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Etxeko hondakinen tratamendua

Gaur egun sortzen diren hiri hondakinak hain dira anitzak, tratamendurako ere proiektu berritzaile anitzak 
sortzea eskatzen dutela. Bizkaiko Foru Aldundiak lan hori sustatu eta bere jarduera-esparruko beste erakunde 
publiko eta pribatuekin batera garatzen du, geroago azalduko dugunez.

Horrenbestez, hondakinak egoki tratatzeko Foru Erakundeak zuzenean proposatu eta sustatzen dituen azpiegituren ar-
tean, honako hauek nabarmen ditzakegu: 
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Hondakinek azken etapan jasotzen duten tratamendua funtsezkoa da gurea bezalako gizarte aurreratu baten 
garapen iraunkorrean. Horregatik, hondakinak jatorritik bereizita heltzen badira, adibidez paperarekin edo bei-
rarekin gertatzen den bezala, zuzenean birziklapen-plantara bideratzen dira. Bilgarrien kasuan bezala, nahastuta 
heltzen badira, birziklapen-plantetara eraman aurretik banandu egin beharko ditugu. Hori sailkapen-zentroan egi-
ten da, bertan hondakinak izaeraren arabera bereizten baitira. 

Antzeko sailkapen-prozesua egiten da “hondakinen zakuarekin”. Bertan materia organikoa nagusitzen da, baina gaika banatu ahal diren beste 
zabor-zatiki batzuk ere aurki daitezke. Zoritxarrez, materia organikoarekin nahasterakoan “kutsatuta” daudenez, ezinezkoa da birziklatzea.

Sailkapen-prozesua burutzeko hainbat sistema daude:

•  Metal ferrikoak: eremu magnetikoen bidez. 
•  Ferrikoak ez diren metalak: eskuz sailkatuz eta Foucault-korronteen bidez (aluminioa bana-

tzen duen eremu magnetikoa eragiten dute).
•  Papera eta kartoia: eskuzko sailkapena. 
•  Plastiko gogorrak: eskuzko sailkapena. 
•  Plastikozko fi lma: sistema pneumatikoen bidez. 
•  Kolorezko beira: eskuzko sailkapena. 
•  Beira zuria: eskuzko sailkapena. 
•  Plastikozko ontziak bereizteko sistema automatizatuak.
•  Aurreko prozesuak egin ondoren gelditzen dena materia organikoa da.
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Hondakinak banandu ondoren, tratatu egiten dira. Azaletik azalduta, 
hondakinaren izaeraren eta egoeraren arabera, eta erabiltzen den 
kudeaketa-moduaren arabera ezarriko da tratamendu bat ala bestea, 
honako aukera hauen artean:

•  Birziklapena.
•  Erreketa eta balioztapena.
•  Konpostatzea.
•  Tratamendu mekaniko-biologikoa.
•  Zabortegian uztea. 

1- BIRZIKLAPENA

Hondakinen osagaiak (lehengaiak) berreskuratzeko prozesu fi sikokimikoa edo mekanikoa da. Helburua lehengai horiek berriro ekoizpen- eta 
kontsumo-zikloan sartzea da, jatorrizko produktua berriro eskuratzeko edo beste produktu bat egiteko.

Normalean, birziklapen-kateak hainbat kate-begi ditu:

•  Jatorria: etxekoa edo industriakoa izan daiteke. 
•  Berreskurapena: hondakinak biltzea eta hurrengo kate-begira eroatea. 
•  Transferentzia-guneak: hondakinak bertan metatzen dira gero beste kate-begi batera eroateko, eskuarki trinkotuta. Ez da derrigorrezko 

pausua, eta gerta daiteke beharrezkoa ez izatea.
•  Sailkapen- (edo banaketa-) guneak: hondakinak sailkatu eta balioztagarriak banandu egiten dira. 
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•  Azken birziklapena (edo balioztapen-gunea): hondakinak birziklatzeko edo/eta balioztatzeko tratatzen dira 
bertan, hondakin-motaren arabera, garatu beharreko prozesuaren arabera eta eskuratu nahi den produktua-
ren arabera. 

Gaur egun, material asko eta asko birzikla daitezke: Hurrengo taulak kasu arruntenak jasotzen ditu: 

Materiala Produktu deribatuak

Materia organikoa Konposta (ongarri organikoa)

Beira Beirazko ontzi berriak

Papera Paper birziklatua, egunkariko papera

PET plastikoa (polietileno tereftalikoa) Botilak Poliesterrezko zuntzak, neguko arropa, edredoiak, burkoak edota 
lozakuak egiteko

PE-LD plastikoa (trinkotasun gutxiko polietilenoa) Poltsak, 
laminak, elikagaien bilgarriak

Biltzeko fi lma fi nen biribilkiak eta zabor-poltsak

PVC plastikoa (vinilo-polikloruroa). Hodiak, leihoak, altzariak, 
kable elektrikoen estalkia

Dutxako gortinak, lurzoruko azulejuak, lore-ontziak eta beste ontzi 
batzuk

Aluminioa Aluminiozko ontziak eta objektuak

Sukaldeko olioak Erregaiak

Pneumatikoak Zoladurarako materiala, pantaila isolatzaileak, oinetakoen zola
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Logikoki, sortzen dugun HH guztia, edo ahalik eta gehiena, berreskuratzea eta berriro erabiltzea litzateke 
onena. Paperez, kartoiz eta abarrez paper-ore berria egiten da, eta zuhaitzak moztea saihesten da. Beira erabi-
liz, lehengai gehiago atera gabe eta, batik bat, energia-gastu askoz ere murritzagoarekin, botila eta ontzi berriak 
egin daitezke. Plastikoak banandu egiten dira, horietako batzuk lehengaiak sortzeko eta beste batzuk objektuak egi-
teko erabiltzen direlako. 

Helburu horretan aurrera egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiak honako azpiegitura hauek jarri ditu abian:

•  BZB (BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA), ontziak birziklatzeko.
•  BPB (BIZKAIKO PLASTIKO BERZIKLATEGIA), plastikoak birziklatzeko.
•  BERZIKLATU, tamaina handiko hondakina berriro erabili eta birziklatzeko.
•  EKORREPARA, elektrotresnak eta gailu elektrikoak berriz erabili eta birziklatzeko. 
•  BTB (BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA), eraikuntzatik eta eraispenetatik datozen hondakinak balioztatzeko. 

Baina gainera, laster, beste azpiegitura batzuk ere etorriko dira, Hiri Hondakinen Kudeaketarako 2005-2016 Bizkaiko II. Plan Integralak 2016rako 
ezartzen duena betetzeko asmoz. Bertan jasotzen da, besteak beste, “isurketa gordinik bat ere ez” helburua, hau da, zabortegian ez dela au-
rretik aprobetxatuko ez den ezer utziko.
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1.1. BZB (BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA)

1999az geroztik, Bizkaiko Zabor Berziklategia (BZB) Bizkaian sortutako ontziak eta ontzien 
hondakinak banatzeaz eta sailkatzeaz arduratzen da. Hala, Bizkaia ingurumenaren babesean eta 
kudeaketan punta-puntako lurraldea da.

Zaborrontzi horian uzten diren ontziak eta ontzi-hondakinak bildu eta BZBk Amorebieta-Etxanon kudeatzen duen plantara eramaten dituzte. 
Hondakin-zatikiak banatuz amaitzen da prozesua, geroago zatiki horiek bigarren mailako lehengai gisa erabiliko baitituzte.

Horri esker, jasotako ontzi-hondakinen %70 baino gehiago aprobetxatzen dela bermatzen 
dugu, eta urtero halako hondakinen 20.000 tona zabortegietan uztea saihesten da. 

Informazio gehiago:
http://www.bizkaia.net/ingurugiroa_lurraldea/paes/TERRITORIOsostenible/lugares/datos.asp?id=1
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1.2. BPB (BIZKAIKO PLASTIKO BERZIKLATEGIA)

Plastiko-fi lmaren birziklapen-gunea (BPB) 
Amorebieta-Etxanoko BZB gune kidearen alboan 
dago, eta zaborrontzi horietan biltzen den fi lm-zatikiari 
ezartzen zaion prozesuaren bidez plastiko pikortatua sortzen da, geroago 
produktu plastikoen fabrikatzaileek erabiliko duten lehengaia izateko. Hura 
erabiliz egingo dituzte hodiak, eraikuntzarako laminak, jostailuak, lurzoru-
rako plakak, kableak babesteko estalkiak, kuboak, etab. eta horrela plas-
tikoaren birziklapen-zikloa itxiko da.

2005ean sortu zen planta horrek urtero 8.000 Tn plastiko tratatzeko gai-
tasuna dauka eta plastiko-fi lmak tratatzen ditu (trinkotasun gutxiko polie-
tilenoa). Plastiko-fi lm hori BZBk egiten duen ontzi-hondakinen banaketa-
tik eta sailkapenetik eta Estatuko iparraldean Ecoembesekin hitzartutako 
sailkapen-plantetatik dator (Ecoembes diru-irabazi asmorik gabeko 
erakundea da eta bera arduratzen da ontziak eta bilgarriak kudeatzeko 
sistema integratuaz).

Plastiko-fi lma tratatzeko prozesuak hainbat fase ditu, adibidez birrinketa, 
garbiketa, sailkapena, lehorketa, pikorketa eta paketatzea. Amaieran 
pikorta-zakuak lortuko ditugu, plastiko birziklatutik abiatu eta pieza be-
rriak egiteko prest. 
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1.3. BERZIKLATU

Berziklatuk tamaina handiko hondakinentzako irtenbidea es-
kaintzen du: hiri hondakin horiek bilketa-sistema berezia dute, 
tamaina eta ezaugarriak direla eta. Tamaina handiko hondakintzat jo-
tzen dira  aulkiak, oheak, armairuak, altzariak, mahaiak, koltxoiak, sofak, etxeko tresna elek-
trikoak (hozkailuak, garbigailuak, baxera garbitzeko makinak, telebistak…) etab. 

Berziklatu gunea Ortuellan dago eta bi lan-ildo ditu: 

• Hondakin handien berrerabilpena

Berriz erabil daitezkeen hondakinak leku berezietara eramango dituzte, konpondu eta berriz saltzeko prestatzeko.

Berriz erabiltzearen eta Berziklatu proiektuaren onurak:

–  Baliabideen erabilera hobetzen du eta hondakin gutxiago eragitea dakar.
–  Atmosfera kutsatzea saihesten du.
–  Altzariak, elektrotresnak, liburuak, etab. prezio eskuragarrietan eskaintzen ditu.
–  Baztertuta edo bazterketa-arriskuan dauden pertsonentzako lanpostuak sortzen ditu.
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• Hondakin Handien birziklapena

Berriz erabili ezin daitezkeen hondakinak geroago birziklatzeko sailkatzen dira, 
honako kategoria hauen arabera:

a) Zura: 
–  Garbia 
–  Zikina

b) Elektrotresnak:
–  Linea Zuria: Hozkailuak, garbigailuak, ontzi-garbigailuak, labeak eta sukaldeak
–  Linea Marroia: Telebistak, musika-gailuak, bideoak…
–  Linea Grisa: Informatika-ekipamenduak (teklatuak, CPUak, saguak…) eta telefono mugikorrak

c) Balioztagarria: Koltxoiak, Sofak, Somierrak.

d) Pneumatikoak.

e) Hondakin arriskutsuak: bateriak, hozgarriak, etab.

f) Geldoak.
–  Beira
–  Garbigailuen kontrapisuak
–  Komuneko loza

Informazio gehiago:
http://www.bizkaia.net/ingurugiroa_lurraldea/paes/TERRITORIOsostenible/lugares/datos.asp?id=6
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1.4. EKORREPARA

Ekorreparak iraunkortasunarekiko eta ingurumenarekiko konpromisoa barneratzen du, 
tresna elektrikoen eta etxeko elektrotresnen bizi-iraupena luzatuz. Orkonera auzoan dago, 
Ortuellan.

Berreskuratutako produktuen gama zabala eskaintzen du, berme osoz eta edozein poltsikotarako prezio eskuragarrian. 

Ekorrepara gizarteratzeko eta laneratzeko kooperatiba bat da, eta Berziklatu plantak bezala, lan-munduan bidea 
egiteko zailtasunak dituzten pertsonentzako lanpostuak sortzen ditu.

Informazio gehiago:
http://www.bizkaia.net/ingurugiroa_lurraldea/paes/TERRITORIOsostenible/lugares/datos.asp?id=9

1.5. BTB (BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA) 

2002an inauguratu zen BTB Planta Ortuellan dago, Orkonera auzoan, eta eraikuntzako eta eraispeneko hon-
dakinak balioztatzen ditu.

Eraikuntzako hondakinak batez ere hormigoiz osatuta daude. Halakoez gain, Planta honetan etxeko eraikuntza- eta 
konponketa-lan txikietako hondakinak ere tratatzen dira. Horietako gehienak Garbiguneetatik datoz eta osaera 
ez hain homogeneoa eta hormigoi-maila apalagoak izaten dituzte (%45 baino gutxiago).
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Plantak urtero 300.000 Tn tratatzeko prest dago (200.000 Tn eraikuntzako hondakinak eta gainerako 100.000 
Tn etxeko konponketetako hondakinak).

Informazio gehiago:
http:// garbiker.bizkaia.net/Eus/eu_Pag_338.htm

Badakizu…

… zigarro-punta batek urte bat edo bi behar dituela deskonposatzeko?

… txikle batek 5 urte behar dituela deskonposatzeko?

… plastiko-poltsa batek 150 urte behar dituela deskonposatzeko?

… lata batek 500 urte behar dituela deskonposatzeko?

… joan den mendeko 40ko hamarkadan biztanle bakoitzak egunero 0,2-0,5 kg zabor 
sortzen zituela (urteko 125 kg inguru, hau da, txerri baten tamaina) eta gaur egun 
Bizkaiko biztanle bakoitzak batez beste ia 1,5 kg sortzen dituela (554 kg inguru urtean, 
hau da, behi baten pisua)? 

… aluminiozko papera birziklatu egin daitekeela?

... plastikozko botilek 500 urte ere behar dituztela deskonposatzeko eta bost PET 
botiletatik elastiko extra-handia sortzeko adina zuntz eskura daitekeela?

… aluminiozko freskagarri-lata bat egiteko behar den energiarekin telebista aparailua bi 
orduz mantendu daitekeela piztuta?



12

Zer dir
a hondakinak?

ZeZeZ r didid riri arar hohoh nono dndn adad kikik nini anan k

Etxeko hondakinen tratamendua

2. ERREKETA ETA BALIOZTAPENA

Hiri hondakinen kopurua murriztu eta gordetzen duten energia aprobetxatzeko aukeretako bat erretzeko proze-
su termikoa erabiltzea da. Erreketa-prozesu kontrolatuaren bidez, hondakinak material geldo eta gas bihurtzen dira 
eta, horiek egoki kudeatuz gero, berotasuna elektrizitatea sortzeko erabil daiteke. Ez da behin-betiko tratamendua baina 
hondakinen azken tamaina asko murrizten du, errautsak eta zepak baino ez dira gelditzen eta. Gainera, energia berreskuratuz lortzen den 
onura ere badago. 

Tratatu behar diren materialen heterogeneotasuna eta legezko arauak inposatutako isurketa-mailak direla eta, prozesu horretarako teknologia 
espezifi koak garatu eta egokitu behar izan dira.

2.1. ZABALGARBI

Zabalgarbik 5 Ha inguruko zabalera dauka, Artigasko Plan Berezia-Arraiz (Bilbo) eremuaren ba-
rruan. Industria-instalazioek 2,7 Ha hartzen dituzte eta gainerako eremu osoa, berriz, lorategiek eta 
bideek.

Hondakinak tratatzeko Zabalgarbik erabiltzen duen industria-prozesua hondakinen ziklo konbina-
tuko energia-balioztapenaren egokitzapena da. Horrenbestez, Zabalgarbi ez da hiri hondakinak 
erretzeko planta hutsa; aitzitik, energia-eraginkortasunaren eredua ere bada, hondakinean dagoen 
energia elektrizitatea sortzeko erabiltzen baitu, gas naturalarekin nahasita. 
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Prozesu bakar eta bateratua da. Haren dimentsioa eta instalazioen ezaugarriak, eta batez ere gas-turbinaren 
ezaugarriak, hiri hondakinak tratatzeko eta errendimendu termoelektrikoa bikaintzeko helburuaren menpe 
daude. Lotura horren bidez, baliabide berdinak erabiliz -zaborra eta gasa-, energia balioztatzeko planta moderno 
baten eta ziklo konbinatuko beste planta baten emaitzak gehituz baino errendimendu eta prestazio hobeak eskain-
tzen ditu Zabalgarbik, eta gainera sortzen duen kWh bakoitzeko ingurumen-inpaktu txikiagoa dauka. Izan ere, ezarrita 
dagoen ziklo konbinatuak %45etik gorako energia-errendimendua eta 95 Mw-ko potentzia gordineko ekoizpen elektrikoa lortzeko aukera 
ematen du.

Informazio gehiago: 
http://www.zabalgarbi.com/
http://www.bizkaia.net/ingurugiroa_lurraldea/paes/TERRITORIOsostenible/lugares/datos.asp?id=5

3. KONPOSTATZEA

Kontrolatutako baldintzapean hartzitutako materia organikoak “konpost” delakoa sortzen du. Material horrek lurzoruaren egitura eta kalitatea 
hobetzen ditu, erosioa murrizten lagundu eta landareek ura eta mantenugaiak absorbitzea errazten du. Ondorioz, nekarazitzako lurzoruak 
ongarritzeko edo andeatutako lurrak leheneratzeko erabil daiteke. Edonola ere, ezinbestekoa da substantzia toxikoek ez kutsatzea materia 
organikoa. Adibidez, aurretik bereizi gabeko HHekin egindako konpostak metal toxiko gehiegi izaten ditu eta ondorioz, ez du balio erabilera 
biologikoetarako, ezabatzea oso zaila eta garestia delako. 
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3.1. BILBOKO KONPOSTAJE PLANTA

2011tik aurrera izango da abian, eta urtero inausketa-
tik eta lorategietatik datozen 15.000 eta 20.000 tona 
hondakin berde berriz erabiltzeko aukera emango du. Horre-
taz gain, ekoizle handiek (Erriberako Merkatuak, Mercabilbaok, etab.) sortutako 
bio-hondakinak eta gaika bildutakoak ere prestatzen ditu berrerabilpenerako eta, 
ondorioz, zabortegietan jaurtitzea saihesten du. Artigasko hiri-hondakinen zabor-
tegi kontrolatuan dago, BioArtigas energia aprobetxamendurako plantatik eta 
hondakinak tratatzeko beste instalazio batzuetatik hurbil. Halatan, eremu horretan 
“Bizkaiko hondakinen ekoparke” antzeko bat sortu dela esan daiteke. 

Konpostaje-plantan, makinaria mugikorra, birringailua, iraultzeko makina eta bahea erabiltzen dituen sistema bakun baten bidez, hondakina 
ongarri bihurtu eta hainbat erabileretarako prestatzen dute.

Bizkaian zehar sakabanatuta, Artigasko konpostaje-plantaren osagarriak izango diren beste planta batzuk irekiko dira, eta 2016. urtean, Biz-
kaian sortutako lehen mailako hondakinen %4 konpostatzera bideratzeko helburua ezarri da (30.000 tn/urteko).
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Badakizu…

… lurzoruetan konposta ezarriz gero, humus-maila handitu, erosioa galarazi eta 
emankortasuna galtzea saihesten dela?

… konpostatzeko prozesua hobetu egiten dela tenperatura, umeltasuna, oxigenoa eta 
zama biologikoa kontrolatzen badira?

... konpostaren hartziduran sortutako lixibiatuak jaso eta hartziduran bertan erabiltzen 
direla, ekarpen organiko osagarri bezala?

… konpostagailuan materia organikoaren bolumena %80 murrizten dela, hau da, 
konpostagailuan sartzen den materia organikoko 100 kg bakoitzeko 20-25 kg konpost 
inguru lortzen direla?
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4. TRATAMENDU MEKANIKO BIOLOGIKOA

Hiri hondakinen tratamendu mekaniko-biologikoaren (TMB) prozesuak teknologia modernoa erabiltzen du. 
Hainbat materialen sailkapen mekanikoa, eta hondakinen zati organikoaren tratamendu biologikoa nahasten ditu. 
Helburu nagusia hondakinen materiala ahalik eta gehien aprobetxatzea eta zati organikoa egonkortzea da, hau da, har-
tzidura-prozesua azkartzea, ez isurtzeko biogasik atmosferara eta lixibiaturik lurzorura. 

Tratamendu mekaniko-biologikoak isurketak galarazten ditu, honako hauek errazten dituen neurrian: 

–  Zati organikoak ahalik eta gehien berreskuratzen ditu (konpostajea edo egonkortzea, eta beste prozesu 
biologiko batzuk).

–  Metalak eta konposatu metalikoak ahalik eta gehien berreskuratzen ditu (ferrikoak eta aluminioa bereizten 
ditu).

–  Beste materia ez-organiko batzuk ahalik eta gehien aprobetxatzen ditu (beira, plastikoak, brikak, etab. sail-
katzen ditu), birziklatzekoak izan nahiz termikoki balioztagarria den erregaia prestatzera bideratutakoak izan.

4.1. BILBOKO TRATAMENDU MEKANIKO-BIOLOGIKOKO PLANTA 

TMB planta Arraitz inguruan kokatuko da, Zabalgarbiko erretegiaren inguruan eta Artigastik hurbil. Planta 2013tik aurrera jarriko da abian eta 
180.000 tona urteko tratatzeko prestatuta dago. Horietatik %30 birziklapenera bideratuko da (papera, kartoia, metalak eta plastikoak), %50 
erretegira bideratuko da energetikoki balioztatzeko, %3 geldotu egingo da, eta gainerakoa konpostatzera bideratuko da. Prozesuaren ondorioz 
sortzen diren bigarren mailako hondakinak birziklapen-plantetara edo Zabalgarbiko erretegira bideratuko dira, energetikoki balioztatzeko.
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5. BIOGASAREN ENERGIA APROBETXAMENDUA

Zabortegian berreskuratzen den gasarekin honako hau egin daiteke:

•  Erre
•  Elektrizitatea sortzeko erabili
•  Biak

Zabortegi bakoitzak, ekoizpen-moduaren, egoera klimatikoaren, azpiegituren eta abarren arabera, parametro garrantzitsuenen balio-sailkape-
na egingo du eta horren menpe egongo da, neurri handi batean, biogasaren energia-aprobetxamendua. Sarera isurtzen den elektrizitatea 
indarrean dagoen legeriaren arabera salduko da.

Biogasaren berotasun-gaitasuna metano-edukiak zehazten du. Zabortegi bateko biogasa metanoan aberatsa da eta beraz, energia elektrikoa 
ekoizteko oso aproposa. Nolanahi ere, gas naturalak baino %50eko berotasun-gaitasun txikiagoa dauka eta ondorioz, hori aprobetxatzeko 
teknologikoki oso aurreratuak dauden motor eta turbinak erabili behar dira. Horrexegatik, biogas-bolumena txikia denean, galdara batean 
erregai gisa erabili eta energia termikoa erabiltzearen aldeko aukera egiten da.

Gaur egun zabortegiko gasa kontrolatzeko aukera egokiena energia elektrikoa sortzea dela ematen du (adibidez, Bilboko zabortegiko BioAr-
tigasen). Dena dela, ingurumenerako egokia eta ekonomikoki bideragarria dela frogatzen den zabortegietan baizik ezin da erabili.
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5.1. BIO-GARBIKER 

2001ean, Garbikerrek eta Eusko Jaurlaritzaren menpeko Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) Bio-Garbiker So-
zietate Anonimoa sustatzeko eta ustiatzeko lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, Igorreko eta Jatako (Lemoiz) zabor-
tegi kontrolatuetako biogasak sortzen duen energia aprobetxatzeko asmoz.

Zaborrak hartzitzen direnean sortutako gasa ezabatzen du prozesuak, eta gas-metanoa aprobetxatzen du motor-alternadore baten bidez elek-
trizitatea sortzeko. Eskuratutako energia sareari saldu eta gero kontsumitu egiten da. 

Sistemaren ingurumen-hobekuntzak:

•  Kontrolatutako biltegian gasa kentzen da.
•  Negutegi-efektuaren eragile nagusietako bat den gas metanoa atmosferara isurtzea galarazten da.

Egin diren ikerketek diotenez, urteko 2-2,5 milioi metro kubo atera litezke, era iraunkorrean eta luzera begira. Lortutako emaitzen arabera, 
biogas-ekoizpenak eta metanoan duen aberastasunak, gas horren bilketa eta aprobetxamendu energetikoa ahalbidetzen dute. Bio-Garbike-
rrek aipaturiko zabortegi kontrolatuetako bakoitzean jarduten du, egunean 24 orduz ari den eta urtero 5 milioi kW ekoizten dituen 475 kWeko 
potentziako motor-alternadore batekin. 

Bio-Garbiker proiektua 3E 2005-Euskadiko Energia Eraginkortasuna planaren barruan dago. Haren zutabe nagusiak energia-aurrezpena eta 
energia berriztagarriak sustatzea dira. 

Informazio gehiago:
http://garbiker.bizkaia.net/Eus/eu_Pag_340.htm
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6. KONTROLATUTAKO ZABORTEGIAN UZTEA

Zalantzarik gabe, zabortegiak dira historikoki hondakinak botatzeko gehien erabili den bidea. 

Gaur egun, zabortegiek dituzten desabantaila argien ondorioz (baliabideak ez dira aprobetxatzen, lur-eremu zabalak 
hartzen dituzte, etab.), sistema horren ordez birziklapen- eta erreketa-prozesuak nagusitzen dira. Dena dela, birziklapen- eta erreketa-proze-
surik hoberenak erabilita ere, azkenean beti geldituko dira zabortegira jaurti beharreko hondakinak. Helburua hondakin horiek ahalik eta gu-
txienak izatea da, eta lehenago aprobetxatu ez den ezer ez jaurtitzeko bermea eskaintzea (“isurketa gordinik bat ere ez”). 

Kontrolatutako zabortegian, lur-azpiko urak ez kutsatzeko, lurzorua 
aurretik iragazgaiztu eta egokitu egiten da, eta ondoren, hondakinak 
geruza erregularretan banatu eta aldian-aldiro lurrez estaltzen dira. 
Funtsezkoa da zabortegiak ondo eraikita eta kudeatuta egotea, lur-
azpiko urak ez kutsatzeko eta euri-urak eta bestek zabortegitik 
kutsagarriak kanporatuko ez dituztela bermatzeko. Beste arrisku 
batzuk kiratsa eta zaborrak hartzitzearen ondorioz sortzen diren gas 
lehergarriak biltzea dira. Hori galarazteko gasak biltzeko gailuak 
ezartzen dira. Gero energia sortzeko erabiliko diren gasak, hain zu-
zen. Zabortegia egoki estali behar da, batik bat erabilpen-aldia 
amaitzen denean, ikus inpaktua gutxitzeko eta ingurumen-berresku-
rapena errazteko. 

Badakizu…

…. biogasa energetikoki 
aprobetxatuz, 
negutegi-efektuko 
gasen isurketa 
murrizten dela eta 
horrela Kyotoko 
Protokoloa betetzea 
ahalbidetzen dela?
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6.1. HIRI HONDAKINEN ZABORTEGIAK BIZKAIAN 

Hondakinak hiri-hondakinetarako zabortegi kontrolatuetan jaurtitzen dira, bertan bildu, tratatu eta kontrolatzeko 
baina, epe ertainera, halako instalazioetan balioztatu ezin diren bigarren mailako hondakinak eta hondakin geldoak 
baino ezin izango dira onartu. 

Bizkaian, Garbiker erakunde publikoak kudeatzen dituen HHetarako bi zabortegi kontrolatu daude (Jatabe 
Lemoizen eta Igorre), eta Bilboko Udalak Artigasen duen zabortegia ere badago. 

Ekipamendu horiek guztiek hondakinak jasotzeko, zaintzeko eta segur-
tatzeko neurri zorrotzak dituzte, isurketa egokia bermatzeko eta inguru-
menean nahiz giza osasunean eragin litzaketen arriskuak galarazteko.

Halatan, Garbikerrek Europako legeriaren eskabideen arabera egokitu du lana eta kudeaketa, beti ere 
Hondakinen Estrategia Europarraren menpe.  Estrategia horrek zaborra sortzeko eta balioztatzeko 
prozesuetan neurri prebentiboak lehenesten ditu, eta zabortegi batean jaurtitzea egin beharreko azken 
gauza dela jotzen du. Hain zuzen 90eko hamarkadan sortu zen ingurumen-legeriak zabortegiaren on-
tziaren babesaren kalitatea, ustiapen-metodoak, energia sortzeko biogasa ateratzeko modua, eta tarte-
ko eta azkenengo estaldurak hobetu zituen, ingurumena zaindu eta zabortegia dagoen ingurua tekniko-
ki eta ingurumenaren ikuspegitik ahalik eta hobekien zaintzekotan, eta sortutako isurketak hobeto apro-
betxatu eta ingurumen-inpaktua murrizteko.
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Zabortegiaren ustiaketa-aldia amaitu ostean, behin-betiko ixten da eta ingurumena leheneratzeko prozesuari 
ekiten zaio, hondakinen isurketari buruzko Zuzentarau Europarraren arabera. Itxi diren azken zabortegiak 
Amorotokoa eta Gordexolakoa dira; gaur egun berdeguneak dira, eta haritzak eta beste zuhaitz-espezie batzuk 
landatu dira bertan. 

Informazio gehiago:
http://garbiker.bizkaia.net/Eus/eu_Pag_336.htm
http://www.bizkaia.net/ingurugiroa_lurraldea/paes/TERRITORIOsostenible/lugares/datos.asp?id=2

Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako azpiegiturez gain, hainbat eta hainbat enpresa 
arduratzen dira hondakinen tratamenduaz. Hurrengo diagramak informazio hori 
guztia laburtu nahi du:
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GARBIKETA, BIRRINKETA 
ETA BERRERABILPENA http://www.btbab.com/

Ortuellako BTB plantan tratatzen dira: 
bereizketa- eta birrinketa-prozesuaren ostean 

herri-lanetan erabiltzeko agregatuak, 
errepideetarako oinarriak… eskuratzen dira. 
Ia % 100 bizitza baliagarrira itzultzen dira. 

Lan publiko eta pribatua; errepideak; 
estaldurak; eraikuntzarako materiala…

Etxeetan eraikuntza-lanak egiten 
dituzten tailer autonomoetatik eta 

partikularretatik datoz. Garbiguneetako 
hondakinen erdiak baino gehiago dira: ia 

29.000 tona.

SAILKAPENA 
(FERRIKOAK, ALUMINIOA, 
KOBREA…), GALDAKETA 

ETA BERRERABILPENA

% 100 birziklatzen dira. Galdategi txikietan 
galdatzen dira eta lingotetan edo xafla 

finetan moldeatzen dira, gero objektu berriak 
egiteko: latak, estalkiak, kazolak, orratzak… 

Ekoizpen-ziklora itzultzen dira.

Iaz Garbiguneetara 810 tona inguru iritsi 
ziren, 2008an baino % 24 gutxiago. 
Hondakin horiek balioa dutenez, 

pertsonek gehiago jasotzen dituzte, gero 
saltzeko.

OBRA -HONDAKINAK 

METALAK ETA 
TXATARRA

KONPOSTAKETA ETA 
BERRERABILPENA

Konpostaje-plantan birrindu, aireztatu eta 
hartzitzen uzten dira gero konposta 

eskuratzeko, dela pastilla-itxurarekin dela 
hauts itxurarekin, eta ongarritarako 

erabiltzen da. Parkeetan eta lorategietan 
lurzorua prestatzeko.

Inaustean, sastrakak garbitzean edo 
segatzean sortzen diren landare-

hondakinak dira; jasotako 643 tonetatik 
gehiengoa udaletako lorategi-zerbitzuek 

bildutakoak dira, baina partikular 
batzuek jasotakoa ere badago.

LORATEGIA

GARBIKETA, BIRRINKETA, 
GALDAKETA ETA 
BERRERABILPENA

www.ecovidrio.es

Tratamendu-plantetan (Bizkaian Vidralara 
eroaten da) botilak garbitu eta birrindu 

egiten dira beira-hauts edo kaltzin bihurtu 
arte, eta horrekin ontzi berriak egiten dira. 

Behin eta berriro, mugagabe birzikla daiteke.
Ontzi berriak.

Gehiena edukiontzietan biltzen da baina 
Garbiguneetara ere beira asko iristen da, 

11 tona inguru.

BEIRA

Hondakina Tratamendua Balioztapena Informazio 
gehiago
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GARBIKETA ETA 
BERRERABILPENA

www.sogecar.es
www.rafrinor.com

Olioa tratatu eta ezpurutasunak eta 
umeltasuna kendu ostean, Trapagarango 

Rafrinor plantaren parekoetara bidaltzen dira 
biodiesela sortzeko. Industria eta biodiesela.

Udal edukiontziak ugariak dira eta gaur 
egun 40 tona etxeko olio eta 68 tona 

karterreko olio jasotzen dira.

Hondakina Tratamendua Balioztapena Informazio 
gehiago 

GARBIKETA, BIRRINKETA 
ETA BERRERABILPENA

Birrindu eta biltegietan metatzen da. 
Bernizatuta edo pintatuta badago erregai gisa 

erabiltzen da; garbi badago aglomeratuzko 
oholak egiteko birziklatzen da. Altzariak 

(aglomeratua) eta erregaiak.

Garbiguneetako hondakinetatik ia 
bostena da (9 tona). Batik bat altzarietatik 

dator (armairuak, mahaiak…) eta 
Ortuellako Berziklatu plantan tratatzen 

dira.

ETXEKO ETA 
KARTERREKO OLIOA

ZURA

SAILKAPENA, 
KONPONKETA EDO 

GALDAKETA ETA 
BERRERABILPENA

Egoera onean badaude konpondu eta 
bigarren eskuko merkatuan saltzen dira. 
Osterantzean, osagai bakoitza banandu 

(metalak, plastikoa, beira…) eta oso ehuneko 
altuan berrerabili egiten dira. Saldu edota 

ekoizpen-ziklora bueltatzen dira.

Etxeko elektrotresnak dira, hala nola 
hozkailuak, mikrouhin-labeak edota 

garbigailuak. 2008an 356 tona jaso eta 
Ortuellako Berziklatu plantara 

eroan ziren.
LINEA ZURIA

SAILKAPENA, 
BIRRINKETA ETA 

PRENTSAKETA

Zornotzako Beotibar Recycling bezalako 
enpresetan, ezpurutasunak kendu eta 
urarekin nahasten da ore antzeko bat 

lortzeko. Iragazi eta prentsatu egiten da 
paper-ore berria lortzeko. 3-8 aldiz baino ezin 

da birziklatu. Paper-lantegira bidaltzen da 
paper berria ekoizteko.

Batez ere edukiontzietan, lurraldean 
jasotzen den paper eta kartoiaren % 0,6 

baino ez da jasotzen Garbiguneetan, 
baina bertan ere halako hondakinen 629 

tona jaso dira.

PAPERA ETA KARTOIA

www.berziklatu.net 

www.ecolec.es  
www.ekorrepara.com 
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SAILKAPENA, 
KONPONKETA ETA 
BERRERABILPENA

www.berziklatu.net

Konpondu eta tratatu ondoren, bigarren 
eskuko denda batean salduz birziklatzerik 

ote dagoen ikustea da lehen aukera. Bestela, 
osagai bakoitza (egurra, metalak, ehunak…) 

bereizi eta dagokion zatikiarekin batera 
tratatzen da. Irteera komertziala edo 

balioztapena.

Altzariak, oheak, sofak… dira. Bizkaiko 
Garbiguneetan 1.482 tona bildu ziren eta 
Ortuellako Berziklatu plantan tratatzen 

dira.

Hondakina Tratamendua Balioztapena
Informazio 

gehiago 

SAILKAPENA, 
KONPONKETA EDO 

OSAGAIEN BEREIZKETA 
ETA BERRERABILPENA

Berziklatun, berriz erabil daitezkeenak 
konpondu eta merkaturatu egiten dira. 
Gainerakoak Erandioko Irsa bezalako 
lantegietara eramaten dira osagaiak 

banatzeko. Tresna horietatik % 80 berriz 
erabiltzen da. Irteera komertziala edota 

ekoizpen-ziklora itzultzen da.

Zatiki horretan biltzen dira hainbat 
etxeko elektrotresna, hala nola telebistak, 

ordenagailuak, xurgagailuak… 2008an 
Garbigunetara 1.100 tona inguru iritsi 

ziren, guztizkoaren % 2,013. 

TAMAINA 
HANDIKOAK

LINEA MARROIA

BIRRINKETA ETA 
BERRERABILPENA

Birkautxutu ondoren berriz erabil 
daitezkeenak bereizten dira. Beste batzuk 

birrindu egiten dira kirol pistetan edo belar 
artifizial gisa erabiltzeko,eta gainerakoa 

zementu-lantegietan edo altzairu-lantegietan 
erregai gisa erabiltzen da.

2009an 30 tona jaso ziren Garbiguneetan. 
Umeentzako parkeetako lurzoru 

bigunak, adibidez, material horrekin 
eginda daude.

PNEUMATIKOAK

BEREIZKETA, SAILKAPENA, 
PRENTSAKETA ETA 
BERRERABILPENA

Ontzien % 70 aprobetxatzen da, Zornotzako 
BZBn bereizi ondoren. Osagai metalikoekin 
aluminioa egiten da berriro; plastikoekin, 

jantzi polarrak edo loreontziak, tetrabrikekin, 
poltsak. Metalezko ontziak: galdategira 

eraman eta ekoizpen-ziklora itzultzen dira. 
Plastikozko ontziak: poltsa, jantzi polar, lore-

ontzi, lepoko… bihurtuz berziklatzen dira. 
Tetrabrik ontziak: aglomeratu gisa 

birziklatzen dira.

Garbiguneetan uzten diren ontzien 
kopurua txikia da edukiontzietan uzten 
denaren aldean: 22 tona Garbiguneetan 

eta 14.000 tona edukiontzietan.

ONTZIAK

www.ecotic.es
www.ecofimatica.es

www.raee-asimelec.es

www.signus.es 
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BIRRINKETA, GARBIKETA, 
FUSIOA ETA 

BERRERABILPENA
www.cederika.com

Polikarbonatua (CDak eta DVDak egiteko 
plastikoa) hainbat gauzatarako erabil daiteke: 

betaurrekoak egiteko, telekomandoak, 
ibilgailuen aginte-panelak… Hari jarraitua 
egiteko galdatu eta milimetroka mozten da. 
Betaurrekoak, kristalak, material ofimatikoa 

egiteko, arkitekturan erabiltzeko… 
birziklatzen da.

% 90 berriz erabil daiteke. Garbiguneetan 
2009an utzitako 2 tonekin, 1,2 milioi CD 

berri egin dira.

Hondakina Tratamendua Balioztapena  Informazio 
gehiago

MERKURIO-ZUNTZAK 
ATERATZEA ETA 
BERRERABILTZEA

Zorroak txatarratzat hartzen dira, beira berriz 
erabiltzen da eta merkurio-hautsa destilatu 

egiten da 100 % garbia den merkurioa 
eskuratzeko. Aerosolak, pinturak eta euren 

ontziak ezin dira berrerabili. Ekoizpen-
ziklora itzultzen dira.

Garbiguneetan 22 tona jaso ziren. 
Merkurioa dutenez, hondakin 

arriskutsuak dira, baina ondo bereizi eta 
tratatuz gero, berrerabilpenaren eredu 

bihurtzen dira.

CDak eta DVDak

FLUORESZENTEAK

PILAK: METAL ASTUNAK 
ATERA ETA BERRERABILI 

EGITEN DIRA.
BATERIAK: BERUNA 

ATERA ETA BERRERABILI 
EGITEN DA

Behin bereizi eta sailkatuta, beruna eta 
plastikozko osagaiak bateria berriak egiteko 

erabiltzen dira. Azido sulfurikoa bera ere 
berrerabil daiteke, ongarri edo tinta moduan.

Bateria edo pila berriak. Ekoizpen-ziklora 
itzultzen da.

Dituzten azidoak, metalak eta kimikoak 
direla eta, elementu kutsatzaile 

nagusietako bat dira. % 99 berrerabiltzen 
da; hornigarriak (eranskailuak, adibidez) 
izan ezik, gainerako guztia birziklatzen 

da.
BATERIAK ETA PILAK

SAILKAPENA ETA 
BERRERABILPENA

Ia erdia konpondu, higienizatu eta berriz 
erabiltzen dira. Bigarren eskuko denden 

bidez merkatura itzultzen dira. Gainerakoa 
banandu egiten da, energetikoki 

aprobetxatzeko.

Batik bat berriz erabil daitezkeelako 
jasotzen dira. Gabonetan indar berezia 

jartzen den arren, urte osoan zehar 
jasotzen dira. Garbiguneetan 2009an 18,7 

tona jaso ziren.

JOSTAILUAK

www.ambilamp.es 
www.indumetal.com

www.tudor.es
www.recypilas.com

www.rezikleta.com
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SAILKAPENA, OSAGAIEN 
BEREIZKETA ETA 

BERRERABILPENA
www.tragamovil.es

Telefono mugikorraren osagaien % 90 
(kableak, bateria, kargatzailea, karkasaren 

plastikoa, metalezko osagai elektronikoak…), 
birziklatu egin daitekeela kalkulatzen da. 

Ekoizpen-ziklora itzultzen da.

Urtez urte gora datorren zatikia da. 
2009an Garbiguneetan 667 kilo telefono 
mugikor bildu ziren, gutxi gorabehera 

67.700 telefono-aparailuren pare.

Hondakina Tratamendua Balioztapena Informazio 
gehiago

ENERGIA 
BERRESKURATZEA

Etxeetan ia erabiltzen ez diren bideo eta 
kaseteen karkasak energia balioztatzeko 

erabiltzen dira, berotasun-gaitasun handia 
daukatelako, nahiz eta filma ezin den berriz 

erabili.

Duela urte gutxi hasi ziren biltzen, okertu 
eta edukiontzi horira botatzen baitziren.

MUGIKORRAK

BIDEO-ZINTAK ETA 
KASETAK

GARBIKETA ETA 
KARKASA BERRIZ 

ERABILTZEA

Gutxi gorabehera % 65 berriz erabil daiteke. 
% 90ek bi edo hiru aldiz kargatzea onartzen 

du eta erdia baino gehiago 6 bider baino 
gehiago karga daitezke. Gero, osagaiak 

bereizi eta horietako bakoitza berrerabiltzen 
da. Merkaturatzea.

Piezak  garbitu eta berriro tonerrez 
betetzea bezain erraza; prest daude 

berriz erabiltzeko. Iaz Garbiguneetan 
12 tona toner utzi ziren.

TINTA ETA TONER 
KARTUTXOAK

ENERGIA 
BERRESKURAPENA

Plastiko hidrokarbonatuen berotasun-
gaitasuna petrolioaren erregai deribatuen 

parekoa da eta, ondorioz, batik bat energia 
lortzeko erabiltzen dira.

Gure zaborraren ia % 10 hainbat motatako
plastikoz osatuta dago. Zabortegietan 

arazoa eragiten dute, leku asko hartzen 
dutelako, kutsatu egiten dutelako eta 
oso astiro deskonposatzen direlako. 
Gainerako zaborretik bereiziz gero, 

guztien onerako balioztatu behar 
eta ahal dira.PLASTIKOAK

www.zabalgarbi.com

www.zabalgarbi.com
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ATERATZEA ETA 
BERRERABILTZEA www.recypilas.com

Merkurioa beste produktu batzuetan berriz erabil 
daiteke, nahiz eta, toxikoa izanik, geroz eta 

gutxiago erabiltzeko joera dagoen. Merkurioa 
ekoizpen-ziklora itzultzen da.

Giza gorputzean dosi txikietan ere 
metatuta, gaixotasun nerbiosoak eragin 

ditzake. Merkurioa toxikoa da, ez da 
deskonposatzen eta hedatuz gero, 

ingurunea kutsatu eta erraz iristen da 
elikagaien katera. Horregatik, oso 

garrantzitsua da halako hondakinak 
egoki bereiztea.

Hondakina Tratamendua Balioztapena Informazio 
gehiago

TRATAMENDU KIMIKOA 
EDO BILTEGI SEGURUAN 

UZTEA

Tratamendu kimikoa ezartzen zaie edo biltegi 
seguruetan uzten dira, elementu kutsatzaileak heda 

ez daitezen. Tratamendu kimikoa edo 
segurtasuneko biltegia, kutsagarriak heda ez 

daitezen.

Ozono-geruzari erasotzen dioten 
produktu kimiko hegazkorrak dituzte. 

Gogoan izan pintura gorde duen ontzia 
ere hondakin arriskutsua izan daitekeela.

MERKURIOZKO 
TERMOMETROAK

AEROSOLAK, 
PINTURAK ETA HAIEN 

ONTZIAK

KONTROLPEKO ISURKETA

HHetarako Kontrolpeko Zabortegiak aurretik 
materialki edo energetikoki balioztatu ezin izan 

diren hondakinak uzteko, tratatzeko eta 
kontrolatzeko biltegiak dira. Legeak baldintza 

zorrotzak ezartzen ditu ingurumenean hondakinak 
isurtzearenondorioz sor litezkeen kalteak 

saihesteko edo murrizteko.

Talde honetan sartzen dira berreskuratu 
ezin diren gainerako hondakin guztiak.

BESTE BATZUK

www.ecocat.es

www.garbiker.bizkaia.net

ONTZIAK BIRZIKLATU; 
ELEMENTU EZ 

ARRISKUTSUAK 
BALIOZTATU; ELEMENTU 
ARRISKUTSUAK SUNTSITU

Farmaziako banaketak edukiontzi espezifikoetan 
jasotzen ditu medikamendu-hondakinak eta gero 

euren instalazioetan dauden edukiontzi 
iragazgaitzetan biltzen ditu. Handik, kudeatzaile 

baimenduek atera eta azken tratamendua ezarriko 
diete. Ezaugarrien arabera, egokiena den 

tratamendua: ontziak birziklatu, elementu ez 
arriskutsuak balioztatu eta elementu arriskutsuak 

suntsitu egiten dira.

Iraungitako medikamenduak eta haien 
ontzi hutsak.

MEDIKAMENDUAK

www.sigre.es

Informazio 
gehiago

Zer dir
a hondakinak?

ZeZeZ r didid riri arar hohoh nono dndn adad kikik nini anan k

Etxeko hondakinen tratamendua


