13.3. irudia. Gainazaleko zirkulazio-sistemaren eskema.

13.3.3. Hezeguneen sistemak
Arazketa-prozesuen oinarria lurreko laborantzenaren berdina da: landareek hondakinuren osagai batzuk asimilatzen dituzte; bakterioek materia organikoaren degradazio
biologikoa egiten dute; solidoak jalki egiten dira, eta solidoak hezeguneetako zoruan
zehar iragazten dira.
Hiru sistema daude: fluxu askea (landaretza lurrean errotuta), ur gaineko landareak
(biak 13.4.a. irudian) eta gainazalaren azpitiko fluxua (13.4.b. irudia).

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

13.4. irudia. Hezeguneen sistemak: (a) Fluxu askea eta ur gaineko landareak (b) Gainazalaren azpitiko
fluxua.
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13.4. IRAGAZKETA ARTIFIZIALEKO SISTEMAK
13.4.1. Zohikatzezko ohantzeak
Zohikatza landareen degradazio biologikoan sortutako karbonodun materiala da;
ingurunean gehiegizko ura eta oxigeno gabezia daudenean sortzen da. Mineralizazio
mailaren arabera, badaude zohikatz mota desberdinak. Substantzia disolbatu eta
koloidalak adsorbatzeko gaitasun handia da material horren ezaugarri nagusia, eta
beraren izaeraren eta gainazal espezifiko handiaren ondorio da.
13.5. irudian zohikatzezko ohantze baten eskema erakusten da. Ikusten denez, hiru
geruza erabiltzen dira (zohikatza, harea eta legarra). Zohikatzak iragazketa eta
adsortzio-prozesuak

egiten

ditu.

Gainera,

zohikatzean

finkatzen

diren

mikroorganismoek oxidazio biologikoa egiten dute.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

13.5. irudia. Zohikatzezko ohantze baten eskema.

Besteak beste, honako ezaugarri hauek ditu sistema horrek:
- 10-15 egunetik behin, ohantzea garbitu eta arrastelatu behar da. Beraz, gutxienez bi
unitate erabili behar dira paraleloan.
- Arazketaren etekina: OEBren % 85-90, eta solido esekien % 90.
- Beharrezkoa da aurretratamendu bat egitea, ohantzea laster lohiz bete ez dadin.
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13.4.2. Hareazko iragazkiak
Hirigune txikietan erabiltzen dira. Lurzoruan egindako aplikazio zuzenarenaren antzera
funtzionatzen du. 60-90 cm-ko lodiera duten hareazko ohantzeak erabiltzen dira, eta
legar-geruza baten gainean kokatzen dira. Legarrezko geruzan, drainatze-hodiak jartzen
dira ur araztua biltzeko.
Hondakin-ura aldizka isurtzen da ohantzearen goiko partean, saturaziorik ez sortzeko
eta baldintza aerobioak mantentzeko. Arazketa bi mekanismoren ondorio da: partikula
esekien erretentzioa, eta mikroorganismoek eragindako arazketa biologikoa. Kasu
horretan ez da adsortziorik gertatzen.

13.5. KONTAKTORE BIOLOGIKO BIRAKARIAK (CBR)
Izendapen horren barruan biodiskoak eta biozilindroak sartzen dira.
Biodiskoak itxura zirkularra eta izaera zimurtsua duten egitura plastikoak dira, eta ardatz
baten inguruan biratzen dute. Gainazal zimurtsuak mikroorganismoak finkatzen
laguntzen du.
Biozilindroak danbor zilindrikoak dira, eta material plastikoz betetzen dira.
Betegarriaren gainazal-azalerak handia izan behar du, mikroorganismoak finkatu ahal
izateko.
Zilindroak edo diskoak partzialki (% 40-90 bitartean) urperatuta daude, eta poliki
biratzen dute aireztatzeko (ikusi 13.6. irudia). Biraketak baldintza aerobioak mantentzen
ditu, eta material plastikoari atxikita dagoen mikroorganismo-geruzak materia
organikoa degradatzen du. Sistema horien funtzionamendua bakterio-ohantzeenaren
antzekoa da, baina bioerrotoreak tamaina txikiagoko hiriguneetan erabiltzen dira.

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

195

13. Gaia – Kostu txikiko arazketa tratamenduak

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

13.6. irudia. Kontaktore biologiko birakari (CBR) baten eskema.

Ohiko sistemen aldean, honako hauek dira abantaila nagusiak:
- Lur-eremu txikia behar da.
- Energia-kontsumo txikia.
Besteak beste, honako eragozpen hauek aipa ditzakegu:
- Ardatzak apurtzeko arriskua dago, biogeruza eratzean bioerrotoreen pisua asko
handitzen delako.
- Tenperatura baxuetan haren erabilera mugatuta dago, gainazaleko likido geruza izoztu
daitekeelako.
Kontaktore birakarien ekintza bigarren mailako tratamenduaren erreaktore biologikoari
dagokiona da. Beraz, operazio hori osatu egin behar da, aurretratamendua, lehen
mailako tratamendua eta bigarren mailako dekantazioa erabiliz.
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13.6. DEKANTAZIO-DIGESTIO SISTEMAK
Tratamendu horiei banakako tratamendu sistemak ere deitzen zaie, hondakin-uren
tratamendu bakarra izan daitezkeelako. Beste alde batetik, tratamenduaren lehenengo
etapa gisa erabil daitezke; ondoren bigarren mailako arazketa batez osatuko da.
13.6.1. Hobi septikoa
Bi gunez osaturiko andelak dira (13.7.a. irudia). Lehenengo gunean solido jalkigarrien
bereizketa gertatzen da, olioen eta gantzen flotazio-prozesuarekin batera (13.7.b. irudia).
Bigarren gunean, uraren klarifikazioa gertatzen da, hau da, lehenengo gunea igaro duten
lokatz eta solidoen sedimentazioa.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

13.7. irudia. (a) Bi ganbera dituen hobi septiko baten eskema. (b) Hobi septiko batean gertatzen diren
dekantazio-digestio prozesuen eskema.

Bi guneetan, dekantazioarekin batera, digestio-prozesu bat gertatzen da, baldintza
anaerobioetan. Ur araztua bigarren gunearen erdialdetik ateratzen da, garbiena delako.
Hondakin-uraren egoitza-denbora 1-3 egunekoa da. Gasek, batez ere lehenengo gunean
sortzen direnek, ur-lokatzak bereiztea eragozten dute gune horretan. Bigarren gunean
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bereizketa hobea lortzen da. Gasak ateratzeko, hodi bat erabiltzen da, eta lokatzak eta
bitsak 2-5 urtean behin erauzi behar da.
Honako hauek dira sistema horren ezaugarriak:
- Solidoak erauztea beharrezkoa da.
- Sakontasuna 1.2-1.7 m bitartekoa da.
- Hurbil dauden akuiferoak kutsatzen ez direla egiaztatu behar da. Horretarako,
ganberek estankoak eta gogorrak izan behar dute.
13.6.2. Imhoff tangak
Bi gune edo ganbera erabiltzen dira, bata bestearen gainean (ikusi 13.8. irudia). Metodo
horren funtzionamendua hobi septikoenaren antzekoa da. Goiko gunean, solido
jalkigarrien bereizketa gertatzen da. Beheko gunean, berriz, jalki diren lokatzen
digestioa, baldintza anaerobioetan.

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

13.8. irudia. Imhoff motako dekantazio-digestio tanga baten eskema.
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Sistema horren etekinak eta hobi septikoarenak antzekoak dira. Lokatzak metatzeko
ahalmena sei hilabete ingurukoa da. Instalazio horiek estankoak eta gogorrak izan behar
dute, akuiferoak kutsa ez daitezen.
13.6.3. Putzu beltzak
Artifizialki eraiki diren putzuak dira, non hondakin-urak isuri egiten baitira, arazketa eta
dekantazio-digestio prozesu berdinak gertatzeko. Badituzte digeritutako lokatzak
ateratzeko eta gasak eliminatzeko sistemak. Metodo horren arazoetako bat usain txarrak
agertzea da.
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14. GAIA
ZORUAREN KONPOSIZIOA ETA EZAUGARRIAK
14.1. ZORUAREN KONPOSIZIOA ETA EGITURA
Zorua litosferaren gainazala da. Zoruaren batez besteko konposizioa (bolumenehunekoan) honako hau da: % 50 materia solidoa; % 20-30 ur-disoluzioa, eta % 20-30
aire edafikoa.
Zoruan dagoen ur-disoluzioak bitartekoarena egiten du, litosferaren eta izaki bizidunen
artean, landaretza garatzeko beharrezkoak diren solutuak dituelako. Badira hainbat
arrazoi ur-disoluzioan ioiak izateko: euria, materia organikoaren deskonposizioa,
mineralen meteorizazioa eta ur-disoluzioaren eta partikula koloidalen arteko trukaketa
ionikoa. Disoluzioan dauden ioien izaera eta kontzentrazioa lurzoru motaren eta urteko
aroaren araberakoak dira. Cl-, SO42- eta Ca2+ agertzen dira gehien; neurri txikiago
batean, Mg2+, H3SiO4-, K+, Na+ eta Mn2+ egoten dira, eta neurri oso txikian, Al3+, Fe3+,
Zn2+, Cu2+, etab.
Fase solidoak zoruaren konposizio osoaren erdia hartzen du, gutxi gorabehera (% 45
frakzio ez-organikoak eta % 5 organikoak). Frakzio inorganikoan, tamaina
desberdineko partikula mineralak agertzen dira: legarrak (>2 mm), hareak (0.05-2 mm),
lohiak (0.002-0.05 mm) eta buztinak (<0.002 mm). Lurzoru bat osatzen duten partikulen
tamainak haren porotasuna (hutsuneen bolumena zoruaren bolumen unitateko)
baldintzatzen du. Airea eta ur-disoluzioa hutsune edo poro horietan zehar igarotzen
direnez, hutsuneen tamainak zoruaren iragazkortasunean eragina du; izan ere, parametro
horrek aireak eta urak zorua zein abiadurarekin zeharkatzen duten mugatzen du.
Zoruaren frakzio ez-organikoa mineral primario eta sekundarioez osatuta dago. Mineral
primarioak tenperatura altuetan sortu dira, eta arroka igneo eta metamorfikotik
eratorriak dira. Mineral sekundarioak tenperatura baxuetan sortzen dira, eta arroka
sedimentarioetatik edo mineral primarioen meteorizazioan eratzen dira. Frakzio
inorganikoaren konposizioa aldakorra bada ere, silikato mineralak agertzen dira
gehienetan. Konposatu horien egiturazko unitatea SiO44- da; hori isolatuta edo beste
unitate batzuekin elkartuta agertzen da (14.1. irudia).
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

14.1. irudia. Frakzio inorganikoaren egiturazko unitatea (SiO44-) eta horrek osa ditzakeen zenbait egitura.

Sare batzuetan, leku batzuk aluminio ioiez hartuta daude, eta, hala, aluminosilikatoak
sortzen dira. Sare horien karga negatiboa katioi metalikoen bidez neutralizatzen da
(Na+, K+, Mg2+, Ca2+ eta Fe2+).
Zoruaren frakzio organikoak, zoruaren konposizio osoaren zati txiki bat hartzen badu
ere, berebiziko garrantzia du emankortasunean (mikroorganismoentzako elikagai-iturria
delako). Gainera, zoruaren zenbait prozesu kimikotan hartzen du parte, eta, haren
propietate fisikoetan eragina du.
Frakzio organikoaren jatorri nagusia deskonposatzen ari diren landare-hondakinak dira,
eta proportzio txikiagoan, degradazio biologiko eta kimikoarekiko erresistentea den
materia organikoa. Hondakin organikoek beste eraldatze-bide bati jarraitu diezaiokete,
eta, horrela, frakzio humikoa sortzen da. Frakzio humikoa azido humikoz eta fulbikoz
osatuta dago. Konposatu horiek makromolekulen nahaste konplexuak dira, pisu
molekular eta aromatizazio maila altukoak, eta erreaktibotasun ezberdina dute.
Zoruaren materia organikoaren efektu onuragarriak honako hauek dira:
- Landareei hazten laguntzen die, biomantenugaien ekarpenari esker(N, P eta S).
- pH-a mantentzen laguntzen du (tanpoi propietatea), haren funtzio azidoei esker.
- Zoruaren hezetasuna erregulatzen du, uraren erretentzio-ahalmenari esker.
- Zoruaren egitura pikortsua hobetzen du, partikula mineralekiko elkarrekintzagatik.
Horren ondorioz, zoruaren iragazkortasuna eta aireztapena hobetzen dira.
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Zoruak egitura sekuentziala du. Hau da, zenbait geruza edo horizonte bereizten dira,
sakontasunaren arabera; horiek propietate fisiko eta kimiko desberdinak dituzte. Oro
har, hiru geruza bereizten dira:
- A horizontea: Konposatu batzuen lixibiazioa oso garrantzitsua da. Partikula mineralez
(silize materialak) eta izaki bizidunetatik eratorritako materia organikoz osatuta dago.
- B horizontea: Aurreko geruzatik datozen lixibiatuen metaketa gertatzen da. Gune
horretan, oxidoak egoten dira, materia organikoaren oxidazioa gertatzen delako.
- C horizontea (sakontasun handieneko geruza): Lixibiazioa eskasa da. Sakontasuna
handitzen den heinean, oxigenazio maila jaisten da (materia organikoaren oxidazioprozesuetan eta oxidoak eratzean kontsumitu delako), eta karbono dioxidoaren
kantitatea handitu egiten da.
Zoruaren eraketan, honako faktore hauek dute eragina:
- Denbora
- Prezipitazioa: Euriek hezetasun edafikoa erregulatzen dute, eta, horren ondorioz,
lixibiazio mailan eragina dute.
- Tenperatura: Erreakzio kimikoen abiaduran eta mikroorganismoen jardueran eragiten
du, eta, beraz, materia organikoaren konposizioan ere bai.
- Lurraren topografia: Maldarik izanez gero, gainazaleko uren drainatze eta erretentzioa
desberdinak izango dira.
- Landaretza: Hezetasuna gordetzen du, eta, horrela, lixibiazio-maila murriztu egiten da.
Gainera, arrokak errazago disgregatzen dira.
- Mikroorganismoak: Zoru naturaletan mikroorganismoez osaturiko biomasa dago,
edafoi izenekoa. Zoru osasuntsu batek 50 ton/ha izan behar du gutxienez.
Mikroorganismoek
biodegradagarriaren

prozesu

askotan

degradazio

eta

parte

hartzen

mineralizazioan,

dute:

materia

hondakin

organiko
organikoen

humifikazioan, etab.
- Jatorrizko materiala: Lurraren jatorrizko materialak zoruaren konposizio kimikoa
mugatzen du, lurzorua eratzeko oinarrizko materiala delako. Hiru arroka mota daude:

Ingurumen Kutsaduraren Tratamendua

202

14. Gaia – Zoruaren konposizioa eta ezaugarriak

a) Arroka igneoak: Gainazalerantz darion material urtuaren solidifikazioaren ondorioz
sortutakoak.
b)

Arroka

sedimentarioak:

haizea,

ura,

izotza

edo

grabitatearen

eraginez

sedimentaturiko materialetatik sortzen dira.
d) Arroka metamorfikoak: Aurreko bi arroka motetatik eratorriak, presio handiak eta
tenperatura altuak jasaten dituztenean (marmolak, adibidez).
Arrokak aldaketak jasan ditzakete lur-gainazalean daudenean (meteorizazioa). Hala,
haien propietateak eta konposizioa alda daitezke. Meteorizazioa mekanikoa edo kimikoa
izan daiteke. Lehenengo prozesuan, hainbat faktorek (ura, haizea, izotza, tenperatura
edo landaretza) arroken disgregazioa (apurketa) eragiten dute.
Meteorizazio kimikoan partikulek erreakzio kimikoak izaten dituzte, eta, horren
ondorioz, arrokaren hasierako konposizioa aldatzen da. Agenteak ura, oxigenoa eta
karbono dioxidoa dira. Prozesu hori azkartzen duen parametro garrantzitsu bat uringurunearen azidotasuna da. pH-aren jaitsierak arrazoi ugari izan ditzake: atmosferan
dauden gas disolbatuak, biomasaren degradazioan azido organikoak eratzea, eta
hondakinen oxidazioan CO2 askatzea.

14.2. LURZORUAN GERTATZEN DIREN PROZESU FISIKO-KIMIKOAK
A) ADSORTZIOA
Prozesu horretan, tamaina koloidaleko partikulek (buztinak, adibidez) hartzen dute
parte, gainazal espezifiko handia dutelako. Parametro horrek du eragin nabariena
adsortzio-prozesuetan.
Zoruan dagoen sistema koloidal nagusiaren osagaiak ingurune likidoa (ur-disoluzioa)
eta fase solidoa (partikula edafikoak, izaera organikoa eta inorganikoa dutenak) dira.
Partikula koloidalak kargatuta daude, eta, horren ondorioz, haien arteko aldarapen
elektrostatikoa gertatzen da. Partikulen gainazaleko karga neutralizatzeko, disoluzioan
dauden eta kontrako zeinua duten partikulak inguruan ezartzen dira (14.2. irudia).
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ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

14.2. Irudia. Lurzoruko partikula koloidalak: (a) Gainazal-karga negatiboa dutenak; (b) Gainazal-karga
positiboa dutenak.

Disoluzioan

dauden

ioien

kontzentrazioaren

arabera,

sistema

koloidalaren

egonkortasuna desberdina izango da. Kargen kontzentrazioa handitzean, sistema
koloidalak koagulazio-prozesua jasango du, eta jalkiko diren partikulen agregatuak
(multzoak) eratuko dira. Prozesu hori errazago gertatzen da lurzoruan dauden zenbait
katioiri esker, hala nola Al3+ eta Fe3+. Partikula koloidalen jalkiera polielektrolitoekiko
elkarrekintzaren bitartez ere lor daiteke; prozesu horri flokulazio deitzen zaio.
Koloideen jalkierari esker, lurzoruaren aireztapena eta uraren perkolazioa (infiltrazioa)
hobetzen dira, eta horiek egokiak dira sustraien hazkuntzarako. Partikula koloidalen
jalkiera eragiten duten konposatuen kontzentrazioa txikia denean, berriz, aireztapena eta
uraren infiltrazioa eragozten dira.
Adsortzio-prozesuan, ur-disoluzioaren katioiak atxikita geratzen dira, koloidea
inguratuz. Erretentzio hori oso garrantzitsua da, ioi batzuen lixibiazio bidezko galera
murrizten duelako, eta ioiak landaretzak hartzeko moduan uzten dituelako. Besteak
beste, Ca2+, Mg2+, K+, eta Na+ ioiek jasaten duten adsortzioa.
B) KATIOI-TRUKAKETA
Partikula koloidalen karga negatiboak lurzoruaren ur-disoluzioan dauden katioiak
atxikitzen ditu. Erretentzio horri esker, lixibiazioaren bidez ez da ioirik galtzen, eta
ioiak landaretzarako eskuragarri mantentzen ditu. Atxikitako katioiak ur-disoluzioan
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dauden beste ioi batzuekin truka daitezke. Prozesu hori katioi-trukaketa da (14.3.
irudia).

ITURRIA: C. Orozco, A. Pérez, M. N. González, F. I. Rodríguez, J. M. Alfayete. Contaminación Ambiental: una visión desde la
química. Madrid. Thomson. 2003.

14.3. irudia. Lurzoruko ioi-trukaketa prozesu baten eskema.

Nekazaritza-zoruetako trukagarri nagusiak Ca2+, Mg2+, K+, NH4+ eta Na+ dira. Katioi
trukagarri guztien kantitatearen batura lurzoruaren trukaketa kationikorako ahalmena
da.
Prozesu horrek zenbait onura ditu:
- Landareen mantenugaien kontsumoa erregulatzen du.
- Zoruaren autoarazketa-prozesuan parte hartzen du. Metal toxikoen ioiak atxikita
geratzen dira, eta, horrela, ez dira mobilizatzen.
D) ANIOI-TRUKAKETA
Katioien adsortzioa garrantzitsuagoa bada ere (partikula koloidalek karga negatiboa izan
ohi dutelako), anioi-trukaketako prozesuak ere gerta daitezke. Oxido batzuek karga
positiboa hartzen dute, eta disoluzioan dauden zenbait anioi atxikitzen dute. Adibidez,
landareek mantenugai gisa erabiltzen dituzten kloruroak, sulfatoak, nitratoak, fosfatoak,
etab.
Adibide moduan, partikula edafikoek fosfato ioiak adsorbatzen dituztenean, konposatu
disolbagaitzak eratzen dituzte; landareek nekez asimilatzen dituzte horrelakoak.
Fosfatoak ordezkatzen dituzten anioiak (silikatoak, adibidez) gehitzea da irtenbide bat.
Katioiekin gertatzen zen bezala, anioi-trukaketarako ahalmena definitzen da; azken hori
baxuagoa da.
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E) AZIDO-BASE PROZESUAK
Zorua meteorizazio-prozesuen bidez eraldatzen den neurrian, pH-a aldatuz doa. Balio
hori zenbait katioiren araberakoa da. Katioi horiek jatorri desberdina izan dezakete:
atmosfera, landare-hondakinak, ongarriak, etab.
Hazkuntza-prozesu gehienen pH optimoa 6-7.5 da. Hala ere, zenbait fenomenok
lurzoruaren gehiegizko azidotasuna eragin dezakete:
- Prezipitazio azidoak
- Nitrifikazio-erreakzioak jasan ditzaketen amoniodun ongarrien erabilera.
- CO2-ren disoluzioa
Lurzoruko partikulekin harremanetan jartzen denean, ur-disoluzio azido batek aldaketak
eragiten ditu konposizioan, uretan disolbagaitzak diren zenbait material disolbatzen
dituelako.
F) OXIDAZIO-ERREDUKZIO PROZESUAK
Zoruan erredox erreakzioak gerta daitezke, elektroiak galtzen eta irabazten dituzten
espezieak daudelako. Elektroi hartzaile nagusia aire edafikoan dagoen oxigenoa da; hori
atmosferatik dator. Elektroi emaile garrantzitsuena, berriz, zoruan dagoen materia
organikoa da.
Ondo aireztatuta dauden zoruetan, oxigeno-kontzentrazioa balio atmosferikora
hurbiltzen da. Hezetasun handiko zoruetan, berriz, oxigenoaren difusioa nekez gertatzen
da, gas horren difusio-koefizientea uretan oso baxua delako. Zoruaren porotasunak
agente oxidatzaile horren abiadura mugatzen du.
Porotasun txikiko zoruetan, baldintza anoxikoak lor daitezke. Kasu horretan,
erredukzio-erreakzioak gertatzen dira: nitratoak nitritoetan eraldatzen dira; sulfatoak,
hidrogeno sulfuroan; materia organikoa, metano, etanola edo beste konposatu batzuetara
erreduzitzen da. Prozesu horien ondorioz, pH-a aldatu egiten da. Erredukzioerreakzioetan, protoiak kontsumitzen dira, eta, horrela, basikotasuna handitu egiten da.
Baldintza

aerobioetan

gertatzen

diren

oxidazio-prozesuetan,

berriz,

zoruaren

azidotasuna handitu egiten da.
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Baldintza anaerobioak lortzen direnean, zoruaren trinkotzeagatik (porotasun baxua) edo
ur kantitate handia dagoelako, oxigeno maila jaitsi egiten da, eta zoruaren
alkalinotasuna handitu. Baldintza horietan, Mn eta Fe dituzten mineralen disoluzioa
gerta daiteke, eta Mn2+ eta Fe2+ ioiak askatu; horiek, kontzentrazio altuetan, toxikoak
izan daitezke. Hidrogeno sulfuroaren kantitate handiak ere sor daitezke, eta hori
kaltegarria da landareen hazkuntzarako.
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15. GAIA
ZORUAREN KUTSADURA
15.1. ZORU KUTSATUAK
Azken urteetan, gero eta arreta handiagoa ematen ari zaio zoruen kutsaduraren arazoari.
Zenbait arrazoi egon daitezke horretarako. Alde batetik, giza osasunerako arriskutsuak
dira. Beste alde batetik, arrazoi ekonomikoak ere badira, lurzorua erabiltzeko mugak
sortzen baitira, eta lurzoru poluituen balioa gutxitzen baita.
Zoru kutsatua honela defini daiteke: hondakinen eta produktu arriskutsuen isurketaren
ondorioz kalitatean aldaketa jasan duen lurzoru zatia. Kutsadura zenbait jardueraren
ondorio izan daiteke (industria, nekazaritza edo zerbitzuak), baina industria-sektorea da
agente kutsatzaile nagusia.
Lurzoruan dauden kutsatzaileek honako efektu kaltegarri hauek izan ditzakete:
- Lixibiatuen bidez lurpeko urak kutsatzea.
- Gainazaleko urak kutsatzea, isurketen ondorioz.
- Airea kutsatzea: baporizazioa, sublimazioa edo haizearen arrastearen eraginez.
- Pozoitzea, zuzeneko ukipenagatik.
- Elika-katearen bidez pozoitzea.
- Sua eta leherketa.
15.1. irudian lurzoru kutsatu batekin harremanetan jartzeko bideak agertzen dira.
Azpimarragarria da lurpeko uren kutsadura. Ur horiek edateko uren hornikuntzan edo
ureztaketan erabiltzen direnean, gertakari larriak izan daitezke.
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ITURRIA: G. Calleja Pardo, F. García Herruzo, A. De Lucas Martínez, D. Prats Rico, J. M. Rodríguez Maroto. Introducción a la
Ingeniería Química. Madrid. Síntesis. 1999.

15.1. irudia. Lurzoru poluitu batekin kutsatzeko bideak.

Zoruaren kutsadura bi motatan sailkatu ohi da:
Kutsadura endogenoa: zoruaren osagaietan desorekak sortzen dira, eta espezie batzuen
kontzentrazioa kaltegarria da izaki bizidunentzat. Adibideak:
- Metalen mobilizazioa azidotze-prozesuen ondorioz.
- Na ehunekoak gora egitea; landaketetan eragina duten gazitze-arazoak sortzen ditu.
Kutsadura exogenoa: isurketen edo nekazaritza-produktuak (pestizidak, ongarriak,
etab.) gehiegi erabiltzearen ondorio da; hau da, zoruaren jatorrizko konposizioan ez
dauden produktuak agertzen dira.
15.1. taulan zoruaren kutsatzaile nagusiak eta konposatu horiek sortzen dituzten
industriak agertzen dira.
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15.1. taula. Lurzoruan dauden kutsatzaile nagusiak eta horiek sortzen dituzten industriak.

INDUSTRIA-MOTA
Gasolina-zerbitzuguneak
Gas-industriak
Ehungintza
Industria kimikoa
Makineria-industria
Metalgintza/galbanikoa
Petrolioa eta olioa
Pinturak, bernizak, kolak eta
itsasgarriak

ZORUAREN KUTSATZAILEAK
Hidrokarburoak eta petrolioaren
deribatuak
Mundruna, bentzenoa, fenolak,
hidrokarburo aromatiko poliziklikoak,
zianuroak.
Hidrokarburoak eta metal astunak
Kutsatzaile mota ugari
Disolbatzaile kloratuak
Hidrokarburo aromatikoak, metal astunak
eta zianuroak
Hidrokarburo aromatikoak eta alifatikoak
Disolbatzaileak eta metal astunak

Kutsatzaileak lurzoruan eraldatu eta higi daitezke. Hala, kontzentrazioa aldatu egiten da,
posizioaren eta denboraren arabera. 15.2. irudian, kutsatzaileen garraioan eta portaeran
eragiten duten prozesuak erakusten dira.

ITURRIA: G. Calleja Pardo, F. García Herruzo, A. De Lucas Martínez, D. Prats Rico, J. M. Rodríguez Maroto. Introducción a la
Ingeniería Química. Madrid. Síntesis. 1999.

15.2. irudia. Zoruaren kutsatzaileek izaten dituzten garraio- eta eraldaketa-prozesuak.
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15.2. ZORUAREN KUTSATZAILE NAGUSIAK
a) KUTSATZAILE METALIKOAK
Izendapen horrek metal astunei egiten die erreferentzia, batez ere. Metal astunak
disoluzio edafikoan agertzen dira, eta mikroelikagai gisa jarduten dute.
Honako hauek dira kutsatzaile horien iturri garrantzitsuenak: industria-isurketak,
meatze-jarduerak, hondakinak, pestizidak, etab.
Gehien isurtzen diren metal astunak Mn, Zn, Cu, Cr, Pb, Ni, V eta Mo dira. Kantitate
txikitan, Cd, Hg eta Sb (erdimetala) isurtzen dira.
Zoruan metal astunak atxikitzeko, hiru bide nagusi daude:
- Partikula koloidalen (mineral edo organikoen) gaineko adsortzioa.
- Substantzia humikoekin konplexuak eratzea.
- Gatz solugaitzak eratzea eta hauspeatzea.
Kasu batzuetan, biometilazioa izeneko fenomenoa gertatzen da, zeinak metal astunak
mobilizatu egiten baititu. Katioi metalikoen (Hg, Pb, As eta Cr) eta metilo taldearen
artean, lotura bat eratzen da. Hala, konposatu lipodisolbagarriak sortzen dira, eta kate
trofikoan sartzen dira horiek. Akuiferoak ere kutsa daitezke, perkolazioaren ondorioz.
b) KUTSATZAILE ORGANIKOAK
Kutsadura mota horren ezaugarri nagusia haren konplexutasuna da; izan ere,
erreaktibotasun ezberdineko konposatu organiko ugari daude. Kutsadura mota horri
buruz hitz egiten denean, normalean petrolioaren deribatuei egiten zaie erreferentzia.
Konposatu horien mugikortasuna (ingurunean hedatzeko ahalmena) hainbat faktoreren
araberakoa da: zoru mota (materia organikoaren edukia, ioi-trukaketarako ahalmena,
etab.), konposatuen konposizio kimikoa eta propietateak (disolbagarritasuna uringurunean, bapore-presioa, etab.).
Honako alderdi hauek ere hartu behar dira kontuan: konposatu horien degradazio
kimikoa eta biologikoa, lurrunketa gertatzeko aukera, metalen adsortzio-konplexazio
prozesuetan duten garrantzia.
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d) ONGARRIAK
Produktu horiek sortzen dituzten arazo nagusiak nitrogenoan dute jatorria. Zoruan,
nitratoen erretentzio-maila baxua da eta, beraz, lixibiazioaren bidez azpiko geruzetara
igarotzen dira; hala, akuiferoak edo gainazaleko urak kutsatzen dituzte, isurketaren
bidez. Gehiegizko nitrato-kontzentrazioak eutrofizazio- eta toxikotasun-arazoak sortzen
ditu.
Ongarrietan, fosforoa ere agertzen da, baina, zoruak hori gorde egiten du, konposatu
disolbagaitzak eratzen dituelako (Fe3+ eta Al3+-zkoak, zoru azidoetan, eta Ca2+-zkoak,
zoru alkalinoetan).
Ongarri organikoak (gorotza) gehiegi erabiltzeak kutsadura areagotu dezake, eta,
hondakin likidoen kasuan, gazitze-arazoak sor daitezke.
e) PESTIZIDAK
Plagizida organiko sintetikoak arriskutsuak dira zorurako, haien iraunkortasuna eta
toxikotasuna direla eta, baita biometaketaren ondorioz ere.
Konposatu horiek honako prozesu hauek jasan ditzakete: eraldaketa kimikoa,
degradazio

biologikoa,

erretentzioa

partikula

edafikoetan

eta

akuiferoetarako

lixibiazioa. Prozesu horiek zenbait faktoreren araberakoak dira: pestiziden izaera
kimikoa, zoruaren egitura eta mikroorganismoen kontzentrazioa.
f) AZIDOTZEA
Kutsadura mota horrek zenbait jatorri izan ditzake: industria-isurketak, landarehondakinak metatzea, euri azidoa eta amoniodun ongarriak erabiltzea.
Azidotzeak sortzen dituen arazo nagusiak bi dira: material disolbagaitzak zoruan
diluitzea, eta ioi-trukaketa prozesuen ondorioz metal toxikoak askatzea.
g) GAZITZEA
Gazitzea gatz disolbagarriak (NaCl, Na2SO4, CaCO3, MgCO3, …) metatzean datza.
Prozesu hori oso ohikoa da eskualde lehorretan, zeinetan ebapotranspirazioa handia
baita, eta lurpeko urek substantzia horien kontzentrazio handiak dituztenean. Maila
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freatikoa altua denean, ur gaziak gora jotzen du. Gainazalera heltzean, ura lurrundu
egiten da, eta gatzak gainazaleko horizonteetan metatzen dira.
Beste arrazoi batzuk ere badaude zorua gazitzeko:
- Meteorizazio kimikoa.
- Gatz fosilak agertzea.
- Ekintza antropogenikoak (industria-hondakinak isurtzea, ongarriak erabiltzea, gatzen
eduki handia duten ureztaketa-urak erabiltzea, etab.).
- Prezipitazio atmosferikoa.
Gazitzeak arazo kimiko zein fisikoak sortzen ditu. Burdinaren, fosforoaren, potasioaren
eta mikroelikagai gehienen eskuragarritasuna murriztea da arazo kimiko nagusia, fase
solido

disolbagaitzak

eratzen

dituztelako.

Arazo

fisikoen

artean,

zoruaren

iragazkortasuna murriztea nabarmendu dezakegu, poroak estaltzen dituzten zarakarrak
eratzen direlako.
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16. GAIA
ZORUEN DESKUTSATZEA
16.1. SARRERA
Autonomia Erkidegoek zoru kutsatuen inbentarioa egin behar dute, horrek honako fase
hauek hartzen ditu barne:
- Poluituta egon daitezkeen kokalekuak identifikatzea.
- Leku kutsatuen hierarkizazioa; tokian bertan diren (on-site) arriskuen eta ingurunean
(off-site) sor ditzaketen kalteen arabera egina. Bestelako faktoreak ere kontuan izan
behar dira, hala nola irizpide hidrogeologikoak, lurrari emango zaion erabilera eta
poluitzaileen toxikotasuna eta mugikortasuna.
- Lurzoru poluituak ezaugarritzea: gune kutsatuaren dimentsioa eta kutsaduraren
magnitudea zehaztu behar dira. Normalean, kutsatzaileen zazpi talde kuantifikatzen
dira: metalak, konposatu inorganikoak, konposatu aromatikoak, hidrokarburo aromatiko
poliziklikoak, klorodun hidrokarburoak, plagizidak eta bestelako konposatuak.
- Zoru kutsatua tratatzea: gune poluitua berreskuratzea eta deskutsatzea.
EAEn, lurzoruaren poluzioa prebenitzeko eta zuzentzeko 1/2005 Legearen arabera,
edukitzaile eta zoruen jabe diren pertsona fisiko edo juridikoen oinarrizko betebeharra
da zorua babestea. Horretarako, lurzoruaren kalitatea ezagutu eta kontrolatu behar dute,
eta, aurrea hartzeko neurriak, babes-neurriak eta berreskurapen-neurriak hartu behar
dituzte.
Zoru kutsatuaren tratamendurik hoberena aukeratzeko, zoruaren ezaugarriak ongi
ezagutu behar dira. Horretarako, garrantzitsua da zoruan dauden poluitzaileei buruzko
informazio ugari jasotzea. Honako hau da lanerako metodologia: erauzketa egiten da
eta, ondoren, metodo analitikoen bidez zehazten dira konposatuak.
Zoru poluituaren ezaugarriak jakin ondoren, hura berreskuratzeari ekiten zaio.
Horretarako zenbait teknika daude, eta hiru maila nagusietan sailkatzen dira:
- In situ teknikak: ez da zoruaren indusketa egin behar. Tratamendua leku berean egiten
da.
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- On-site teknikak: zoruaren indusketa egiten da, eta eremu berean tratatzen da.
- Off-site teknikak: zoru poluituaren indusketa egiten da; tratamendua egiten den
instalazioraino eramaten da, eta, azkenean, haren jatorrizko lekura bueltatzen da.
Teknika horiek inbertsio handiagoa behar dute, baina azkarragoak dira eta emaitza
hobeak lortzen dira.
Gaur egun gehien erabiltzen diren teknologiak termikoak, fisiko-kimikoak eta
biologikoak dira.
16.2. TEKNOLOGIA TERMIKOAK
Erabiltzen diren teknologia termikoak off-site dira. Teknika horiek poluitzaileak
lurrundu edota suntsitu egiten dituzte, tenperatura altuak erabiliz. Zenbait mota daude:
16.2.1. Errausketa
Lurzorua modu kontrolatuan erretzean datza. 870 eta 1200 ºC bitarteko tenperaturak eta
gehiegizko oxigenoa erabiltzen dira. Poluitzaile organikoak (olioak, petrolioa,
disolbatzaileak, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, etab.) eta ez-organiko batzuk
kentzeko erabil daiteke; metalak, ordea, ez dira deuseztatzen. Kasu batzuetan, erregaia
gehitu behar da oxidazio-prozesua hasteko.
Errausketa-prozesuan,

kutsatzaileak

termikoki

deuseztatzen

dira.

Beroaren

intentsitatearen arabera, kutsatzaileak baporizatu eta/edo deuseztatzen dira. Konposatu
toxikoak oinarrizko elementuetan eraldatzen dira, hala nola hidrogenoa, karbonoa,
kloroa, nitrogenoa; horiek oxigenoarekin elkartzen dira beste konposatu batzuk
eratzeko, esaterako: CO2, NOx eta SOx.
Prozesua off-site egiten da; hau da, zoruaren indusketa egin eta errauskailuetara
eramaten da. Errekuntzan sortzen diren hondar-gasak araztu behar dira, metalak,
azidoak edo errauts partikulak kentzeko. Gas garbiagoak, zeinek ur lurruna eta karbono
dioxidoa bezalako osagaiak baitituzten, atmosferara isurtzen dira. Errausketaren
ondoren geratzen den zorua edo errautsa zabortegi batera eraman daiteke, edo lekuan
bertan hondoratu. Geratzen den material kantitatea jatorrizko material kutsatuaren
kantitatea baino askoz txikiagoa da.
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16.1. irudian, prozesuaren funtzionamendua azaltzen da:

ITURRIA: Miliarium. Ingeniería Civil y Medio Ambiente (www.miliarium.com).

16.1. irudia. Errausketa-prozesuaren eskema.

Eraginkortasuna handia da (% 99 baino handiagoa). Honako hau da eragozpen nagusia:
tenperatura altuek zoruaren materia organiko naturala suntsitzen dute eta, beraz, hori
biologikoki inerte geratzen da.
16.2.2. Desortzio termikoa
Ex situ (off-site) egiten da tratamendu hori. Metodo horretan, zorua berotzen da (250600 ºC bitartean) konposatu organiko lurrunkorrak eta metal hegazkorrak –esaterako,
merkurioa (Hg)– lurruntzeko. Hautsa eta substantzia kimiko kaltegarriak gaskorrontetik bereizten dira, eta segurtasunez kentzen dira. Zoru garbia bere jatorrizko
lekura bueltatzen da. 16.2. irudian, prozesuaren eskema erakusten da.
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ITURRIA: Miliarium. Ingeniería Civil y Medio Ambiente (www.miliarium.com).

16.2. irudia. Desortzio termikoaren eskema.

Metodo hori honako konposatu hauen bereizketan da aplikagarria: findegi baten
hondakinetan dauden konposatu organiko lurrunkorrak, zuraren industrian sortzen diren
hondakinak, pestizidak, pintura hondakinak, etab. Ezin da erabili substantzia
inorganikoak bereizteko.

16.3. TEKNOLOGIA FISIKO-KIMIKOAK
16.3.1. Erauzketa fisiko-kimikoa
Kutsatzaileak jariakin bat erabiliz bereizten dira, eta, ondoren, jariakina teknika egokien
bidez garbitzen da.
Prozedura oso sinpleak badira ere, eraginkorrak izateko, baldintza batzuk bete behar
dira: zoruaren iragazkortasunak eta poluitzaileen mugikortasunak handiak izan behar
dute. Bestalde, metodo horiek ez dira aplikagarriak zoruaren adsortzio-ahalmena handia
bada. Zenbait metodo bereizten dira.
- Zoruen garbiketa
Poluitzaileak zorutik erauzten dira ur-ingurune bat erabiliz (ura, azidoak, baseak). Metal
astunen kasuan, erauzketa azidoak emaitza onak lortzen ditu. Ur-disoluzioak
kutsatzaileak mobilizatzen ditu, eta, ondoren , ur-disoluzioa atera eta araztu egin behar
da.
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Teknika hori in situ edo off-site egin daiteke, eta hainbat poluitzaile mota kentzeko
erabili, batez ere metalak, petrolioaren deribatuak, KOL eta plagizidak. Hala ere, haren
eraginkortasuna txikia da buztin-kontzentrazio handia duten zoruekin.
In situ egindako prozeduran (16.3. irudia), ur-disoluzioa lubaki eta putzuen bidez
sartzen da, eta putzuen bidez ateratzen da, ponpak erabiliz.

ITURRIA: Miguel García. ITGME. 1995.

16.3. irudia. In situ egindako zoruen garbiketaren eskema.

16.4. irudian, off-site egindako prozeduraren eskema agertzen da.

ITURRIA: Miliarium. Ingeniería Civil y Medio Ambiente (www.miliarium.com).

16.4. irudia. Off-site egindako zoruen garbiketaren eskema.
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- Erauzketa kimikoa
Aurreko teknikaren antzekoa da, baina, kasu honetan, erauzketa egiteko erabiltzen den
ingurune likidoa disolbatzaile organiko bat da. Konposatu organikoak (olioak, petrolioa,
disolbatzaileak, etab.) kentzeko erabiltzen da, baita kontzentrazio handietan daudenean
ere.
- Erauzketa in situ hutsa eta airea erabiliz (lurrunen erauzketa)
Lurrunen erauzketa (soil vapor extraction, ingelesez) in situ aplikatzen den teknika bat
da konposatu organiko lurrunkorrak erauzteko. 16.5. irudian agertzen den moduan,
putzuak maila freatikoaren gainean zulatzen dira, eta hutsa sortzen da, zoruan dauden
konposatu organiko lurrunkorren migrazioa gerta dadin. Gasak bilketa-putzuen bidez
atera eta arazten dira, kutsatzaileak bereizi ahal izateko. Prozesuaren hondakinek beste
tratamendua jasaten dute, edo segurtasunez metatzen dira. Teknika horrek kutsadura
atmosferikoa sor dezake. Erauzketarako putzuak airea injektatzeko putzuekin konbina
daitezke, kutsatzaileak errazago lurrun daitezen (ikusi 16.5. irudia).

ITURRIA: Miliarium. Ingeniería Civil y Medio Ambiente (www.miliarium.com).

16.5. irudia. Erauzketa in situ hutsa eta airea erabiliz.

Oinarrizko teknikaren etekina handitzeko, zenbait hobekuntza egin daitezke:


Lurraren gainazala itxi, putzuetarako fluxua errazteko.



Aire beroa injektatzea, tenperatura handitzeko eta KOLen baporizazioa
errazteko.
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Teknika horren mugak aztertzeko, honako faktore hauek izan behar dira kontuan:


Lurrunkortasuna: poluitzaileen lurrunkortasuna zenbat eta handiagoa izan
hainbat eta errazagoa izango da erauzketa-prozesua.



Adsortzioa: metodo hori ezin da erabili zoruak adsortziorako ahalmen handia
badu, kutsatzaileak atxikita gelditzen direlako.



Airearekiko iragazkortasuna: zoruaren porotasuna zenbat eta handiagoa izan
hainbat eta errazagoa izango da aire-korrontea eratzea.



Tenperatura: lurruntzen laguntzen du.



Hezetasuna: hidrokarburoak poroetan dagoen uretan geratuko lirateke, eta haien
ex-situ tratamendua ez litzateke gas korronte batena izango.

16.3.2. Elektroerremediazioa
Metal astunak kentzeko teknika da, eta fenomeno elektrozinetikoak erabiltzen ditu.
Zoruan eremu elektriko bat aplikatzean datza, eta in situ edo off-site egin daiteke.
Elektroerremediazio-teknikan, intentsitate txikiko korronte zuzena aplikatzen da zoru
poluituan, anodoak eta katodoak erabiliz. Eremu elektrikoak elektrodoetarantz
mugiarazten ditu espezie kargatuak. Hala, katioiak (ioi metalikoak, amonioa eta karga
positiboa duten konposatu organikoak) katodorantz mugituko dira, eta anioiak (kloroa,
zianuroa, fluoruroa, nitratoak eta karga negatiboa duten konposatu organikoak)
anodorantz mugituko dira (ikus 16.6. irudia).

ITURRIA: J. Van Deuren, T. Lloyd, S. Chetry, R. Liou, J. Peck. Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide.
EPA Platinum International Inc. 2002.

16.6. irudia. Elektroerremediazio-prozesuaren eskema.
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16.3.3. Solidifikazioa/estabilizazioa
In situ edo off-site egin daiteke. Teknika horren bidez, poluitzaileen disolbagarritasuna,
erreaktibotasuna edo mugikortasuna murriztu nahi dira. Horretarako, haien egoera
kimikoa aldatu edo fisikoki geldiarazten da, agente egonkortzaile bat erabiliz
(egonkortzea); edo poluitzailea duen hondakina erraz eta segurtasunez manipula
daitekeen solido batean eraldatzen da, lurrunketa, lixibiazioa edo ihesak eragozteko
(solidifikazioa). Prozesua 16.7. irudian erakusten da.

ITURRIA: Miliarium. Ingeniería Civil y Medio Ambiente (www.miliarium.com).

16.7. irudia. Solidifikazio/estabilizazio-prozesuaren adierazpide sinplifikatua.

Honako finkatze-ingurune hauek erabiltzen dira: zementua, asfaltoak, silikatoak,
puzolarriak (basaltoa duten arroka bolkanikoak), polimero organikoak, etab. Olioak,
konposatu organiko ez-hegazkorrak (PCB) eta metal astunen errautsak dira tratamendu
hori jasan dezaketen poluitzaile nagusiak.
16.3.4. Beiratzea
In situ edo off-site egin daiteke. Teknika horretan (ikusi 16.8. irudia), zorua tenperatura
oso altuetan (1600-2000 ºC) berotzen da, korronte elektrikoa erabiliz, haren fusioa
eragiteko. Korrontea gune poluituan sartuta dauden bi elektrodoetaraino eramaten da,
eta, horrela, bien artean dagoen zorua urtu egiten da. Zoruaren fusioa gertatzen den
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heinean, elektrodoak lurperatuz doaz; horrela, sakonera handiagoan dagoen zoruaren
fusioa ere gertatzen da.

ITURRIA: Miliarium. Ingeniería Civil y Medio Ambiente (www.miliarium.com).

16.8. irudia. Beiratze-teknikaren eskema.

Energia elektrikoa mozten denean urtu den zorua hoztu eta beiratu egiten da; hau da,
beiraren antzeko materialez osaturiko bloke solido batean eraldatzen da. Elektrodoak
bloke solidoaren parte bihurtzen dira. Beiratzea gertatzen denean, zoruaren jatorrizko
bolumena murriztu egiten da. Horren ondorioz, zoruaren gainazala hondoratu samar
gera daiteke. Azalera hori zoru garbiz betetzen da zoruaren maila mantentzeko.
Teknologia hori erabiltzen denean, zoruen deskutsatzea bi prozesuren ondorio da:


Konposatu kimiko ez-organikoak (metal astunak batez ere) sortu den beirazko
masan harrapatuta geratzen dira. Hala, euri-uraren infiltrazioaren eraginez gerta
litekeen lixibiazioa ekiditen da.



Konposatu organikoak deuseztatu eta lurrundu egiten dira aplikaziotenperaturan. Lur-gainazalean gasak biltzeko eta arazteko sistema bat instalatu
behar da.

In situ beiratze-teknika erasokorra da, baina oso eraginkorra konposatu oso
errefraktarioak, dioxinak edo PCBak dituzten zoruak deskutsatzeko. Teknika hori
erabiltzen bada, honako faktore hauek izan behar dira kontuan:
1. Zoruaren hezetasuna. Zoru hezeak lehortu behar dira ur-lurrunik ez eratzeko. Urlurruna eratuz gero, tenperatura altuetan dagoen material urtuaren zipriztinak sor
daitezke lur-gainazalean. Gainera, eraginkortasun energetikoa galtzen da,
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sortzen den beroaren zati bat ura lurruntzeko erabiltzen delako, zoruaren fusioan
erabili beharrean.
2. Gatzen eta azidoen edukia. Gatz-eduki handiko zoru azidoek konduktibitate
elektriko handia dute. Hala, erresistentzia txikia jartzen diote korrontearen
igarotzeari, eta beroketa eragozten da.
3. Porotasuna.

Porotasun

oso

handiko

zoruek

korronte

elektrikoaren

eraginkortasuna murrizten dute.
4. Zoruaren konposizioa. Materia organiko sugarriaren edo obra-hondakinen,
txintxorren, eta gisa horretako material kantitate oso handia badago, teknika
horren aplikazioa mugatu egiten da. Beharrezkoa da material beiratzaileen
kantitate egokia egotea.
16.4. TEKNOLOGIA BIOLOGIKOAK
16.4.1. Landfarming
Teknika horretan, beharrezkoa da zoruen indusketa egitea eta gainazal iragazkor baten
gainean ezartzea. Mintz hori gune kutsatuaren ondoko gainazal batean edo gune
poluitutik hurbil zulatu den igerileku batean kokatzen da (ikusi 16.9. irudia), eta,
gainean garbitu beharreko zorua ezartzen da. Gainera, drainatze-sistema bat erabiltzen
da lixibiatuak jasotzeko. Lixibiatuek arazketa-tratamendua jaso beharko dute.

ITURRIA: Miliarium. Ingeniería Civil y Medio Ambiente (www.miliarium.com).

16.9. irudia. Landfarming teknikaren adierazpide sinplifikatua.
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Deskutsatzea zoruan dauden mikroorganismoen ekintzaren ondorio da. Tratamendu
horrek badu abantaila bat: konposatu organikoen biodegradazioa gertatzeko baldintza
optimoak kontrolatu ahal izatea. Prozedura horretan, honako baldintza hauek
kontrolatzen dira:


Hezetasuna: ureztatze-sistema bat erabiliz ura gehitzen da.



Aireztapena: zorua mekanikoki irauli egiten da, aldian-aldian.



pH: neutraltasunetik hurbil mantendu behar da. Horretarako, kareharrizko
zuzenketak gehitzen dira azidotasuna handitzen bada.



Bestelako zuzenketak: mantenugaiak, mikroorganismoen inokulazioak…

Oro har, kutsatzaileak metro erdiko altuera duten guneetan tratatzen dira. Nahi den
arazketa maila lortzen denean, zoru hori kendu eta beste geruza bat gehitzen da. Kasu
batzuetan, egokia izan daiteke lehenengo geruzaren gainazala bakarrik kentzea, eta
tratatu beharreko hondakin berria gainean isurtzea, beste geruzaren mikrobioen ekintza
aprobetxatzeko.
Landfarming teknika eraginkorra da petrolioaren hidrokarburoak dituzten findegietako
lokatzen tratamendua egiteko. Nahasketan osagai oso hegazkorrak badaude, atmosferara
isur daitezke mikroorganismoek degradatu baino lehen.
16.4.2. Konpostajea
Zoru kutsatuen konpostajea prozesu biologiko kontrolatua da, zeinean kutsatzaile
organikoak

kaltegabeko

substantzietan

eraldatzen

baitira.

Prozesu

horretan,

mikroorganismo aerobioek hartzen dute parte, eta nekazaritzan erabil daitekeen
produktu egonkor bat sortzen dute (konpost izenekoa). Zoru kutsatua oso
biodegradagarria den materialarekin nahasten da (zura zatiak, lastoa, etab.) eta haren
degradazio biologiko aerobioa gertatzen da.
Konpostajea egiteko, zenbait diseinu erabil daitezke, hala nola:


Pila estatiko aireztatuak. Zorua pilatan multzokatu egiten da, eta barruan dauden
soplante edo huts-ponpen bidez aireztatu egiten dira.



Mekanikoki irabiatutako erreaktorea. Zorua erreaktoreetan sartzen da, eta
aireztapena lortzeko mekanikoki irabiatu egiten da.
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Windrow composting. Aukerarik errentagarriena eta gehien erabiltzen dena.
Zorua pila luzeetan jartzen da, eta aldian-aldian nahasten dira ekipo mugikorrak
erabiliz.

Konpostaje-prozesua zoruen deskutsatzean erabiltzen da baldin eta konposatu organiko
biodegradagarrien kantitatea handia bada, eta emaitza oso onak lortzen dira
hidrokarburo aromatiko poliziklikoekin kutsatutako zoruetan. Beste alde batetik,
KOLen kantitate oso handiak konpostaje-piletatik datozen gas-isurketen tratamendua
egitera behartzen du.
16.4.3. Bioerremediazioa
Zoruaren kutsatzaile organikoen biodegradazioa eragitean datza, zoruan dauden
mikrobio-populazioen (autoktonoak) edo kanpokoen (aloktonoak) estimulazioaren
bidez. Estimulazio hori mantenugaiak (nitrogenoa eta fosforoa) eta oxigenoa injektatuz
lortzen da (behar den oxigenazioa aireztapenaren bidez edo hidrogeno peroxidoa
bezalako erreaktibo kimikoak aplikatuz lor daiteke). Tratamendu hori in situ, on-site
edo ex situ egin daiteke.
In situ tratamendua zoru iragazkorretan erabiltzen da, gainazal azpiko horizonteak
kutsatuta daudenean. Putzuen bidez, mikroorganismoak (eta mantenugaiak) dituen ura
injektatzen da (ikusi 16.10. irudia). Ur kutsatua gainazalerantz ponpatu eta araztu egiten
da, eta berriro hasten da zikloa.

ITURRIA: Xavier Doménech. Química del Suelo: El Impacto de los Contaminantes. Madrid. Miraguano. 1995.

16.10. irudia. In situ egindako bioerremediazioaren eskema.
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On-site tratamenduan, zoruaren indusketa egin eta igerileku antzeko batzuen gainean
uzten da (ikusi 16.11. irudia). Igerileku horiek hareazko hondo bat dute, material
iragazgaitz batez inguratua (geruza plastiko bat, adibidez), eta uraren drainatze-sistema
bat. Gainazala mantenugaitan aberatsak diren eta mikroorganismoak dituzten
soluzioekin ureztatzen da.

ITURRIA: Xavier Doménech. Química del Suelo: El Impacto de los Contaminantes. Madrid. Miraguano. 1995.

16.11. irudia. On-site egindako bioerremediazioaren eskema.

16.4.4. In situ fitoerremediazioa
Landareen erabileran oinarritzen den teknologia horretan, zoruan dauden kutsatzaileen
kentze-, transferentzia-, egonkortze- edota degradazio-ekintzak egiten dira. Landareek
metalak deskonposatu edo egonkortzen dituzten eta kutsatzaile organikoak degradatzen
dituzten iragazki biologikoen antzera jokatzen dute (ikus 16.12. irudia).
Honako hauek dira fitoerremediazioaren ezaugarri nagusiak:


Garbiketa-teknika geldoa da, estetikoki atsegina, eta eguzki-energiaren
menpekoa.



Aplikazio denbora beste deskutsatze-teknologia mota batzuena baino luzeagoa
da.



Kostu ekonomikoa txikia da.



Gainazaleko kutsadura badago eta azalera oso handia ez bada erabiltzen da.



Hainbat kutsatzaileren kasuan erabil daiteke, baina metalen erauzketan
erabiltzen da batez ere.
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16.12. irudia. In situ fitoerremediazio-teknikaren eskema.

Fitoerremediazioa beste metodo batzuk baino askoz geldoagoa da eta sustraiak heltzen
diren sakontasuneraino iristen da bakarrik. Hala, teknika hori beste teknikak aplikatu
ondoren geratzen diren poluitzaileen azken arrastoak kentzeko erabili ohi da.

Lurzoru kutsatuen garbiketa bideragarria edo beharrezkoa ez bada, zoruaren arriskuak
prebenitzera edo murriztera bideratuta dauden ekintzak egin daitezke. Normalean,
neurri zuzentzaileek kutsatzaileen migrazioaren eta horien zuzeneko ukipenaren
prebentzioa dute helburu. Gainazala estaltzea da horretarako ohiko neurri bat, zenbait
material erabiliz (asfaltoa, buztinak, plastikoak); horrela, kutsatzaileak estalitako gunean
metatzen dira.
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