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Zabalgarbi, S.A. 1993an sortu zan eta bere helburua zan hiri
hondakin solidoen balorizazino energetikorako planta (HHS)
eragitea, bi errekuntza linearekin. Planta honek, Bizkaiak
orduan eukazan beharrizan garrantzitsu bi konpondu behar
ebazan: hiri hondakinen gestinoa europar ingurumen-estra-
tegia eta arau zorrotzenetara moldatzea eta elektrizitate
sorrerarako iturri berriak bilatzea. 

Beharrizan hauek betetzeko Zabalgarbik proposatu eban,
ingurumen-neurri zorrotzenak ezartzeaz gain, ziklo konbina-
tuko balorizazino energetikorako planta modernoen teknolo-
gia egokitzea. Hau da, diseinu barri bat eta industria-proze-
su barria proposatu ebazan: HHSen balorizazino energeti-
korako Zabalgarbi edo Sener Sistema.

Planta honek daukazan berrikuntza teknologikoek kualitatibo
eta kuantitatiboki hobetzen dabez balorizazino energetikora-
ko planta modernoen emaitzak. Europar Batzordearen XVII.
Zuzentarau Orokorrak hau saritu eban Thermie programaren
bitartez.

Zentzu honetan, Zabalgarbik errendimentu elektriko handia-
goa, efizientzia handia eta ingurumen-eragin txikia sortutako
kWh bakotxagaitik lortzen dauz. Aldi berean, tratamendu-
kostuak gitxitu egiten dauz eta baliabideak-HHSak, gasa eta
energia- hobeto kudeatu eta erabiltzen dira, sortu eta kon-
tsumitzen diran lekuetan.

Bizkaiko Hiriko Hondakin Solidoen Kudeaketarako I. Plana
1997-2001 eta gero, egun II. Plana 2005-2016 garatzen ari
da, Zabalgarbi S.Ak., HHSak tratatzeko beste sistemegaz
batera, etxeko hondakinen gestinoak sortutako arazoaren
soluzinoan parte hartzen eta laguntzen dau. Elektrizitatea-
ren sorrera be bermatzen dau.

Juan Ignacio Unda

Zabalgarbi, S.A.ko lehendakaria 
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Hiri Hondakin Solidoen 

balorizazino energetikorako planta

Plantaren ustiapena: Balorizazinoa eta Hondakinen Tratamendua (BHT).

Langile-kopurua: 60 (gitxi gorabehera).

Zerbitzua daben udalerriek: Bizkaiko 100 bat udalerrik.

Zerbitzua daben biztanle-kopuruak: 670.000 (gitxi gorabehera).

Instalazino mota: HHSen balorizazino energetikoa ziklo konbinatuan integratua.

Plantaren datu teknikoak:

Funtzionamendua: 8000 h/urtean gehienezko aurreikuspena.

Hondakin mota: Hiri Hondakin Solidoak eta asimilagarriak.

Linea-kopurua: 1 (30 t/h), beste bat ezaugarri antzekoekin.

Tratamentu-ahalmena: 230.000 - 250.000 t/urtean.

Labe mota: Parrilla labaingarria.

Instalatutako indarra:

• Lurrun-turbina: 56,5 MW batez besteko indar gordina.
• Gas-turbina: 43 MW batez besteko indar gordina.

Produkzino elektrikoa : 730 - 760 milioi kWh/urtean.

Gasak arazteko sistema:

• Errekuntzaren kontrola.
• NOx murrizketa (soluzino amoniakala).
• Gas-garbiketa erdihezea (karesnea).
• Ikatz aktiboko injekzinoa.
• Mahuka-iragazkia.
• Ke berzirkulazinoa (%20).
• Atmosferarako emisioen parametroen monitorizazinoa eta kontrola.
• Arazitako gasen ebakuazinoa atmosferara tximiniatik, tiroko haizgailu

indizutu baten bitartez.

Ingurumen-kontrolak

• Inmisioa:  - Airearen kalitatea kontrolatzeko hiru estazino.
• Inmisión: - Lurra eta begetazinoaren laginketa.
• Inmisión:  - Gainazaleko uren laginketa.
• Emisioak: Eusko Jaurlaritzak zuzenean kontrolatzen dauz, bai denbora

errealeko etengabeko aztertzaileekin dauen konekzinoaren bitartez bai 
aldizka egiten diran laginketen bitartez.

Sustatzailea: Zabalgarbi, S.A.

Akziodunak:   Pribatua: %57

SENER: %26
VTR (FCC): %26
BBK: %5

Publikoa: %43

IDAE: %8
EVE: %10
DFB: %20
MMMI: %5

Informazio orokorra

Instalazioaren jabea:

ZABALGARBI, S.A.

Helbidea: Artigas, 10, 48002 BILBAO

Telefonoa: 94 415 52 88

Faxa: 94 415 19 69

Web orria: www.zabalgarbi.com



BULEGOAK

ZABALGARBI PLANTA

Zabalgarbi plantak 5 hek-
tareako azalera hartzen
dau eta Artigaseko Plan
bereziaren eremuaren 
barruan dago, Arraiz men-
diko mendebaldeko hega-
lean, alegia. Instalazino
industrialek 2,7 hektarea-
ko azalera hartzen dabe
eta lorategiek eta bideek 
gainerakoa.
Artigaseko Plan Bereziak
108 hektareako azalera
dauka eta horreetatik %90
erabilera publikorako
izango dira.

Eremu gehiena (94 hekta-
rea) Bilboko udalerriarenak
izan arren, Zabalgarbik
inguruko basoak barritu,
bidezidorrak eta aparkaleku
bat, aisialdirako eremu
bat, meriendatzeko gune
bat eta jolaserako lekua
eta erreka be eregin eba-
zan.

Zentzu horretan, Zabalgarbi
planta eregita, berreskuratu
egin zan galeriako meatze-
jarduera historikoek eta 
zerupeko harrobiaren ustia-
penak nabarmen degrada-
tutako lurra.

Zabalgarbi 

eta Ingurua
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Plantaren Deskribapen orokorra

Sekzino nagusiak

Sala de control

Besteak beste, ekipo eta funtzio 
honeek ditu:

• Pantalla grafiko elkarreragileak.
• Plantako ekipoak kontrolatzeko 

parametroak.
• Gas arazketa kontrolatzeko 

parametroak.
• Informazio etengabea emisioen 

gainean.
• Kamioien sarrera eta pisaketaren 

kontrola.
• Errekuntza ganberako tenperatura.
• Sortutako energia.
• Barruko energia-kontsumoa.
• Emarien erregulazinoa.
• Edukiak eta hezetasuna gasetan.
• Komunikazino-prozesagailuak.
• Seinale kritikoen transmisoreak.

Planta funtzionalitatearen arabera dago
antolatuta. Bulegoen eraikina aurrean
dago, sarreraren ondoan.

Atzeko aldean, hondakinak tratatzeko eta
elektrizitatea produzitzeko zekzinoak
dagoz.

Azalera honekiko paralelo dagon oru-
bean bigarren HHSen balorizazino ener-
getikorako linea eregiko da. Bere ingu-
ruan, hozketa dorreak, ur-tratamendu
planta, gas naturala hornitzeko Erregula-
rizazino eta neurketa estazinoa (ENE) eta
parke elektrikoa dagoz.

Lorategiez gain, barruko ibilbideak
dagoz. Hauek sarrerako kontrolean has-
ten dira eta erradiaktibitate arkua pasatu
eta gero, hondakinak ustera sartzen eta
urteten diran kamioiak pisatzeko baskulan
jarraitzen dau eta deskargatzeko plata-
formaraino doa. Badaoz be beste zerbitzu
ibilbideak sekzino ezberdinen artean eta
beste bat zepak eta errautsak jasotzen
diran sekzinotik.

Kontrol aretoan plantako
instalizioei, bai balori-
zazino energetikokorako
eta gasak arazteko bai
elektrizitatea sorraraz-
tekoei, jagokezan mo-
nitorizazino, kontrol eta
informazio sistemak
dagoz bertan.



7

Hondakinen balorizazino sekzinoa

• Bi errausketa linientzako deskargatzeko plataforma. Zarratuta dagoan edifizio baten da-
go. Hondakinen hobira deskargatzeko zuloak ditu.

• HHSak gordeteko eta homogeneizatzeko zuloa. Hondakinak homogeneizatzeko eta gor-
deteko ekintzak egiteko bidea emoten dauen ahalmena deko, beti be ustiapena etengabea
eta uniformea izan daiten. Esparrua sakonune baten dago, usainik eta hautsik urten ez dai-
ten.

• Errekuntza pabilioia. Goiko aldean labe-galdara, errekuntza parrilla eta lurrun-sorrerak
dagoz. Beheko aldean batzeko toberak dagoz, bai eta zepa eta aireko errautsak garraiatze-
ko makinak be.

• Ke arazketa pabilioia. Gasak tratatzeko sistemak dagoz. Beheko aldean gas arazketak sor-
tutako hondakinak batzeko eta garraiatzeko toberak dagoz.

• Tximinia. 70 metroko altuera dauen estruktura zilindrikoa da. Barruan gasak ebakuatze-
ko hoditeriak dagoz, bai errausketa-lineakoak, bai errekuperazinoko galdarakoak. Erdian,
emisioak etengabe kontrolatzeko laginak hartzeko puntuak dagoz.

Elektrizitatea sorrarazteko sekzinoa

• Energia elektrikoaren sorrerako pabilioiak, sis-
tema osagarriez gain, errekuperazinorako galda-
ra, lurrun eta gas turbinak eta kondentsadore
nagusia dagoz.

• Parke elektrikoa. Gas eta lurrun-turbinei lotuta-
ko transformazinoko zentroak dagoz bai eta
subestazino elektrikoa eta beharrezko babespe-
nak be.

Beste azpiegitura 
batzuk

Barrukoak:

• Ur-tratamendu planta.

• Hozketa dorreak.

• ENE (Erregularizazino eta
neurketa estazinoa).
• Bulegoak, aldagelak, bo-
tikina, proiekzino eta ba-
tzarretarako gelak eta bisi-
tei harrera egiteko gela di-
tuan edifizioa.

Kanpokoak:

• Airearen kalitatea Kon-

trolatzeko Estazioak:

Arraiz (Bilbo), Alonsotegi
eta Larrazabal (Barakaldo).
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Parke 
elektrikoa

Deskargatzeko
plataforma

HHSak
gordetako zuloa

Labe-galdaraTximiniaHozketa
dorreak

Ur
depositua

Absortzio
dorreak

Mahuka-ira-
gazkia

Ur-tratamendu
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ENE Deskargatzeko
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Emisioen 
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Errekuperazinorako
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Errautsen
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Zepen
urteera
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HHSen balorizazino energetikoa 

gaur egun

Balorizazino energetikorako planta moderno baten instalazino nagusiak, gasak arazteko
sistemez gain, labe-galdara eta lurrun turbo-sorgailua dira.

Hondakinen errekuntzaz galdaran sortzen dan lurrunak turbo-sorgailua elikatzen dau.
Lurrun hau 400ºC inguruko tenperaturan eta 35-40 bar bitarteko presiopean dago.

Adibidez, eta orokorrean, HHSen 30t/h tratatzen dauzan planta batek gitxi gorabehera

12 Mw-ko indar garbia lortuko dau batez beste.

HONDAKINAK

AIREA

LURRUN TURBOSORGAILUA

HOZKETA
DORREAK

LABE-GALDARA

ELEKTRIZITATEAREN SORRERA

LURRUNA (400º, 35/40 bar)
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Ziklo konbinatua 

gaur egun

Energia sortzeko ziklo konbinatuko planta moderno baten 125.000 tep ABG/h ingu-

ru erretzen badira eta bere gas-turbinak 43Mw-ko indar gordina badau, plantan

72,5 Mw-ko indar garbia lortuko da gitxi gorabehera.

AIREA ERREGAIA

BIRJARTZEKO URA

LURRIN TURBOSORGAILUA

ERREKUPERAZINORAKO GALDERA

HOZKETA DORREAK

GAS TURBINA

GAS-TURBINAKO IHES-GASAK

SORRERA ELEKTRIKOA SORRERA ELEKTRIKOA

LURRIN GAINBEROTUA (  540º, 100 bar)

ERREGAILUAK



AIREA ERREGAIA

HONDAKINAK

AIREA

BIRJARTZEKO
URA

LURRIN TURBOSORGAILUA

ERREKUPERAZINORAKO GALDERA

HOZTEKA DORREAK

LABE-GALDARA

GAS-TURBINA

GAS-TURBINAKO IHES-GASAK

SORRERA ELEKTRIKOA SORRERA ELEKTRIKOA

LURRIN GAINBEROTUA (  540º, 100 bar)

LURRUN IRTEERA LABE-GALDARATIK
(  310 º eta 100 bar)
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HHSen balorizazino energetikorako 

Zabalgarbi Sistema

Oro har, HHSen balorizazino energetikorako planten teknologia ziklo konbinatura mol-
datzea da.

Prozesu bakarra eta integratua da eta ondokoek zehazten dabe instalazinoen neurri eta
ezaugarri egokienak, bereziki gas turbina:

• HHSak tratatzeko, plantak daukan ahalmena.
• Plantaren errendimentu termoelektrikoaren optimizazinoak.

Beste prozesu industrialen parean, elkarketa honek Zabalgarbiri abantaila batzuk

emon deutsoz.
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Errendimentu 

energetikoaren gehikuntza

Aurreko adibideen arabera, balorizazino energetikorako planta modernoaren eta ziklo kon-
binatuko plantaren errendimentuak Zabalgarbikoarenaren aldean, honek gehigarrizko ener-
gia garbia lortzen dau.

• HHSen balorizazino energetikorako planta modernoa: Hondakinak: 30 t/h.
Indar garbia: 12 Mw.

• Energia sortzeko ziklo konbinatuko planta: Gas GT eta ER ≈ 125.000 tep ABG/h.
Indar garbia: 72,5 Mw.

• Zabalgarbi planta: HHSen balorizazino energetikorako planta ziklo konbinatuan integratua.

Jardun normaleko batez besteko baldintzetan, Zabalgarbi-
ren plantak:

HHSen 30t/h tratatzen ditu, hau da, gitxi gorabehera
230.000-250.000 t/urtean eta Gasa GT eta ER ≈125.000 tep
ABG/h.

Plantaren indar garbia 95 Mw-koa da gitxi gorabehera.

HHSen balorizazino energetikorako planta moderno baten eta ziklo konbinatuko baten
emaitzak Zabalgarbiren emaitzegaz parekatzen badoguz, zera ikusiko dogu:

B.E. Planta+Z.K. Planta = 84,5 Mw-ko indar garbia 
Zabalgarbi planta = 95 Mw-ko energia garbia 

Beste bi prozesu industrialen emaitzen batuketa baino 10,5Mw gehiago lortzen dauz Zabal-

garbik.

Zabalgarbin, bi prozesu industrialak ziklo baten integratzen dira, horretan datza ezberdinta-
suna.

Beraz, energia elektriko osagarria %87,5 (10,5Mw) gehiago da ahalmen bereko (30t/h eta

12Mw) HHSen ohiko planta batek sortutako energiaren aldean.

Ohiko planta baten aldean, Zabalgarbik errendimentu energetiko garbia handiago dauka,
energia primarioaren aurrezkia bezala neurtuta.

Z = %48,   O = %15

Europar Batasunak aitor-
tu egin dau HHSen balo-
rizazino energetikorako
beste planta moderno
eta eraginkor batzuen
aldean errendimentuan
lortzen dan hobekuntza:
Europar Batzordearen
XVII. Zuzentarau Oroko-
rrak proiektu mota hone-
tarako ezarritako gehie-
nezko diru-laguntza
emon eutsan, Thermie
programaren bitartez.
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Errendimentu 

termoelektriko handiagoa
Zabalgarbi planta tekno-
logia-erreferentzia da
hondakinen balorizazino
energetikorako errendi-
mentu handiko azpiegi-
tura belaunaldi barri ba-
terako.

Energia primarioaren
aurrezkia

Nahiz eta bere diseinuari esker plantak zazpi modutan
lan egin daikeen, instalazino guztiek aldi berean funt-
zionatzen diranean, energia primarioaren aurrezkia
%48 da (44.000 tep/u gitxi gorabehera).

HHSen balorizazino energetikoa Zabalgarbik daukan
ahalmen bereko ohiko planta baten, energia primarioa
energia berriztagarriakaz ordezkatzea ekarriko leuke,
23.500 tep/urtean kopuruaren parean gitxi gorabehera.

Errausketa lineako labe-galdaran –30t/h– lurrun saturatua
sortzen da. Lurruna 310ºC-ko tenperatura eta 100 bar-eko
presiopean dago. Hau da, balorizazino energetikorako
ohiko planta baten baino tenperatura txikiagoa eta presio
handiagoa (400ºC eta 35/40 bar ).

Errekuperazinoko-galdaran, gas turbina bateko ihes-gasen
beroaren bitartez labe-galdarako lurruna gainberotzen da,
540ºC eta 100 bar, ohiko erregaiak dituan zentral termiko
baten antzeko baldintzetan. Gainberotutako lurrun horre-
gaz turbo-sorgailu bat elikatzen da.

Funtzionamentu modu normalean prozesuak %58ko erren-
dimentu termoelektrikoa dau. Hori dela eta, ohiko HHSen
balorizazino energetikorako sistemen aldean, efizientzia
handiagoa da.
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Biomasa erabilteari (HHSakaz
batera doana) eta Zabalgarbi
plantaren errendimentu ener-
getikoari esker, gitxi gorabe-
hera 440.000 t CO2 gitxiago 
isuriko dira urtean.

Sortutako kWh bakotxak 
ingurumenean daukan eragina

murriztea

Sortutako  
kwh bakotxeko CO2

emisioak 
murriztea Sortutako elektrizitatearen kilowatio-ordu bakotxeko

emisioak nabarmen murrizten dituen instalazinoetan
sortzen da energia elektrikoa planta honetan –efizien-
tzia eta hartutako ingurumen-babeserako neurriak dira-
la-eta–.

Murrizketa zenbait ekintzaren bitartez lortzen da:
• Errekuntza-kontrolerako neurriak jarriz ganbera 

eta erregailuetan.
• Errekuntzak sortutako gasak arazteko sistema 

eraginkorrak erabiliz.
• Gas naturala erabiliz.
• Oso teknologia eraginkorra erabiliz.
• Ingurumen-eragina txikiagoa da goi-tentsioko kableen 
lurperatzeari eta usainen eta ingurumen-hotsaren mu-
rriztapenari esker.

Energia berriztagarriak
sustatzeko helburuakaz
bat egin da; izan be, era-
ginkortasun energetikoa
eta ingurumenaren ba-
besa uztartu dira, berto-
ko baliabide energetiko-
ak, berriztagarriak, erabi-
lita.

Beste

ezaugarri

orokor batzuk

Funtzionamentu-baldintzak hobetu. Korrosioa gitxitu da labe-galdaran, bertan sortutako
lurrunaren tenperatura txikiagoa dalako.

Plantaren erabilgarritasun eta funtzionamentu-baldintza hobeak. Fidagarritasun handiagoa
HHSen tratamentu-zerbitzuaren prestazinoan.

Zabalgarbi legezko planta batek urtean 230.000-250.000 tona HHS tratatzeko ahalmena eta
gitxi gorabehera 95 MW elektrizitate instalatu garbi sortzeko ahalmena dauka.

HHS baliabideak, Gasa eta Energiaren gestinoaren eta erabileraren hobekuntzak, plantatik
hurbil daudelako, –sarbide erraza errepidearen bitartez, gasa garraiatzeko sarea, ebakuazino
subestazinoa goi-tentsioan– eragin ekonomikoa eta ingurumen-eragina gitxitzen dauz. Era-
bilgarritasun eta seguritate handiagoek operazino eta mantentze gastuak txikitzen dabez.
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HHSen balorizazino energetikorako gaur eguneko planta modernoetan errekuntza kontrolatu-
tako teknologia aurreratuak eta errekuntzako gasak tratatu, arazi eta kontrolatzeko instalazino
eraginkorrak dagoz.

Teknologia barria kontutan hartzeaz gain, Zabalgarbi bere ingurumen bermenetan harago
joaten saiatu da eta lehenengo errekuntza-linearen funtzionamentua, proba moduan, hasi
baino lehen, airearen eta lurraren kalitatearen, begetazinoaren, gainazaleko uraren eta ingu-
ruko usainen kontrolak eta analisiak hasi ebazan. Geroago, erradiaktibitate arkua jarri zan bas-
kulan, plantan sartzen diran hondakinak kontrolatzeko.

Ingurumen

Bermenak
Prozesuaren diseinua

• Gasak arazteko sistema.
• Isurketaren gitxitzea.
• Eraginaren gitxitzea 

(iragazgaipena, berzirku-
lazinoa,…).

Kontrol eta Zaintza 

sistemak

• Ingurumen-kontrolak
• Sarrera eta irteeren 

kontrola.
• Hondakinen gestino 

egokia.

Sarrera eta nahasketaLabe-galdaraKe arazketa
Energia

elektrikoaren sorrera
Sare elektrikora

urteera

HHSEn hobia

HHSak
Galdara

Amoniako
injekzioa

Errausketa
parrilla

Lurrun turbina

Gas turbina

Parke elektrikoa

Errekuntza
kontrola

Lurrun sorrera

Tximinia

Igorpenen kontrola

Berreskuratze galdara

Zaborrak
atera

Txatarrak
atera

Errautsak
atera

Arazketa-
-hondakinak

atera

Karesne
injekzioa

Ikatz aktiboaren
injezkioa

Mahuka-iragazkia

Gasen
garbiketa
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Gasak arazteko sistema

Erabilitako ke arazteko sistemek ingurumen-
eragina gitxitzen dute eta kontutan daukate:

Errekuntza kontrola. Gitxienez 850ºC-ko
tenperaturan egongo dira segundoan, eska-
tutako oxigeno portzentaiagaz, zuzentarau
europarraren betekizunei kasu eginez. Izan
be, zaborrean izaten diran dioxinak eta fura-
noak deuseztatzen dira holan.

Nitrogeno-oxidoa gitxitu, errekuntza-gan-
beran soluzino amoniakala (%23) injektatuz
konbustion-galdaran eta ke berzirkulazinoa
arazketaren ondoren.

Gasak garbitu eta azidoak neutralizatu,
xurgatze-torrean karesnea injektatuz.

Metal astunak eta beste kutsatzaile ba-
tzuk ezabatu adsortzio bidez, ikatz aktiboa
injektatuz.

Amaierako neutralizazinoa eta gasen
garbiketa, mahuka-iragazkiaren bitartez.

Atmosferarako emisioen parametroen
kontrola eta monitorizazinoa, eta emi-
sioen kontrola Administrazino eskuduna-
ren aldetik.

Ingurumen-eragina gehiago gitxitzeko,
arazitako gasen %20 berzirkulatzen da
eta aire sekundario bezala erabiltzen da bai
errekuntzan bai sistemak aurreberotu
behar diran prozesuetan.

Zabalgarbiko planta di-
seinatzerakoan, gasen
tratamentua alor ga-
rrantzitsuenetariko bat
izan da. Oso inbertsio
handia egin dogu alor
honetan poluitzaileen
igorpen mailak Hiri
hondakin solidoen
errausketarako 2000/76
Europar Arteztarauaren
eta maiatzaren 30eko
653/2003 Errege-Dekre-
tuaren azpitik egon dai-
ten.
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Ingurumen-kontrol eta zaintzarako sistemak

Tximiniako Kontrola: CO, NOx, SO2, HCL, COT, O2,

Partikulak, Emaria, P, Tª, Hezetasuna.

• Kontrola arazketa baino lehen eta ondoren.
• Neurketa sistema erredundantea.
• Eusko Jaurlaritzagaz konekzioa denbora errealean.
• Blokeo automatikoa 4 orduren buruan.

Ingurumen-zaintza 
Inmisioa

• Airearen kalitatea kontrolatzeko hiru estazino. 

• Laginketak lurrean eta begetazinoan.

• Laginketak gainazaleko uretan.

• Etengabeko parametroak (airea):
PM10, O3, NOx, SO2, COV, HCL, 

Dorre meteorologikoa.

• Aldizkako neurketak:
Uretan, lurrean, begetazinoan eta airean 
egiten dira.

• Uretan, lurrean eta begetazinoan:
Metal astunak, Dioxinak eta Furanoak.

• Airean:
- Hidrogeno Fluoruroa (HF).
- Metal astunak.
- Dioxinak eta Furanoak.

Airearen kalitatea kon-
trolatzeko estazioak es-
trategikoki kokatuta dau-
de Arraiz mendian (Bil-
bo), Alonsotegin eta La-
rrazabalen (Barakaldo).

ZABALGARBI
(mg/Nm3)1

MUGAK
(mg/Nm3)2

Dioxinak eta Furanoak

NOx

0,00813 ng TEQ/Nm3

168,34

3,65

7,8

2,04

4,57

0,1033

14,7

0,10423

0,000133

0,0067433

Partikulak

HCL

COT

CO

SO2

Hg

Cd+Tl

HF

Pb+Cr+Cu+Mn+
As+Ni+Sb+Co+V

0,1 ng TEQ/Nm3

200

10

10

10

50

1

50

0,5

0,05

0,05

1. Emisioen neurketa 2006ean.

2. 2000/76 Errausketarako Arteztaraua eta maiatzaren 30eko 
653/2003 Hiri hondakin solidoen errausketarako Errege-
Dekretua.

3. 2006ko lehenengo hiru hiruhilekoetako batezbestekoa.

Beste emisio batzuk
Ur lurruna: Hozketa dorreak lurruna igortzen dau atmosferara
ura hozteko prozesuaren ondorioz.

HHSen errekuntzagatiko emisioak
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Zepak
Supazterraren hondoan biltzen dira. Ez dira arriskutsuak eta plantan sartutako
HHSen pisuaren %21 dira eta bolumenaren %8.

Errekuntza ostean zaborrean geratzen diran burdinazko txatarrek (%2,30), hauek
enpresa metalurgikoetan balioztatzen dira, eta burdinazkoak ez diran txatarrek

eta material geldoek (18,70%), beira, obra-hondakinak, zeramika, etab. osatzen
ditue. Material hau laster agregatu moduan erabiliko da obra zibil eta publikoetan.

Errautsak
Aireko errautsak eta gasen arazketan sortutako hondakinek osatzen ditue. HHSen
pisuaren %4-4’5 inguru eta bolumenaren %1 baino gitxiago dira.

Bere pisuaren %50/60 karea da. Zaborragaz sartu diren beste metal batzuek be
osatzen ditue portzentaia txikietan besteak beste, aluminioak, burdinak, magne-
sioak eta potasioak. Zn (%0,75), Pb (%0,17), Ni (%0,0076), Cd (%0,0065), Cr
(%0,0139), Hg (%<0,001) eta As (%0,0013) metalen aztarnak be dagoz.

Plantan batuta izan eta gero, gestore baimendu batek inertizazinoko prozesuen
bitartez tratatzen dauz, dauzen metal astunak egonkortzeko eta lixibiatzea saihes-
teko. ondoren, arriskurik ez dutenean, hondakindegi batera garraiatzen dira.

Zabalgarbik, tratatutako HHSen %95 berreskuratuko dau, laster:

• Batez be balorizazino energetikoaren bitartez eta HHSak energia 

elektrikoa bihurtuz. 

• %21 eraikuntza material eta txatarra moduan berreskuratzen da 

eta,

• Gainontzeko 4-4’5%, azkeneko hondakina, modu egokian proze-

satzen da.

Zaborraren gaikako ba-
tzea ugaritu eta hobe-
tzen dan neurrian, gi-
txitu egingo da zepen
kopurua eta zepetako
elementu kutsatzaileen
kopurua.

Azpiproduktu solidoak

Zaborra labe-galdaran erre ostean geratzen diran azpiproduktu solidoak bi mota-
takoak dira: zepak eta errautsak.




