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1
SARRERA ETA 
AURREKARIAK

Bi etapatan banatzen da arku elektrikoko labeak 
(aurrerantzean, AEL) dituzten altzairu-fabriketako 
altzairugintza-prozesua: lehen etapari lehen 
metalurgia deritzo eta AELean egiten da. Bertan, 
lehengaiak (burdina gozoko txatarra edo altzairua, 
burdinurtu eta aurre-erreduzitu kopuru txikiak) 
fusionatu egiten dira eta finketaren fase oxidatzailea 
edo azidoa gertatzen da. Bigarrenari, aldiz, bigarren 
mailako metalurgia edo bainu urtuaren finketa 
deritzo. AELean ematen zaio hasiera eta koilara-
labean edo altzairu herdoilgaitzentzako AOD 
prozesuekin bukatzen da.

Siderurgia-plantetan lehengaien kalitatea 
optimizatzen da, beste edozein produkzio-
prozesutan bezalaxe. Arku elektrikoko labea duten 
altzairu-fabriketako lehengai nagusia txatarra denez, 
lehengaia kontrolatzeko eta erabiltzeko prozedurak 
daude. Horiek lehengaia jasotzean, biltegiratzean eta 
labe elektrikoan prozesatzean aplikatzen dira, eta 
haiei esker baliabide naturalen zikloak behar bezala 
ixtea bermatzen da. Aurretik aipatutakoari jarraikiz, 
txatarra jaso eta sailkatu eta gero, lehengaiaren 
hautaketa egiten da. Ondoren, txatarra hori nahastu 
egiten da labe elektrikoan burdinurtuarekin eta 
aurre-erreduzituekin, kareekin, aparra sortzeko 
ikatzarekin eta abarrekin, altzairuen eta sortutako 
azpiproduktuen kalitatea optimizatzeko

AEL bidezko altzairugintza-prozesuak hainbat 
fase ditu, besteak beste, fusioa eta herdoiltzea. Bi 
fase horietan beharrezkoak ez diren elementuak 
deuseztatu eta ezpurutasun guztiak metatzen dituen 
apardun zepa sortzen da. Behin fase horiek bukatuta, 
fusio-zepa ateratzen da –zepa beltza izenaz 
ezagutzen dena–. Zepa hori burdina-txatarraren 
eta burdinazko aurre-erreduzituen fusio- eta 
desfosforizazio-prozesuetan burdinazko aleazioen 
likidoetan azalean geratzen den materialaren 
hoztearen eta solidotzearen ondorioz sortzen da. 

Zepa beltza edo fusio-zepa 85 eta 150 kg/altzairu 
tona bitarteko proportzioan sortzen da, txatarraren 
kalitatearen arabera. 

AELeko zepa beltzek honako osagai hauek dauzkate, 
oro har: karea, silizea, magnesia, alumina eta 
burdina-oxidoak. Zepa horiek ez dute ezaugarri 
hidrauliko eta puzolaniko nabarmenik; horrenbestez, 
zepa horiek hiri-azpiegituretan eta eraikuntzan 
aprobetxatzeko potentzialik handiena material 
granular gisa izan dezaketen balorizazioa litzateke. 

Agregakin siderurgikotzat har daitekeen material 
granularra lortzeko AELeko zepa beltzen balorizazio-
prozesuan, hainbat aurre-tratamendu aurreikusten 
dira, besteak beste, elementu metalikoak 
deuseztatzera, ardatz granulometriko komertzialak 
lortzera eta ekoiztutako material granularraren 
egonkortasuna bermatzera zuzenduta daudenak. 

Arrazoi metalurgikoak direla medio, kare-adizio 
handiak behar dira kalitate handiko altzairuak 
ekoizteko. Horrenbestez, burdina-fabriketako zepek 
CaO (kaltzio oxido) handia dute. Hoztutako zepetan 
hainbat forma har dezake kaltzio oxido horrek: 
silikato forma tri- eta bi-kaltzikoak ferritoarekin 
eta aluminatoekin, edo kare askea (CaO aske) edo 
hondakin-karea, altzairugintza-prozesuan disolbatu 
ez bada. Aipatutako kare hori hidratatu egin 
daiteke hezetasunarekin. Horrek altzairugintzako 
zeparen egitura kaltetzea ekar dezake, izan ere, 
bolumen-exijentzia handiagoa du fase hidratatuak. 
Kare aske kopuruarekin batera, handitzearekiko 
erresistentziaren oinarrizko beste irizpide bat da 
porositatea, eta, horrenbestez, baita hezetasunaren 
irisgarritasuna ere. Gainera, magnesia askearen 
(MgO askea) presentziak ere zepa beltzak fusio-
etapan hedatzearekiko duen egonkortasuna edo 
erresistentzia muga dezake erabat. Magnesia askea, 
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periklasa kristalinoaren forman, zeparen hedatze-
potentzialaren osagai oso garrantzitsua da. 

Zepa beltzaren zahartzea edo umotzea aire 
zabalean denbora batez utzita egin izan da. Biltegian 
eta metaketetan dauden zepak ureztatzea eta 
iraultzea (hezetasun- eta lehortasun-zikloak) zepa 
horiek egonkortzeko metodo eraginkorra da. Izan 
ere, ahalbidetu egiten dira hedatze-fenomenoak 
kare eta magnesia askeen hidratazioaren eta 
karbonatazioaren bitartez, zepa horiek beste 
material batzuk ekoizteko erabili aurretik. Zepak 

iraulketarik gabe edukitzea lehen 20 cm-ko 
sakontasunean bakarrik da erabilgarria. Beraz, 
zepa horiek aldian behin mugitzea oso egokia da 
homogeneoa eta etorkizunean erabilgarria den 
produktu bat lortzeko.

Altzairu-fabrika bakoitzean erabilitako prozesuen 
araberakoa da umotze-aldia. Zeparen egonkortze-
aldia 72 ordu eta 4 hilabete bitartekoa izan daiteke 
zepa motaren, hozte-prozesuaren, aplikazio jakin 
baterako hedatze-xedearen eta hautatutako 
zahartze-prozeduraren arabera.
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2
EAE-KO EGOERA

Euskal Autonomia Erkidegoan altzairugintza ugari 
dago, eta, horrenbestez, baita zepa kopuru handia 
ere. XX. mendeko azken hamarkadan sortutako 
zepa beltz kopurua handia zenez, AEL bidezko 
altzairugintzako zepak balorizatzeko eta ondoren 
erabiltzeko erregulazioa ezarriko zuen arau-esparru 
–eta esparru metodologiko– bat sortu behar 
izan zuten euskal erakundeek Euskal Autonomia 
Erkidegoko eremurako. Arau-esparru hori 34/2003 
Dekretuan [2003ko EHAA] jaso zen.

2006 eta 2015 artean AEL bidezko fusiotik sortutako 
zepa beltzaren balorizaziotik eratorritako agregakin 
siderurgikoa ekoizteko hainbat planta ezarri ziren 
Euskal Autonomia Erkidegoan, merkatuaren eskari 
iraunkorrak bermatzeko, esaterako, hormigoiaren 
ekoizpenean erabiltzeko. Industria-hondakin familia 
honen inguruko jakintzak handitzeko asmoz, 
hainbat proiektu garatu dira Euskal Autonomia 
Erkidegoko hondakin-korronteak kudeatu eta 
berrerabiltzeko politika publikoen barnean. 
Proiektu horiek hondakinen izaera aztertzera 
(konposizio kimikoa, ezaugarri fisikoak eta abar) 
zuzendu dira, bai eta beren ingurumen-ebaluazioa 
egiteko hurbiltze metodologikoa aztertzera ere 
(lixibiatze-saiakerak, epe luzera hondakinek duten 
portaeraren modelizazioa, onarpen-irizpideak, analisi 
ekotoxikologikoak edo agertoki jakinetako arriskuak 
aztertzea). XXI. mendeko bigarren hamarkada 
honetan, 34/2003 Dekretua neurri batean zaharkitua 
geratu da, zehazki, erabilera-aplikazioei dagokienez; 
izan ere, erabilera berriak eskatzen dituzte 
siderurgia-sektoreak, zepa beltzen tratamendurako 
enpresek eta azken erabiltzaileek. Horregatik 
guztiagatik, beharrezkoa izan da hasierako esparrua 
berrikustea esparru horren eboluzioa zehazteko, 
betiere merkatuaren eskaria eta egungo ezagutza-
gabeziak kontuan hartuz. 

Euskal erakunde publikoek duela hainbat urte 
hauteman zuten Euskal Autonomia Erkidegoko 
hondakinen kudeaketa esparru metodologiko komun 
eta estandarizatu batera eboluzionatzeko beharra; 
are gehiago, orokorrean, Europar Batasunean 
ezarritako zuzentarau eta praktiken antzekoagoa 
izan behar du. Horrela bada, 2020ko EAEko 
Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planak 
honako jarduketa hauek ezartzen ditu:

• Zepen balorizazioan aplikagarria den araudia 
aztertzea (34/2003 Dekretua), azken hamarkadan 
beste hondakin batzuekin gauzatutako araudiaren 
aurreko ikerkuntzarekin bat datozen erabilera 
gehigarriak ahalbidetzeko.

• Zeparen egungo erabilera posibleak aztertzea 
sektorearekin elkarlanean eta, behar izanez gero, 
beste arau batzuen garapena sustatzea.

• Birziklatutako agregakinei dagokienez, 
erosketa publiko berderako tresnak garatzea; 
hitzarmenak sustatzea Etxebizitza eta Garraio 
Sailekin, eraikuntza-enpresa handiekin, 
arkitektoekin, udalekin..., eta arauan jasotzea 
herri-lan publikoetan birziklatutako agregakinak 
gehienezko ehuneko koherenteetan erabiltzeko 
nahitaezkotasuna, Eusko Jaurlaritzaren agregakin 
birziklatuak erabiltzeko agindu teknikoan ezartzen 
diren erabileretarako.

Berrikusketa-prozesu horren emaitza izan da 
APIRILAREN 9KO 64/2019 DEKRETUA, ARKU 
ELEKTRIKOKO LABEETAKO ALTZAIRUGINTZAKO 
ZEPA BELTZAK BALORIZATZEKO 
JARDUERETARAKO ETA ONDOREN AGREGAKIN 
SIDERURGIKO GISA ERABILTZEKO ARAUBIDE 
JURIDIKOA EZARTZEN DUENA.
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3
DEFINIZIOAK

Atal honek termino teknikoen glosarioa dakar, gidaren erabiltzaileari 
aplikazioaren helmena, testuingurua, erabilera-agertokiak eta aplikazio-
baldintzak interpretatzen laguntzeko.

AEL BIDEZKO FUSIO-ZEPEN BALORIZAZIOA
Zepa-ekoizleak edo hirugarren batek aplikatutako 
prozedura. Horri esker, zepetan dauden baliabideak 
aprobetxa daitezke, eta, zehazki, zepetatik agregakin 
naturalen ordezkari izan daitezkeen material 
inorganikoak lor daitezke, giza osasuna arriskuan 
jarri gabe eta ingurugiroa kaltetu dezaketen metodo 
edo prozedurarik gabe.

ALTZAIRUA
Burdinaren eta karbonoaren arteko aleazioa, 
burdinurtuaren edo burdina-txatarraren, altzairu-
txatarraren edo zuzenean erreduzitutako burdinaren 
fusioaren eta finketaren bitartez lortzen dena. 
Karbono-kopuruaren ehunekoa % 0,002 eta % 1,7 
artekoa da.

ALTZAIRU HERDOILGAITZAK
Korrosioaren aurkako erresistentzia handidun 
altzairuak, kromo (Cr) kopuru handia dutelako. 
Hainbat iritzi dago altzairua herdoilgaitz 
bihurtzeko beharrezkoa den kromo kopuruaren 
inguruan, baina konposizio horrek gutxienez 
% 10,5eko kontzentrazioa izan behar du. Nikela 
(Ni) eta molibdenoa (Mo) konposizio horretan 
aurki daitezkeen elementu arruntak dira. Hala ere, 
manganesoa, kobrea, titanioa, silizioa eta beste 
aleazio-elementu batzuk ere aurki daitezke.

APLIKAZIO AGLUTINATUAK
Material granulatuak konglomeratzailearekin 
nahastuta erabiltzea (zementua, betuna edo beste 
edozein konglomeratzaile hidrauliko, hidrauliko-
puzolaniko edo aireko konglomeratzailerekin). 
Horrek kohesioa ematen dio. Aplikazio horien 
ezaugarria da agregakinak matrize inorganiko batean 
kapsularatzea.

APLIKAZIO EZ-AGLUTINATUAK  
(EDO APLIKAZIO GRANULATUAK)
Askotariko hiri-lanetan erabiltzen dira material 
granulatuak hurrenez hurreneko hainbat geruzatan 
trinkotuz, konglomeratzailerik gehitu gabe.

APLIKAZIO (EZ-AGLUTINATU) DRAINATZAILEA
Erabilera honek, besteak beste, bildutako urak 
garraiatu eta husteko funtzioa du. 

ARKU ELEKTRIKOKO LABEA (AEL)
Txatarrak erabiliz, altzairua sortzen duen instalazioa. 
Horri, besteak beste, erredukzio zuzeneko burdina 
eta burdinurtua gehitu dakizkioke. Gainerako 
produkzioa oinarrizko oxigenoko labeen bitartez 
sortutako burdinak (bihurgailuak) osatzen du. Arku 
elektrikoko labea estalki tolesgarria duen edukiontzi 
erregogorra da. Estalkiaren bitartez, grafitozko 
elektrodoak sartzen dira txatarrak kargatu eta gero, 
eta jarraian, itxi egiten da labearen estalkia. Sarritan 
urtze bakoitzeko 60-150 tonako edukiera duten 
labeak erabiltzen dira, baina batzuetan handiagoak 
ere izan daitezke. Hala ere, normalean oxigenozko 
putz-egite bihurgailuak baino txikiagoak dira. Urtzea 
elektrodoek eta txatarrak osatzen duten arku 
elektrikoak askatutako energiari esker lortzen da. 

BAHETZEA
Tamainaren arabera banatzea.

BALASTOA
Agregakin honek partikulen azaleraren % 100a 
du birrinduta. Trenbideak eraikitzeko sortzen da, 
eta normalean 31,50 eta 63 mm arteko partikulek 
osatzen dute. Aglutinatu gabeko aplikazioa.
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BETELAN LOKALIZATUAK
Obra-unitateak dira, eta material granularrak 
zangetako betelanetan, fabrika-obretako 
estradosean, zimenduan edo estribuen euskarrian 
edo azalera murriztua duen edozein eremutan 
zabaltzean eta trinkotzean datza, baita azalera 
murriztua duen edozein eremutan ere, egiturazko 
konpromisoak edo beste edozein arrazoik galarazten 
duelako gainerako betelanetan erabiltzen diren 
makineria-ekipoak erabiltzea, edo eraikitzean arreta 
handiagoz jardun behar delako. Aglutinatu gabeko 
aplikazioa.

BURDINA KENTZEA
Zepak harrapatutako burdin-materiala 
errekuperatzea birrintze- eta bahetze-prozesuen 
bitartez, baita banatzaile ferromagnetikoen bitartez 
ere.

EGITURAZKO HORMIGOIA
Eraikuntza-elementuetan edo hiri-azpiegituretan 
egituraren erantzukizuna duten hormigoiak. 
Masa-hormigoi, hormigoi armatu eta hormigoi 
aurreatezatu gisa sailka daitezke. Masa-hormigoien 
gutxieneko erresistentzia bereizgarria 20 MPa-koa 
da. Hormigoi armatuen gutxieneko erresistentzia 
bereizgarria 25 MPa-koa da.

ERREPIDEAREN AZPI-OINARRIA
Oinarriaren azpian eta zabalgunearen gainean 
kokatutako bide-zoruaren geruza.

ERREPIDE-OINARRIA
Zoladuraren azpian dagoen bide-zoruaren geruza 
(gurpilbideko geruzak eta tarteko geruzak osatzen 
dute). 

ESTRADOSA (HORMA, AZPIKO PASABIDEA, 
ESTRIBUA ETA ABAR)
Lursailarekin kontaktuan dagoen elementuaren 
atzeko (ezkutuko) aldea.

GURPILBIDEKO GERUZA
Bide-zoruaren goiko geruza, trafikoaren ekintzak 
zuzenean jasotzen dituena. Geruza hori nahaste 
bituminosoak (bide-zoru erdi-malgu edo erdi-
zurrunetan) edo hormigoia (bide-zoru zurrunetan, 
autonomia-erkidego honetan gutxiago erabiltzen 
direnak) erabiliz sortu daiteke.

HEDATZEA
CaO eta MgO askeak eta zepetan dauden beste 
mineral batzuek sortutako bolumenaren hazkunde 
ezegonkorra. 

HORMIGOIA
Legarra, hartxintxarra, hondarra, zementua, 
gehigarriak eta ura nahastetik sortutako material 
konposatua. Zementuaren hidratazio hidraulikoko 
erreakzioen bitartez fraguatzen da. Aplikazio 
aglutinatua.

HORMIGOI ARMATUZKO KUTXAK PORTUETAKO 
DIKE BERTIKALETARAKO
Hondoratze-lekuraino ur gainean eraman eta lekuan 
bertan hondoratzen diren eraikuntza-elementuak, 
agregakinez betetzen direnak gero, egonkortasuna 
bermatzeko. 

HORMIGOI EZ-EGITURAZKOA
Eraikinaren egituraren gaineko erantzukizunik 
ez duten hormigoiak dira, baina egiturazko 
hormigoiari bere iraunkortasun-baldintzak hobetzen 
laguntzen diotenak edo material erresistente bati 
behar duen bolumena ematen diotenak, xede 
jakin baterako behar den geometria lortzeko. 
Esate baterako, garbiketa-hormigoiak, betelan-
hormigoiak, zintarrietarako hormigoiak edo pareko 
prefabrikatuak izan daitezke, betiere egituraren 
gaineko erantzukizunik ez dutenak. Hormigoi 
ez-egiturazkoaren gutxieneko erresistentzia 
bereizgarria 15 MPa-koa da.

KARBONO-ALTZAIRUA
Altzairua, kalitate arruntekoa eta aleazio 
garrantzitsurik gabea.

LEGAR-ZEMENTUA
Agregakinen, zementuaren, uraren eta, batzuetan, 
adizioen nahastea; behar bezala trinkotuta, 
errepideen bide-zoruen oinarrizko geruza eraikitzeko 
erabiltzen da. Aplikazio aglutinatua.

LIXIBIATZEA
Material jakin bateko substantzia disolbagarriak 
fase likido batera (normalean uretara) transferitzeko 
prozesu fisiko-kimikoa, material horrekin kontaktuan 
dagoenean.

LUBETA
Makineria astunaren bitartez material granularra 
zabaldu eta trinkotzen da geruzatan. Hala, 
plataforma bat sortzen da, errepideen bide-zorua 
ezarriko dena. Aglutinatu gabeko aplikazioa.

NAHASTE BITUMINOSOA
Aglutinatzaile hidrokarbonatatu bat da, agregakinen 
(mineral-hautsa barne) eta, batzuetan, gehigarrien 
nahasketatik datorrena; horrela, agregakinaren 
partikula guztiak aglutinatzailearen mintz 
homogeneo batez estalita geratzen dira. Aplikazio 
aglutinatua.
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OPERADORE-BALORIZATZAILEA
AEL bidezko fusio-zepatik eratorritako agregakin 
siderurgikoak manipulatu, balorizatu eta 
merkaturatzen dituen agentea. Altzairu-fabrikan 
dagoenean, altzairu-fabrika bera izango da 
ingurumen-baimen integratua emango duena. 
Baimen horrek altzairu-fabrikaren eta operadore-
balorizatzailearen arteko hitzarmena jasotzen duen 
eranskin bat izango du.

ZABALGUNE HOBETUA 
Lurzoru edo material eranskinen geruza multzo 
berria, edo daudenen egonkortzea. Bide-zoruaren 
azpialdean daude eta bide-zoruaren oinarri dira.

ZABOR-LEGARRA
Material granulatua, granulometria jarraitukoa, 
errepideetako bide-zoruetako oinarri-geruza gisa 
erabiltzen dena. Aglutinatu gabeko aplikazioa.

ZEMENTU GUTXIKO HORMIGOI BIBRATUA
Agregakinak, zementua, ura eta gehigarriak nahastuz 
lortutako nahaste homogeneoa. Hain da handia bere 
loditasuna, barneko bibragailuak jarri behar zaizkiola 
trinkotu dadin. Aplikazio aglutinatua.

ZEPA (AEL)
Altzairua arku elektrikoko labean (AEL) fabrikatzean 
sortzen den jatorri industrialeko materiala, altzairua 
urtzean, fintzean zein lantzean sortua, eta, hark 
baino pisu espezifiko txikiagoa duelarik, hartatik 
bereizi egiten dena.

ZEPA BALORIZATUEN ERABILTZAILEA 
Zepa balorizatua erabiltzen duen pertsona fisiko edo 
juridiko oro.

ZEPA-BALORIZATZAILEA
Zepen balorizazioa egiten duen pertsona fisiko edo 
juridiko oro. Ingurumen-baimen integratua izan 
behar du. Balorizatutako zepen erabiltzaile gisa 
definitutakoak ez dira balorizatzailetzat hartuko.

ZEPA BELTZA EDO AEL BIDEZKO FUSIO-ZEPA
Txatarraren fusio-prozesuan sortzen den AEL bidezko 
zepa. 

ZEPA-EKOIZLEA
Arku elektrikoko labeetan altzairua sortzen duen 
industria edo ekintza baten titularra den aldetik, 
zepa-sortzailea den pertsona fisiko edo juridikoa.

ZEPA ZURIA EDO AEL BIDEZKO FINTZE-ZEPA
Altzairurtua fintzean sortzen den AEL bidezko zepa.
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4
ZEPA BELTZEN 
UMOTZEA ETA 
BALORIZAZIOA 

AEL bidezko zepa beltzen balorizazio-prozesuak, zepa horiek agregakin 
siderurgiko bihurtzen dituztenak. Hainbat etapa dituzte lortutako material 
granularraren egonkortasun bolumetrikoa, kalitatea eta tamaina bermatu eta, 
horrela, aplikazio ezberdinetarako merkaturatu ahal izateko. 

Operadore-balorizatzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko eremuan jarraian 
ageri diren irizpide teknikoak betetzen direla bermatu behar du.
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ZEPA BELTZAREN BILTEGIRATZEA 

Zepa beltza siderurgiako beste azpiproduktu 
batzuekin kutsatu ez dadin, siderurgiako 
instalazioetan zepa beltzak metatzeko espazioak 
daudela bermatu beharko da, betiere behar beste 
konpartimendutan banatuz. Metaketen artean 
bereizketarako espazio fisiko nahikoa ezarri beharko 
da, zepa zuriak zepa beltzarekin kontakturik ez duela 
bermatzeko.  

JATORRIZKO ZEPA BELTZEAN EDO 
ONDORENGO PRODUKTUETAN DAUDEN 
HEDATZE-KONPOSIZIOAK EGONKORTZEA. 

Jatorrizko zepa beltzean edo ondorengo 
produktuetan dauden hedatze-konposizioak 
egonkortzea umotze- edo zahartze-prozesuen 
bitartez bermatuko da. Bi modutara egin daiteke 
hori: zepa beltza tratatu aurretik edo tratatu 
ondoren lortutako agregakin siderurgikoetan ezarriz. 
Honako hauek izan daitezke umotze- eta zahartze-
prozesuak: ureztatzea, metatutako materiala 
iraultzea, CO2 atmosferikoa erabiliz metatzea edo 
hedatze-konposizioak karbonatu bihurtzera 
zuzendutako beste karbonatazio-prozesu azeleratu 
batzuk erabiltzea. 

1. IRUDIA. ZEPA BELTZAK ZAHARTU ETA UMOTZEKO 
PROZESUAK.

Zepa beltzaren edo agregakin siderurgikoaren 
umotze- edo zahartze-prozesua geruza iragazgaitz 
baten gainean egingo da. Materiala azalera 
handi batean zabaltzea gomendatzen da, eta 
hezetze- eta lehortze-zikloak betetzea, harik eta 
hedatze-konposatuen (kare eta magnesia askeak) 
egonkortasun bolumetrikoa eta material astunen 
lixibiatuaren murrizketa, erabilera ezberdinetarako 
ezarritako baldintzen arabera, bermatzen diren arte. 
Umotze- edo zahartze-prozesua bereziki eraginkorra 
da lehen 45 egunetan, momentu horretatik 
aurrera egonkortuko baita. Era berean, aipagarria 
da zepa likidoaren hozte laster batek egitura 
porotsua sortzen duela eratortzen den agregakin 
siderurgikoan. Hori horrela gertatzen da okluitutako 
aire-burbuila gehiago dagoelako. Horrexegatik, 
hozte motelago batek egitura lodiagoak sortzen 
ditu. Aipatutako porositate horrek zehazten ditu 
zeparen balorizazio fisiko-mekanikoa egin eta gero 
lortzen diren partikula granulatuen dentsitatea eta 
xurgapena. Hori guztia kontua hartuz, lortutako 
partikulen porositatea AELean aparra sortzeko 
prozesuetako zepa likidoetan dauden gas okluituen 
araberakoa da.

Horrenbestez, umotze- eta zahartze-aldia 3 eta 120 
egun bitartekoa izan daiteke zepa motaren, hozte-
prozesuaren, aplikazio jakin baterako hedatze-
xedearen eta hautatutako zahartze-prozeduraren 
arabera. Edonola ere, agregakin siderurgikoa nahikoa 
egonkorra dela kontsideratuko da baldin eta haren 
hedatze-balioa, UNE EN 1744 arauaren 19.3 atalean 
jasotakoarekin bat etorriz, xede-erabilerarako egokia 
bada.
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Hurrengo taulan (1. taula) eraikuntza-erabileretarako zehaztutako hedagarritasun-balio batzuk aurki daitezke.

ERABILERA JAKINETARAKO HEDAGARRITASUN-BALIOAK

APLIKAZIO-EGOERA APLIKAZIOA HEDAGARRITASUN-
BALIO 
ONARGARRIAK

ARAUA (A)
GOMENDIOA (G)
BALORERIK EZ (0)

IRUZKINAK 

APLIKAZIOAK 
AGLUTINATUAK

Egiturazko masa-hormigoia <% 0,4 G Balio enpirikoak. Burututako 
eraikuntza-esperientziak.

Egiturazkoa ez den 
hormigoi prefabrikatua

<% 0,4 G Balio enpirikoak. Burututako 
eraikuntza-esperientziak.

Egiturazkoa ez den 
garbiketa- eta betelan-
hormigoia

<% 0,4 G Balio enpirikoak. Burututako 
eraikuntza-esperientziak.

Errepideetarako hormigoia 
(zementu gutxiko hormigoi 
bibratua eta zoladuretarako 
hormigoia)

% 0 A: UNE-EN 1744-1 
(19.3) araua

PG3ko 550.2.4.1. eta 551.2.4.1. 
artikuluak

Zementuz tratatutako 
materialak: legar-zementua

- 0 Baldintza tekniko partikularren 
agirian zehaztutakoak.

Nahasketa bituminosoak: 
- Beroan,
- Hotzean,
- Tratamendu bereziak 
hartxintxarrarekin

<% 3,5 A: UNE-EN 1744-1 
(19.3) araua

PG3ko 542. eta 543. artikuluak 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
errepide-sareen zoruak 
dimentsionatzeko araua,  
3. eranskina.

AGLUTINATU 
GABEKO 
APLIKAZIOAK 
GUZTIZ 
IRAGAZGAITZA EZ 
DEN ESTALKIPEAN

Lubetak eta lursailen 
nibelazioa (zimendua eta 
nukleoa)

<% 5 A: UNE 103601 
araua

PG3ko 330.4.4.2 art.
Euskal Autonomia Erkidegoko 
errepide-sareen zoruak 
dimentsionatzeko araua.

Gailurrak eta lubetetako 
ezpondak (kokoteak)

<% 3 A: UNE 103601 
araua

PG3ko 330.4.4.2 art.

Betelan lokalizatuak edo 
lubetei asimilagarriak 

<% 3
<% 5

A: UNE 103601 
araua

PG3ko 330.2 atalean jasotakoari 
jarraikiz, lubetetan bereizten diren 
zonalde berak bereiziko dira.

Trenbideen azpi-balastoak - 0 Baldintza tekniko partikularren 
agirian zehaztutakoak.

AGLUTINATU 
GABEKO 
APLIKAZIOAK 
IRAGAZGAIZTE 
HANDIKO 
ESTALKIPEAN

Zabor-legar bereziak 
honako hauetarako:
- Zabalgune hobetuak,
- Lubetak, ezpondak 
dauzkaten zonalde irekiak 
izan ezik,
- Lubeten kokoteak,
- Betelan lokalizatuak

<% 5 A: UNE-EN 1744-1 
(19.3) araua

PG3ko 510. art 
Euskal Autonomia Erkidegoko 
errepide-sareen zoruak 
dimentsionatzeko araua, 4. eranskina
Horrez gain, zoruen handitze 
askeari buruzko UNE 103601 arauari 
dagozkion mugak ezarriko dira (ikus 
aurreko atalak).

Urbanizazio-proiektuak - 0 Baldintza tekniko partikularren 
agirian zehaztutakoak
Aurretik definitutako aplikazioen 
arabera zehaztuko dira balioak.

Betelan lokalizatuak 
(itxitako hormigoi-kutxen 
barnealdean)

- G Baldintza tekniko partikularren 
agirian zehaztutakoak.

1. TAULA ERABILERA JAKINETARAKO HEDAGARRITASUN-BALIOAK.
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BIRRINTZEA

Tamaina eta haustura-aurpegi egokiak bermatu 
eta hasierako zepan dauden elementu metalikoen 
deuseztatzea hobetzen duen edozein birrintze-
teknologia erabiliko da zepak birrintzeko. Birrintzeko 
produktuak erabilera bakoitzerako beharrezkoa den 
granulometria errespetatu beharko du.

2. IRUDIA. ZEPA BELTZAK ELIKATZEA ETA BIRRINTZEA

BURDINA KENTZEA

Burdina kentzeko sistema bat egon beharko da, 
gutxienez. Zepa beltzen tratamendu-prozesuan 
imanak gutxienez 2 etapatan ezartzea gomendatzen 
da, burdina metaliko kopuru handiena atera ahal 
izateko. Hala dagokionean, mahai dentsimetrikoak 
instalatzea ere gomendatzen da.

3. IRUDIA. FRAKZIO METALIKOAK BEREIZTEA 
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BAHETZEA

Zinten bitartez bahera iristen den material granularra 
merkatuak eskatzen dituen erabilera komertzialek 
zehaztutako tamainen arabera sailkatuko da.

4. IRUDIA. ZEPAREN TRATAMENDUTIK DATORREN MATERIAL 
GRANULARRA BAHATZEKO SISTEMA

MATERIAL SIDERURGIKO 
GRANULARRAREN METAKETAK, 
FRAKZIOEN ARABERA SAILKATUTA

Material granularra bereizitako frakzio 
granulometrikoen arabera sailkatuko da, operadore-
balorizatzaileak deklaratutako erabilera komertzialei 
jarraikiz. Frakzio granulometriko horiek geruza 
iragazgaitz baten gainean metatuko dira.

5. IRUDIA. AGREGAKIN SIDERURGIKOAK, GERUZA 
IRAGAZGAITZ BATEN GAINEAN FRAKZIOKA SAILKATUTA

AGREGAKIN SIDERURGIKOAREN 
EZAUGARRITZEA

Zepa beltzaren tratamendutik eratorritako 
agregakin siderurgikoa igorri baino lehen, operadore-
balorizatzaileak lixibiatze-potentziala, metal astunen 
guztizko kopurua eta hedagarritasuna zehaztu 
beharko ditu 64/2019 Dekretuak ezarritakoari 
jarraikiz. 64/2019 Dekretuan ezarritako balioek ez 
diete inola ere kalterik egingo xedearen araberako 
aplikazioei dagozkien baldintza teknikoak bete 
beharrari. 
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5
AGREGAKIN 
SIDERURGIKOAK 
APLIKATZEKO 
EGOERAK 
Dekreto 64/2019 zepak balorizatzeko jardueren 
esparruan egin diren ingurumen-arriskuen ebaluazio-
prozesuetan lortutako emaitza positiboek argi 
eta garbi frogatu dute agregakin siderurgikoak 
erabil daitezkeela eraikuntzaren sektorean eta 
zementuaren fabrikazioan, hala, horiek ordezten 
dituzten lehengaien erauzketatik eta horiek 
prozesatzetik eta zabortegian deuseztatzetik 
eratorritako ingurumen-inpaktuak murriztuz. 
Horrela, bada, ezinbestekoa da hondakin mota 
horren balorizazioari buruzko araudia eguneratzea; 
izan ere, hark ezagutza teknikoaren gaur egungo 
egoera hartu beharko du barne, mota horretako 
zepak modu egokian balorizatu ahal izateko.

Premisa horiekin bat etorriz, arku elektrikoko 
labeetako altzairugintzako zepa beltzak 
balorizatzeko jarduerak arautzen ditu Dekretu 
honek, eta horiek siderurgiako agregakin bihurtu 
ondoren zer erabilera izan dezaketen zehaztu. 
Edonola ere, erabileren zerrenda hori ingurumen-
ikuspegitik bakarrik ezartzen da. Horregatik, 
balorizatutako zepen azken erabilerak bete egin 
behar ditu eraikuntzaren alorreko betekizun 
teknikoak eta erabileraren arabera aplikatu 
beharreko beste guztiak. Beraz, ez da baztertzen gai 
horretan eskumena duten beste organo batzuek ere 
erabakitzea.

Agregakin siderurgikoaren azken erabiltzaileek, 
dekretu honetan zehazten diren gainerako 
betebeharrez gain, honako hauek bete beharko 
dituzte:

a. Baimendutako balorizazio-instalazioetatik 
eratorritako agregakin siderurgikoa bakarrik 
erabili ahal izango dute.

b. Ingurumen-baldintzak betetzen dituztela 
frogatzen duten agiriak izan beharko dituzte, 
Dekretu honetan deskribatutakoaren arabera, 
baita agregakin siderurgikoaren CE markatuari 
dagokiona ere.

c. Dekretu honetan zehaztutako erabilerei jarraikiz 
erabili beharko dute agregakin siderurgikoa.

d. Agregakin siderurgikoei emango zaien erabileren 
berri emango zaio agregakin siderurgikoaren 
pertsona hornitzaileari.

e. Hala badagokio, agregakin siderurgikoen 
erabilerari buruzko informazioa gehitu beharko 
zaio obraren dokumentazio teknikoari, hura 
arautzen duen sektoreko araudian zehaztutako 
baldintzetan.

Jarraian deskribatuko dira beste industria-ekoizpen 
batzuetan lehengai gisa erabiltzeaz gain (zementua 
edo harri-ilea eta abar), Euskal Autonomia Erkidegoan 
agregakin siderurgikoak erabiltzeko onartuta dauden 
agertokiak. 3 kategoriatan sailkatuta daude, eta 
64/2019 Dekretuan deskribatutako ingurumen-
irizpideak hartzen dituzte kontuan. Alde batetik, 
aplikazio aglutinatuak daude (1. agertokia). Bestetik, 
aglutinatu gabeko aplikazioak, bi agertokitan (2. eta 
3. agertokiak). Azken horiek materialen lixibiatze-
indizeei eta bete beharreko erabilera-baldintzei 
(iragazgaiztea) loturik egongo dira.
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1. AGERTOKIA. APLIKAZIO AGLUTINATUAK

Edozein konglomeratzailerekin nahastutako material 
granularrak erabiltzea. Nahaste horrek kohesioa 
ematen dio aplikazioari agregakinak matrize 
inorganiko batean kapsularatuz. Horrela, giroarekiko 
esposizioa eta osagaien hedapena hutsa edo hutsala 
dela esango dugu:

1.- Egiturazko hormigoia:

• Egiturazko hormigoia
• Hormigoi prestatua
• Hormigoi-prefabrikatuak: blokeak, zintarriak, 

zoladurak, oztopoak, hodiak eta abar.
• Hormigoizko kutxak portuetako dikeetarako

2.- Hormigoi ez-egiturazkoa: 

• Garbiketa-hormigoia
• Betelan-hormigoia

3.- Errepideetarako hormigoia:

• Hormigoizko zoladura: bi geruza dauzkaten 
zoladuren beheko geruza

• Zementu gutxiko hormigoi bibratua

4.- Zementuz tratatutako materialak: 

• Legar-zementua (zementu-zepa)

5.- Nahaste bituminosoak beroan:

• Hormigoi bituminosoa
• Gurpilbideko geruzarako nahaste bituminosoak
• Nahaste drainatzaileak eta jarraitasunik gabeko 

nahasteak 

6.- Nahaste bituminosoak hotzean.

7.- Lurrazaleko nahasteak hartxintxarrarekin.

8.- Mortairuak.

2. AGERTOKIA. AGLUTINATU GABEKO 
APLIKAZIOAK GUZTIZ IRAGAZGAITZA EZ 
DEN ESTALKIPEAN

Geruzatan antolatuta trinkotutako material 
granularrak erabiltzea askotariko hirigintza-lanetan, 
konglomeratzailerik gabe eta guztiz iragazgaitzak ez 
diren materialen estalkipean, 64/2019 Dekretuaren II. 
eranskinean jasotako 1. taulan deskribatutakoaren 
arabera.

1.- Gailurrak eta lubetetako ezpondak (kokoteak).

2.- Betelan lokalizatuak edo lubetei asimilagarriak 
oso iragazgaitza ez den estalkipean. 

• Estrados-betelanak fabrika-obretan
• Estrados-betelanak euste-hormetan
• Zabortegiak estaltzeko eta barnealdean 

behin-behineko pistak egiteko betelanak 
• Hodiak estaltzeko betelanak
• Lursailen eta lubeten nibelazioa

3.- Trenbideen azpi-balastoak.

4.- Hainbat garraio-egiturarako soinu-pantailatzeak.

3. AGERTOKIA. AGLUTINATU GABEKO 
APLIKAZIOAK GUZTIZ IRAGAZGAITZA DEN 
ESTALKIPEAN

Material granulatuak erabiltzea askotariko 
hiri-lanetan, hainbat geruzatan trinkotuz, 
konglomeratzailerik gehitu gabe. Agertoki honek 
iragazgaizte handia bermatzen duten estaldurak 
erabiltzea eskatuko du, 64/2019 Dekretuaren II. 
eranskineko 1. taulan deskribatutakoaren arabera.

Agregakin siderurgikoak erabili ahal izango 
dira zabortegiak estaltzeko eta horien barnean 
behin-behineko pistak eraikitzeko. Agregakin horiek 
hondakinak 64/2019 dekretua, apirilaren 9koa, 26 – 35 
onartzeko baldintzak bete beharko dituzte, kasuan 
kasuko zabortegiaren arabera.

1.- Zabor-legar artifizialak.

2.- Oinezkoentzako eta txirrindularientzako bideen 
eta kirol-pisten oinarri/oinarri-azpiak.

3.- Zabalgune hobetuak.

4.- Lubetak, ezpondak dauzkaten zonaldeak izan ezik 
(lur naturalez estalita daudenean ere ez).

5.- Gailurrak eta lubetetako ezpondak (kokoteak).

6.- Iragazgaizte handiko estalkipean dauden 
betelanak.

• Zangetan, hodien estaltzean eta espaloi azpiko 
nibelazioetan erabilitako betelanak

• Zolarri azpiko enkatxoak
• Estrados-betelanak azpiko pasabideetako euste-

hormetan
• Estrados-betelanak zubietako estribuetan
• Estrados-betelanak azpiko galtzadetako euste-

hormetan
• Estrados-betelanak euste-hormetan
• Barne-betelanak itxitako hormigoi-kutxetan

7.- Urbanizazio-proiektuak
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6
AGREGAKIN 
SIDERURGIKOAK 
APLIKATZEKO 
EGOEREN 
DESKRIBAPENA 
Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoan agregakin siderurgikoak erabiltzeko 
onartu diren agertokiak deskribatzen dira. Aipatutako agertoki horiek hiru 
kategoriatan daude sailkaturik, eta 64/2019 Dekretuan ezarritako ingurumen-
irizpideak betetzen dituzte. Alde batetik, aplikazio aglutinatuak daude  
(1. agertokia). Bestetik, aglutinatu gabeko aplikazioak, bi agertokitan  
(2. eta 3. agertokiak). Azken horiek materialen lixibiatze-indizeei eta bete 
beharreko erabilera-baldintzei (iragazgaiztea) loturik egongo dira.

Jarraian azaldutako obra-unitateak EHE-08, PG-3 Euskal Autonomia Erkidegoko 
errepide-sareen zoruak dimentsionatzeko arauan, PF-7an, 2. eurokodedunean 
jasotako enuntziatu teknikoen arabera definituta daude. 
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1. AGERTOKIA. APLIKAZIO AGLUTINATUAK
Agertoki honetan, agregakin siderurgikoak zementuarekin, betunarekin edo 
beste edozein konglomeratzailerekin aglutinatutako matrizeen parte dira, eta 
ingurugiroarekiko esposizioari eta osagaiak hedatzeari dagokienez, batere ez 
edo hutsalak direla esango dugu.

1. EGITURAZKO HORMIGOIA

Hormigoia eraikuntzan erabilitako material 
konposatu bat da. Nagusiki aglomeratzaile batez 
osatuta dago, eta horri agregatu-partikulak, ura eta 
gehigarri espezifikoak gehitzen zaizkio. 

Egiturazko hormigoia edozein motatako egituretan 
erabiltzen da normalean, hiri-lanetan nahiz 
eraikuntzan. Hormigoiaren dosifikazioa, fabrikazioa, 
oratzea, garraioa eta kalitate-kontrola definituta 
daude Egiturazko Hormigoiaren (EHE-08) Instrukzioa 
onartzen duen uztailaren 18ko 1247/2008 Errege 
Dekretuaren baldintzetan (EHE-08).

a. Hormigoi prestatua

Hormigoi prestatu deritzo obren instalazioei 
ez dagokien beste fabrika batean ekoitzi eta 
inskribatuta dagoen hormigoiari. Gainera, 
inskripzio horrek eskatzailearen eta eskumena 
duten erakundeen eskura egon behar du. Zentral 
finko batean ekoiztu denez, hormigoi mota horrek 
ezaugarri espezifiko eta kontrolatuak ditu; hala, 
obretako fabrikazio-arazoak (homogeneizazio-
arazoak, dosifikazio okerrak) ekidin egiten dira.

Agregakin siderurgikoak agregakin lodi edo 
agregakin fin gisa erabili ahal izango dira, bai eta 
agregakin natural edo artifizialekin nahastuta 
ere, baldin eta material konbinatuak EHE-08ko 28. 
artikuluan zehaztutako zehaztapenak betetzen 
baditu. Esperientzian oinarrituta, UNE EN 1744 
arauko 19.3. atalean zehaztutako hedagarritasun-
balioak % 0,5 azpitik bermatzea gomendatzen da.

b. Hormigoi-prefabrikatuak: blokeak, 
zintarriak, zoladurak, oztopoak, hodiak 
eta abar

Hormigoizko produktu prefabrikatu gisa ulertzen 
da egituraren behin betiko kokalekuan fabrikatzen 
ez den material oro. Bertan, eguraldi txarraren 
aurka babestuta dago, eta produkzio-kontrol 
definitua duen industria-prozesu baten bidez 
fabrikatzen da.

Agregakin siderurgikoak hormigoia fabrikatzeko 
erabili ahal izango dira, agregakin lodi edo 
fin forman, bai eta agregakin natural edo 
artifizialekin nahastuta ere, baldin eta material 
konbinatuak EHE-08ko 28. artikuluan zehaztutako 
espezifikazioak betetzen baditu. Esperientzian 
oinarrituta, UNE EN 1744 arauko 19.3. atalean 
zehaztutako hedagarritasun-balioak % 0,3 azpitik 
bermatzea gomendatzen da.

c. Hormigoizko kutxak portuetako 
dikeetarako

Kutxa flotatzaileak hormigoi armatuzko egiturak 
dira. Normalean laukizuzen-formako oinplanoa 
dute, eta forma geometriko ezberdinetako gelaxka 
bertikalak erabiltzen dira kutxen pisua arintzeko, 
biribilak edo lau angelukoak normalean. Kutxa 
mota horiek erabiltzen dituzten azpiegitura 
nagusiak kaiak eta beste atrakatze-leku batzuk 
dira, babes-dike bertikalak eta dike berezi 
flotatzaileak.

Agregakin siderurgikoak hormigoia fabrikatzeko 
erabili ahal izango dira, agregakin lodi edo fin 
forman, bai eta agregakin natural edo artifizialekin 
nahastuz, baldin eta material konbinatuak EHE-
08ko 28. artikuluan zehaztutako espezifikazioak 
betetzen baditu. Esperientzian oinarrituta, 
UNE EN 1744 arauko 19.3. atalean zehaztutako 
hedagarritasun-balioak % 0,3 azpitik bermatzea 
gomendatzen da.

6. IRUDIA. HORMIGOIZKO KUTXAK PORTUETAKO 
DIKEETARAKO.
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2. EZ-EGITURAZKO HORMIGOIA: GARBIKETA-, NIBELAZIO-, 
AREKA-HORMIGOIAK ETA ABAR

Ez-egiturazko hormigoi deritze eraikinaren egituraren gaineko 
erantzukizunik ez duten hormigoiei. Hala ere, egiturazko hormigoiaren 
iraunkortasun-baldintzak hobetzen laguntzen dute edo material erresistente 
bati behar duen bolumena ematen diote, horrela xede jakin baterako behar 
den geometria lortzeko. Hormigoi horiek bi mota nagusitan sailka daitezke:

a. Garbiketa-hormigoia

Hormigoi mota honen xedea egiturazko 
hormigoia isurtzean ez sikatzea da, bai eta 
hormigoiztatzearen lehen orduetan egiturazko 
hormigoi hori ez kutsatzea ere. Horretarako, 
10 bat zentimetroko hormigoi pobrezko geruza 
bat jartzen da zuzenean lursailaren gainean. 
Horri esker, zimenduaren azpiko gainazalerari 
trinkotasuna, garbitasuna, uniformetasuna 
eta nibelazioa ematen zaio. Elementu horren 
egiturazko hormigoia garbiketa-hormigoiaren 
gainean jartzen da.

Agregakin siderurgikoak agregakin lodi edo 
agregakin fin gisa erabili ahal izango dira, bai eta 
agregakin natural edo artifizialekin nahastuta 
ere, baldin eta material konbinatuak EHE-08ko 
28. artikuluan zehaztutako espezifikazioak 
betetzen baditu. UNE EN 1744 arauko 19.3. atalean 
zehaztutako hedagarritasun-balioak % 0,5 azpitik 
bermatzea gomendatzen da.

Siderurgiarako garbiketa-hormigoia zuzenean 
jarriko da lursail naturalaren gainean. 10 bat 
zentimetroko lodiera izango du, eta egiturazko 
hormigoien oinarri izango da, besteak beste, 
zimenduen lauzenak, zapatenak eta abar.

7. IRUDIA. ZAPATA AZPIKO GARBIKETA-HORMIGOIA.

b. Betelan-hormigoia

Hormigoi honen xedea da material erresistente 
baten bolumenak sortzea. Honako hauek 
dira mota honetako hormigoiaren adibide: 
espaloietarako eta zintarrietarako hormigoiak eta 
betelan-hormigoiak.

Agregakin siderurgikoak agregakin lodi edo 
agregakin fin gisa erabili ahal izango dira, bai eta 
agregakin natural edo artifizialekin nahastuz, 
baldin eta material konbinatuak EHE-08ko 28. 
artikuluan zehaztutako espezifikazioak betetzen 
baditu. UNE EN 1744 arauko 19.3. atalean 
zehaztutako hedagarritasun-balioak % 0,5 azpitik 
bermatzea gomendatzen da.
Hormigoi horiek zuzenean jarriko dira lursail 
naturalen edo hondeaketa-lurren gainean, 
eta zoladuren, hormen estrados-betelanen, 
instalazioetako zangetan erabilitako inguratzaile-
betelanen eta abarren oinarri izango dira.

8. IRUDIA. EZ-EGITURAZKO BETELAN-HORMIGOIA, 
ZANGETAN ETA FABRIKETAKO ESTRADOS-BETELANETAN.
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3. ERREPIDEETARAKO HORMIGOIA

a. Hormigoizko zoladura: bi geruza 
dauzkaten zoladuren beheko geruza

Hormigoizko zoladura deritzo zeharkako junturez 
edo hormigoi armatuzko lauza jarraitu batez 
bereizitako masa-hormigoizko lauza multzoari. 
Kasu bietan eduki ditzakete luzetarako junturak. 
Errepide motaren arabera, lodierak 23 eta 25 cm 
artekoak izango dira. Aipatutako hormigoizko 
zoladura horren lodiera hain da handia, 
trinkoketarako barneko bibragailuak behar dituela, 
bai eta makineria berezia zoladura zabaltzeko 
eta azaleko akabera egiteko ere. Zoladura horiek 
geruza bakarra edo bata bestearen atzetik 
jarritako bi geruza izan ditzakete, betiere bi geruza 
horien artean ahalik eta tarte txikiena utziz, 
geruzen itsaspena bermatu ahal izateko.

Bi geruzako hormigoizko zoladuretan agregakin 
siderurgikoak erabili ahal izango dira, betiere 
EHE-08ko 28. artikuluan zehaztutako baldintzak 
betetzen baldin badituzte. Artikulu horretan 
ezarritako baldintza teknikoak betetzeaz gain, 
materialean jatorria adierazi beharko da, Europar 
Batasuneko legeriak gai horretan ezarritako 
araudiak agintzen duena betez. Agregakin 
siderurgikoak erabili ahal izateko, beharrezkoa 
izango da baldintza tekniko partikularren 
agirian zehaztea zeintzuk diren agregakin horien 
tratamendurako eta aplikaziorako baldintzak, 
bai eta legez onartutako hedagarritasun-balioak 
ere. Gainera, agregakin siderurgikoek EHE-08ko 
28. artikuluan zehaztutako espezifikazioak bete 
beharko dituzte.

Hormigoi mota horiek zementu gutxiko hormigoi-
oinarrietan eta bi geruzako zoladura zurrunetan, 
goiko geruzaren azpian, erabiliko dira. Errepide 
motaren arabera, lodiera 23 eta 25 cm artekoa 
izango da.

9. IRUDIA. BI GERUZAKO HORMIGOIZKO ZOLADURETAKO 
BEHEKO GERUZAK.

b. Zementu gutxiko hormigoi bibratua

Zementu gutxiko hormigoi bibratu deritzo 
agregakinak, zementua, ura eta gehigarriak 
nahastuz lortutako nahaste homogeneoari. 
Normalean hormigoizko zoladura zurrunetako edo 
galtzada-harrietako oinarri-geruzetan erabiltzen 
da. Hain da handia bere loditasuna, barneko 
bibragailuak jarri behar zaizkiola trinkotu dadin.

Zementu gutxiko hormigoi bibratua fabrikatzeko 
agregakin siderurgikoak erabili ahal izango dira, 
betiere EHE-08ko 28. artikuluan zehaztutako 
baldintzak betetzen baldin badituzte. Artikulu 
horretan ezarritako baldintza teknikoak 
betetzeaz gain, materialean jatorria adierazi 
beharko da, Europar Batasuneko legeriak gai 
horretan ezarritako araudiak agintzen duena 
betez. Agregakin siderurgikoak erabili ahal 
izateko, beharrezkoa izango da baldintza 
tekniko partikularren agirian zehaztea zeintzuk 
diren agregakin horien tratamendurako eta 
aplikaziorako baldintzak, bai eta legez onartutako 
hedagarritasun-balioak ere. Gainera, agregakin 
siderurgikoek EHE-08ko 28. artikuluan zehaztutako 
espezifikazioak bete beharko dituzte.

Hormigoi mota hori oinarri-azpiaren edo 
zabalgunearen gainean jarriko da zuzenean 
«trafiko-kategoriaren arabera», eta posible izango 
da zementu gutxiko hormigoiaren eta hormigoizko 
zoladuraren artean plastikozko xaflak jartzea; 
itsasten ez denez, uzkurduragatiko pitzadurak 
sortzea ekiditen du. Horrez gain, zementu 
gutxiko hormigoiaren eta galtzada-harrien artean 
geruza granular bat jartzea ere izango da posible. 
Gehienezko lodierak 15 cm-koak izango dira.

10. IRUDIA. HORMIGOIZKO ZOLADUREN OINARRIETAKO 
ZEMENTU GUTXIKO HORMIGOI BIBRATUA.



APLIKAZIO-GIDA20

4. ZEMENTUZ TRATATUTAKO MATERIALAK: 
LEGAR-ZEMENTUA (ZEMENTU-ZEPA)

Zementuz tratatutako material deritzo material 
granularraren, zementuaren, uraren eta batzuetan 
gehigarrien proportzio egokiak dituen nahaste 
homogeneoari. Behar bezala trinkoturik, bide-zoruen 
egiturazko geruza gisa erabiltzen da (oinarria edo/
eta oinarri-azpia). Erabilitako material granulatuaren 
arabera, zementuz tratatutako bi material mota 
bereizten dira: lurzoru-zementua eta legar-zementua.

Legar-zementua fabrikatzeko agregakin 
siderurgikoak erabili ahal izango dira, betiere EHE-
08ko 28. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen 
baldin badituzte. Artikulu horretan ezarritako 
baldintza teknikoak betetzeaz gain, materialean 
jatorria adierazi beharko da, Europar Batasuneko 
legeriak gai horretan ezarritako araudiak agintzen 
duena betez. Agregakin siderurgikoak erabili ahal 
izateko, beharrezkoa izango da baldintza tekniko 
partikularren agirian zehaztea zeintzuk diren 
agregakin horien tratamendurako eta aplikaziorako 
baldintzak. 

Kasu zehatz honetan altzairugintzako zepa beltzetik 
eratorritako agregakin siderurgikoa erabiltzen da, 
eta, beraz, zementu-zepa deituko zaio material horri. 
Material hori eta legar-zementua modu analogoan 
fabrikatu, ezarri, trinkotu eta bukatzen da. Bide-
zoruen oinarri edo/eta oinarri-azpien oinarrizko 
geruza gisa erabiltzen dira, zoladuraren azpian eta 
zabalgunearen gainean kokatuta. Trinkotutako 
geruzaren lodierak 20 eta 25 cm artekoak izango dira.

11. IRUDIA. AGREGAKIN SIDERURGIKOA DUEN LEGAR-
ZEMENTUA (ZEMENTU-ZEPA) ERREPIDEETAKO OINARRI EDO/
ETA OINARRI-AZPIETAN.

5. NAHASTE BITUMINOSOAK BEROAN

Nahaste bituminoso deritzo aglutinatzaile 
hidrokarbonatatu baten, agregakinen (mineral-
hautsa barne) eta, batzuetan, gehigarrien 
nahasketari; horrela, agregakinaren partikula guztiak 
aglutinatzailearen mintz homogeneo batez estalita 
geratzen dira.

a. Hormigoi bituminosoa

Hormigoi bituminoso motako nahasketa 
bituminoso deritzo betun asfaltikoaren, 
granulometria jarraituko agregakinen, mineral-
hautsaren eta batzuetan gehigarrien nahasketari; 
horrela, agregakinaren partikula guztiak 
aglutinatzailearen mintz homogeneo batez estalita 
geratzen dira. Aglutinatzailearen fabrikazio- eta 
estaltze-prozesuak giroko tenperatura baino askoz 
tenperatura altuagoan egin behar dira. Hormigoi 
bituminoso motako nahaste bituminosoak bi 
taldetan sailkatzen dira, fabrikaziorako eta obran 
jartzeko beharrezkoa duten tenperaturen arabera: 
beroak eta erdi-beroak.

Hormigoi bituminosoen fabrikazioan labe 
elektrikoko agregakin siderurgikoak agregakin 
lodi edo agregakin fin gisa erabili ahal izango 
dira, bai eta agregakin natural edo artifizialekin 
nahastuz ere, baldin eta material konbinatuak 
3. eranskineko «Euskal Autonomia Erkidegoko 
Errepide Sareko bidezoruak dimentsionatzeko 
araua» izeneko artikuluan jasotako baldintza 
teknikoak betetzen baditu eta, gai horien inguruan 
Europar Batasunean indarrean dagoen legeriak 
ezartzen duenari jarraikiz, materialen jatorriaren 
berri ematen baldin bada.

Labe elektrikoko agregakin siderurgikoekin 
fabrikatutako nahaste bituminosoek indarrean 
dagoen PG-3 Errepide-obretarako eta zubietarako 
Baldintza Tekniko Nagusien Pleguko 542. eta 543. 
artikuluetan jasotako baldintzak bete beharko 
dituzte, edo, hala dagokionean, proiektu horretako 
baldintza tekniko partikularrak.

Labe elektrikoko altzairu fabriketatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak ez dira beren ezarpen-
eremuan eman daitezkeen baldintza txarrenetan 
ere meteorizatuko, ez eta alterazio fisiko-kimiko 
nabarmenik izango ere. Era berean, ezin izango 
dira bide-zoruaren egitura edo geruzetan kalteak 
sor ditzaketen edo lurzorua edo ur korrontea kutsa 
ditzaketen disoluzio bihurtu urarekin elkartzean. 
UNE-EN 1744-1 arauaren arabera, arku elektrikoko 
labeetako zepen balorizaziotik eratorritako 
agregakin siderurgikoaren hedagarritasuna % 3,5 
baino baxuagoa izan beharko da (V3,5 kategoria). 
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Saiakeraren iraupena ehun eta hirurogeita zortzi 
ordukoa izango da (168 h). Gainera, NLT- 361 
arauari jarraikiz, IGE indizea % 1 baino baxuagoa 
izango da. UNE-EN 1744-1 arauari jarraiki, 
agregakin siderurgikoaren kare aske kopurua % 0,5 
baino baxuagoa izan beharko da.

Hormigoi bituminosoa zoladuraren behealdeko 
geruzetan erabiliko da (oinarri-geruzan eta tarteko 
geruzan), gurpilbideko geruzaren azpian eta 
oinarri-geruzaren gainean. Oinarriko geruzaren 
lodiera 5 eta 10 cm arteko lodiera izango du; 
gurpilbideko geruzak, aldiz, 7 eta 15 cm artekoa.

12. IRUDIA. HORMIGOI BITUMINOSOA ZOLADURA 
MALGUETAN.

b. Gurpilbideko geruzarako nahaste 
bituminosoak

Hormigoi bituminoso motako nahasketa 
bituminoso deritzo betun asfaltikoaren, agregakin 
fina proportzio baxuan duten granulometria 
jarraituko agregakinen edo galbahe batzuetan 
granulometria-jarraitutasunik eza duten 
agregakinen, mineral-hautsaren eta batzuetan 
gehigarrien nahasketari; horrela, agregakinaren 
partikula guztiak aglutinatzailearen mintz 
homogeneo batez estalita geratzen dira. 
Aglutinatzailearen fabrikazio- eta estaltze-
prozesuak giroko tenperatura baino askoz 
tenperatura altuagoan egin behar dira.

Gurpilbideko geruzarako nahaste bituminosoak bi 
taldetan sailkatzen dira, granulometriaren arabera: 
drainatzaileak eta etenak. Nahaste bituminoso 
drainatzaileek elkarri lotutako zulo ugari dituzte 
agregakin fin gutxi dutelako, eta horrek ezaugarri 
drainatzaileak ematen dizkie. Nahaste bituminoso 
mota horiek lau eta bost zentimetro (4 eta 5 cm) 
arteko gurpilbideko geruzetan erabil daitezke.

Nahaste bituminoso etenek agregakin lodiaren 
tamaina txikienetan granulometriaren etentasun 
nabarmena duten agregakinak dira. Nahaste 
bituminoso horiek lodiera murriztuko gurpilbideko 
geruzetan erabiltzen dira, zehazki, bi eta hiru 
zentimetro (2 eta 3 cm) artean dituztenetan, 
eta agregakinaren gehieneko tamaina handiena 
hamaika milimetro (< 11 mm) baino txikiagoa 
denean.

Kasu honetan ere, hormigoi bituminosoaren 
kasuan ezarritako agregakin siderurgikoak erabili 
ahal izateko erabilera-baldintza berak ezarriko dira.

Gurpilbideko geruzarako nahaste bituminosoak 
zoladuraren goiko geruzan jarriko dira, eta 
zuzenean jasango dituzte trafikoari eusteko 
esfortzuak. Gurpilbideko geruzak 4 eta 5 cm arteko 
lodiera murriztua izango du. Horrez gain, geruza 
horrek izango ditu kalitate handieneko materialak 
zoladuran, eta bere funtzioa errepidea errodatzeko 
ahalik eta egokiena eta irristagaitza egitea da.

13. IRUDIA. GURPILBIDEKO GERUZETARAKO NAHASTE 
BITUMINOSOAK.
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6. NAHASTE BITUMINOSOAK HOTZEAN

Hotzean egindako nahaste bituminoso deritzo 
agregakinak eta agregatzaile bituminoso bat 
nahasteko agregakinak berotzeko beharrik ez duen 
nahasteari. Nahaste hori giro-tenperaturan zabaldu 
eta trinkotuko da.

Beroan egindako nahaste bituminosoen kasuan, 
ezarritako agregakin siderurgikoak erabili ahal 
izateko erabilera-baldintza berak ezarriko dira.

Nahaste bituminosoa goitik behera ezarriko da 
gurpilbideko geruza batean, tarteko geruza batean 
eta oinarrietako geruza batean edo gehiagotan (ikus 
aurreko atalak). Beheko geruzaren lodiera beti izango 
da jarraian datorren geruzarena bezain lodia edo 
lodiagoa, eta, orokorrean, ahalik eta geruza gutxien 
proiektatzeko joera egongo da.

7. TRATAMENDU BEREZIAK 
HARTXINTXARRAREKIN

Hartxintxar-garaztada bidez egindako azaleko 
tratamenduen helburua da zoladurari ibilgailuen 
zirkulaziorako egokia izango den ehundura ematea, 
baita zoladura iragazgaiztea ere, horrek guztiak 
egitura-gaitasuna zuzenean handitu gabe.

Agregakin siderurgikoak gainazaleko tratamenduetan 
erabili ahal izango dira trafiko-kategoria guztietan, 
galtzadatan zein bazterbideetan, baldin eta 
eskatutako baldintza teknikoak bete eta materialen 
jatorria deklaratzen bada, material horien inguruko 
Europar Batasuneko legeriak ezarritakoari jarraikiz. 
Material horiek erabili ahal izateko, beharrezkoa 
izango da baldintza tekniko partikularren 
agirian zehaztea zeintzuk diren agregakin horien 
tratamendurako eta aplikaziorako baldintzak, baita 
onargarri diren hedagarritasun-balioak ere.

Errepideetako azaleneko aldean erabiliko dira.
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2. AGERTOKIA. AGLUTINATU GABEKO 
APLIKAZIOAK GUZTIZ IRAGAZGAITZA EZ 
DEN ESTALKIPEAN
Guztiz iragazgaitza ez den estalkipean aglutinatu gabeko aplikazioak egiteko, 
altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako agregakin siderurgikoak erabili 
ahal izango dira, betiere 64/2019 Dekretuan zehaztutako baldintzak betetzen 
baldin badituzte eta materialean jatorria adierazten baldin bada, Europar 
Batasuneko legeriak gai horretan ezarritako araudiak agintzen duena betez. 

Agregakin siderurgikoak erabili ahal izateko, beharrezkoa izango da baldintza 
tekniko partikularren agirian zehaztea zeintzuk diren agregakin horien 
tratamendurako eta aplikaziorako baldintzak.

1. LUBETETAKO EZPONDAK (KOKOTEAK)

Lubeta deritzo bide-zoruaren zimendua egiteko 
lursail naturalaren gainean zabaldu eta trinkotutako 
betelanari. Honako osagai hauek diru: lubetaren 
nukleoa, goialdea, kokoteak eta hobetutako 
zabalgunea.

Kokoteak lubeta motako betelanen kanpoko aldea 
dira, eta lubetako ezponda edo ezpondaren zati bat 
izango dira. Ez dira kokotearen zatitzat hartuko 
egiturazko misiorik gabeko betelanaren estaldurak, 
besteak beste, landaketak, lur begetalezko 
estaldurak, enkatxoak, erosioaren aurkako babesak 
eta abar.

Ezpondetan, (kokoteak) lubeta motako betelanen 
kanpoko aldean jartzen dira. Iragaztea neurri batean 
mugatuta dagoela berma daitekeen kasuetan erabil 
daitezke zepa beltzetatik eratorritako agregakin 
siderurgikoak. Aipatutako kasu horietan, kokoteek 
uraren iragaztea ekidingo dute partzialki, bi 
modutara: erabilitako materialaren bidez edo neurri 
gehigarriak hartuz. Agregakin siderurgikoaren 
hedagarritasun-balioak lanaren baldintza tekniko 
partikularren agirian definituko dira.

14. IRUDIA. LUBETEN KOKOTEAK.

2. BETELAN LOKALIZATUAK EDO LUBETEI 
ASIMILAGARRIAK OSO IRAGAZGAITZA EZ 
DEN ESTALKIPEAN

a. Estrados-betelanak fabrika-obretan

Hondeaketa edo maileguetatik datozen eta 
fabrika-obretako estradosean lokalizatutako 
betelanak zabaltzean eta trinkotzean datza, 
egiturazko konpromisoak edo beste edozein 
arrazoik galarazten duelako gainerako betelanetan 
erabiltzen diren makineria-ekipoak erabiltzea, edo 
eraikitzean arreta handiagoz jardun behar delako.

Betelan lokalizatuak zuzenean joango dira lursail 
naturalaren edo hondaketa-lurren eta fabrika-
obretako hormen artean, eta ez dute misio 
drainatzailerik izango. Agregakin siderurgikoaren 
gainean trinkotutako material granulatuz 
egindako geruza bat jarriko da iragaztea 
mugatzeko hesi «erdi-babesgarri» bat sortzeko. 
Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

15. IRUDIA. ESTRADOS-BETELANAK FABRIKA-OBRETAN
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b. Estrados-betelanak euste-hormetan

Euste-hormak lur edo lursail ezegonkorrak 
eusteko erabiltzen diren hormak dira, masa 
horiek eutsi ezin dituztenean dauden lekuko 
malda naturalak. Aipatutako baldintza horiek 
hondeaketa, ebakidura edo lubeta baten zabalera 
jabetasunagatik, egituraren erabileragatik edo 
arrazoi ekonomikoengatik mugatuta dagoenean 
agertzen dira.

Zabalera, geruzen lodierak eta trinkoketa 
PG3ko 332. artikuluan zehaztutakoari jarraikiz 
egingo dira. Agregakin siderurgikoaren gainean 
trinkotutako material granulatuz egindako 
geruza bat jarriko da iragaztea mugatzeko 
hesi «erdi-babesgarri» bat sortzeko. Agregakin 
siderurgikoaren hedagarritasun-balioak lanaren 
baldintza tekniko partikularren agirian definituko 
dira.

Agregakin siderurgikoarekin egindako betelan 
lokalizatuak zuzenean joango dira lursail 
naturalaren edo hondaketa-lurren eta fabrika-
obretako hormen artean, ez dute misio 
drainatzailerik izango.

16. IRUDIA. ESTRADOS-BETELANAK EUSTE-HORMETAN.

c. Zabortegiak estaltzeko eta barnealdean 
behin-behineko pistak egiteko betelanak

Zabortegi kontrolatua hondakin solidoak 
horretarako prestatutako tokietan era ordenatuan 
uztean datza. Indarrean dauden xedapenak bete 
beharko ditu araudiari, kontrolari eta baimenei 
dagokienez.

Zabortegi kontrolatuen xede nagusia hondakin 
konplexuak ingurumenean eragin daitezkeen 
kalteak minimizatu edo desagerrarazi ditzaketen 
baldintzetan deuseztatzea da.

Isurtze-gunea prestatu ahal izateko, lursaila 
hondakinak jasotzeko moduan utziko duten 
hainbat operazio egin behar dira. Behin 

zabortegiaren bizitza baliagarria bukatuta, 
okupatutako eremuaren berreskuratzeari 
emango zaio hasiera. Berreskuratze-prozesu 
horren etapetako bat zabortegiaren zigilatzea 
da, hondakinak isolatzeko, euri-urak iragaztea 
ekiditeko eta gasak ateratzeko sistemaren bidez 
hustutako gasei bidea ixteko. Gainazalaren 
landareztatzea ere aurreikusita dago.

Zabortegi barneko pisten xedea izango 
da momentu bakoitzean erabiltzen ari 
diren hondakinen deskarga eremuetarako 
irisgarritasuna erraztea.

Siderurgiarako hondakinen erabilerak balio 
gutxiko estalki-erabileretara mugatuko dira 
zabortegietan eta ibilgailuak bertan sartzeko 
behin-behineko pistetan.

Zabortegien estalkiei dagokienez, agregakin 
siderurgikoak dituzten betelanak erregularizazio-
geruzan, zuzenean hondakin-isurtzearen gainean 
eta zabortegiaren iragazgaizte partziala edo totala 
bermatzen duten hainbat geruzaren azpian erabili 
ahal izango dira. Geruza horren lodiera, agregakin 
siderurgikoaren hedagarritasuna eta betelanaren 
trinkoketa zehaztuko ditu zabortegiaren 
proiektuaren baldintza tekniko partikularren 
agiriak.

Zabortegiaren barneko behin-behineko pistek 
agregakin siderurgikoak izan ditzakete edozein 
geruzatan; izan ere, isurtze-guneak aldez 
aurretik prestatuak izango dira isurtze-ontziaren, 
drainatzearen eta lixibiatuen kontrolerako 
eta ondorengo tratamenduan iragazgaiztea 
bermatzeko.

17. IRUDIA: ZABORTEGIEN ESTALKIEN GERUZAK.
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d. Hodiak estaltzeko betelanak

Instalazioen kokagunean zangetako betelanak 
egitea. Horretarako, betelan-inguratzailea egin 
eta bata bestearen gainean jarritako geruzetan 
trinkotuko da. Geruza horiek gehienez ere 20 cm 
izango dituzte. Hori lortzeko, erretilu bibratzaile 
bat izango duen eskuzko ekipo bat erabiliko 
da, UNE-EN 103501 arauaren araberako Proktor 
Aldatu entseguan lortutako dentsitate lehor 
gehienekoaren gutxienez % 95 baino txikiagoa den 
dentsitate lehorra lortu arte.

Ez dira unitate honen barnean hartuko PG-3ko 
421. artikuluak aipatzen dituen xede drainatzaile 
espezifikoko materialekin egindako betelan 
lokalizatuak.

Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

Altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak dituzten betelanak 
zuzenean lursail naturalaren edo material 
granulatuko oinarri-geruzaren gainean eta 
iragazgaizte partziala edo totala bermatzen duten 
hainbat geruzen azpian erabili ahal izango dira.

18. IRUDIA: HODIAK ESTALTZEA IRAGAZGAIZTE 
PARTZIALEKO ESTALKIPEAN.

e. Lursailen eta lubeten nibelazioa

Nibelazioa lursail edo lan baten kota takimetriko 
bat zehaztean datza, aldez aurretik hasierako 
kota jakinda. Nibelazio horiek ezberdintasun 
altimetrikoak konpontzeko, plataformen obra-
kotak definitzeko, eta errepideak, dikeak, harri-
lubetak, aireportuetako eta poruetako pistak, 
zolarriak, eta abarrak egiteko lurra berdintzeko 
obren eta lubeten nibelazioa egiteko balio dute. 
Lurra berdintzeko obrak lursail bateko lurrazala 
plano horizontal edo inklinatu bihurtzeko egin 
beharreko lur-mugimenduak dira.

Lubeta deritzo bide-zoruaren edo beste plataforma 
batzuen zimendua egiteko lursail naturalaren 
gainean zabaldu eta trinkotutako betelanari. Bi 
osagai ditu: lubetaren nukleoa eta hobetutako 
zabalgunea.

Lursail eta lubeten nibelaziorako lanetan 
altzairugintzako zepa beltzetako agregakin 
siderurgikoak erabiltzeko, zabor-legarrei 
dagozkion baldintzak hartuko dira kontuan. 
Beren hedakortasun-balioak % 5etik beherakoak 
izan beharko dute, UNE-EN 1744-1 arauak 
zehaztutakoari jarraikiz.

Lubeten kasuan, agregakin siderurgikoekin 
egindako nibelazio-betelanak goialdeko geruzan 
jarriko dira. Lubetaren sestraren gainean guztiz 
iragazgaitza ez den zoladura bat jarriko ez balitz, 
agregakin siderurgikoak erabili ahal izango dira 
baldin eta iragazte-muga batzuk bermatzen baldin 
badira. Bi modutara egin daiteke hori: zoladuraren 
materialaren bidez edo neurri osagarrien bidez. 

Nibelazio-lursailen kasuan, agregakin 
siderurgikoen erabilerarako baldintza berak 
hartuko dira kontuan. Lursail naturalaren gainean 
jarri ahal izango dira zuzenean, eta iragazte-mugak 
daudela bermatzeko beharrezkoak diren neurriak 
hartuko dira.

19. IRUDIA: LURSAILEN ETA LUBETEN NIBELAZIOA.
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3. TRENBIDEEN AZPI-BALASTOAK

Balastoaren banketaren azpian eta trenbidearen 
formazko geruzaren gainean kokatutako geruza bat 
da. Trenbidearen zurruntasunaren, alineazioaren, 
nibelazioaren eta drainaduraren funtzionamendu ona 
bermatzea du xede. Azpi-balastoa ondo graduatutako 
legar hareatsuaz eginda egon behar du. Horrez 
gain, elementu finen ehunekoren bat izan beharko 
du trinkoa izan dadin, lanak dirauen bitartean 
zirkulazioan dauden makinengatik sakabanatu 
ez dadin, izotzak kalte ez dezan eta plataforma 
euri-uren higaduratik babesteko. UNE-EN 933-5:1999 
arauaren arabera, 4. galbaheak gelditutako 
partikulen % 100a birrintzetik etorri behar da.

Agregakin siderurgikoez egindako azpi-balastoa 
trenbidearen formako geruzaren eta bidearen 
goialdean dagoen balasto-geruzaren artean jarriko 
da. Agregakin siderurgikoak erabili ahal izango 
dira baldin eta iragazte-muga batzuk bermatzen 
baldin badira. Bi modutara egin daiteke hori: 
materialaren bidez edo neurri osagarrien bidez. 
Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

20. IRUDIA. TRENBIDETAKO AZPI-BALASTOAK.

4. HAINBAT GARRAIO-EGITURARAKO 
SOINU-PANTAILATZEAK

Soinu-pantailatze edo hesi/pantaila akustikotzat 
ulertzen dira kutsadura akustikoa murrizteko 
diseinatutako kanpo-egitura edo -elementuak. Gailu 
horiek akustika murrizteko metodo eraginkorrak 
dira. Kokaleku eta ezaugarri jakinengatik soinu-
iturri jakin batetik (errepideak, trenbideak eta 
industria-bideak) hartzaile jakin batenganako soinu-
transmisioa zailtzen dute.

Hainbat motatako pantailatzeak daude, besteak 
beste:

 –Dikeak edo lurrezko ezpondak: Oinarrian, lodiera 
handiko lur-metaketak dituzten oztopoak dira. 
Orokorrean, lur begetalez edo beste elementu 
batzuez estaltzen dira, landareztatzea eta 
landareen hazkundea errazteko.

 –Landare-pantailak: Landare iraunkorren masez 
osatuta daude; oso lodiak dira eta nahiko zabala 
den banda baten gainean jartzen dira.

 –Pantaila akustikoak: Horma mehe samarretarako 
horma-elementu bertikal edo inklinatuekin 
egindako hormak edo mugak. Pantailetako 
elementuak hainbat materialetakoak izan 
daitezke: metalikoak, hormigoizkoak, zurezkoak, 
beirazkoak, plastikozkoak, zeramikazkoak...

Dikeak edo lurrezko ezpondak egiteko, 
altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak erabili ahal izango dira 
betelan gisa. Betelan horiek zuzenean jarriko dira 
lursail naturalaren gainean eta tartean trinkotutako 
material granulatuz egindako geruza bat jarriko da 
hesi «erdi-babesgarri» bat sortzeko. Horren gainean 
lur natural geruza bat eta dagokion ereintza edo 
landareztatzea jar daiteke.

Hedagarritasun-balioak lanaren baldintza tekniko 
partikularren agirian definitu beharko dira.

21. IRUDIA: DIKE FORMAKO PANTAILATZE SONIKOA.
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3. AGERTOKIA. AGLUTINATU GABEKO 
APLIKAZIOAK IRAGAZGAIZTE HANDIKO 
ESTALKIPEAN
Iragazgaizte handiko estalkipeko aglutinatu gabeko aplikazioak egiteko, 
altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako agregakin siderurgikoak erabili 
ahal izango dira, betiere 64/2019 Dekretuan zehaztutako baldintzak betetzen 
baldin badituzte eta materialean jatorria adierazten baldin bada, Europar 
Batasuneko legeriak gai horretan ezarritako araudiak agintzen duena betez. 
Agregakin siderurgikoak erabili ahal izateko, beharrezkoa izango da baldintza 
tekniko partikularren agirian zehaztea zeintzuk diren agregakin horien 
tratamendurako eta aplikaziorako baldintzak.

1. ZABOR-LEGAR ARTIFIZIALAK.

Zabor-legarra deritzo partikulak guztiz edo partzialki 
birrinduta dauzkan granulometria jarraituko material 
granulatuari. Partikula horiek kasu bakoitzerako 
zehaztutako proportzio minimoan egongo dira, eta 
zabor-legarra errepideetako bide-zoruaren oinarri-
geruza edo oinarri azpiko geruza gisa erabiltzen da.

Honako muga hauek hartuko dira kontuan 
altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak erabiltzerakoan:

• Labe elektrikoko altzairugintzatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak erabiliz egindako geruza 
granularren eta hobetutako zabalguneak ezingo 
dute guztira 70 cm baino gehiago izan. Geruza 
hori labe elektrikoko altzairugintzako agregakin 
siderurgikoen eta lodiera horretako beste 
agregakin batzuen arteko nahastearekin eginda 
baldin badago, altzairugintzako agregakinen 
ehunekoak gorantz zuzendu daitezke.

• Agregakin siderurgikoak ez dira zokoratutako 
tokietan erabiliko, besteak beste, zintarriz 
mugatutako oinarrietan edo oinarri azpietan. 
Zubietako estradosen kasuan, ez dira egituratik 
50 m-ra baino gutxiagora erabiliko.

• Ezin izango dira 100 urteko errepikatze-denbora 
duten eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeak 
Prebenitzeko Plan Integralean jasotako errepide 
urperagarrietan erabiliko.

• Agregakin siderurgikoekin osatutako geruzak 
behar bezala drainatu beharko dira, ura bertan ez 
geratzeari arreta berezia jarriz.

• Inguruan dauden elementu galbanizatuek eta 
aluminiozko hodiek jasan dezaketen korrosioa 
aztertu behar da.

Agregakin siderurgikoaren hedakortasun-balioak % 5 
baino baxuagoak izan behar dute (v5 kategoria) UNE-
EN 1744-1 arauak ezarritakoaren arabera.

Agregakin siderurgikoak daramatzaten zabor-
legarrak errepideetako bide-zoruen oinarrizko 
geruzetan kokatuko dira (oinarri-geruzan edo oinarri 
azpiko geruzan), zehazki, zabalgunearen gainean 
eta zoladuraren azpian. Horrek iragazgaizte handia 
emango die.

22. IRUDIA. ZABOR-LEGAR ARTIFIZIALAK.
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2. OINEZKOENTZAKO ETA 
TXIRRINDULARIENTZAKO BIDEEN ETA 
KIROL-PISTEN OINARRI/OINARRI-AZPIAK

Errepideetako bide-zoruekin bezalaxe, 
oinezkoentzako eta txirrindularientzako bideek 
eta kirol-pistek hiru geruza dauzkate: oinarri azpia, 
oinarria eta zoladura.

Oinarria zoladuraren azpian dagoen bide-zoruaren 
geruza da. Geruza horren funtzio nagusia 
erresistentzia da, esfortzu bertikal gehienak jasaten 
baititu.

Oinarri azpia zabalgunearen gainean dagoen bide-
zoruaren geruza da. Bere funtzioa oinarriari zimendu 
egonkorra ematea eta lanerako plataforma egoki bat 
eskaintzea da. Oinarri azpia behar bezala zabaldu 
eta trinkotzeko, beharrezkoa da Errepide-obretarako 
eta zubietarako Baldintza Tekniko Nagusien Pleguan 
jasotako baldintzak betetzea (PG-3). 

Dena dela, trenbideen kasuan, ohikoa da bide-zoruak 
oinarria eta zoladura baino ez izatea. Garraio-
beharrak txikiagoak direnez, oinarri azpia ezabatu 
daiteke.

Posible izango da altzairugintzako zepa beltzetatik 
datozen agregakin siderurgikoak erabiltzea zabor-
legar artifizialetako oinarrietan eta, hala badagokio, 
oinarri azpietan, betiere errepideetako bide-zoruen 
egiturazko oinarrietan edo/eta oinarri azpiko 
geruzetan aplikatutako baldintza berak betez.

Altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoaren hedakortasun-balioak 
% 5etik beherakoak izan beharko dira, UNE-EN 1744-1 
arauak ezarritakoari jarraikiz.

Agregakin siderurgikoak bide mota horietako 
oinarrietan edo/eta oinarri-azpiko geruzetan 
kokatuko dira, hondatutako lursailaren edo, egongo 
balitz, zabalgunearen gainean. Zuzenean jarriko dira 
zoladuraren azpian, eta horrek iragazgaizte handiko 
estalkia emango die.

23. IRUDIA: OINEZKOENTZAKO EDO 
TXIRRINDULARIENTZAKO BIDEEN OINARRIAK ETA OINARRI 
AZPIAK.

3. ZABALGUNE HOBETUAK

Zabalgune hobetu deritzo bide-zoruaren azpian 
dagoen lurzoruz edo beste material batzuez 
egindako geruza multzoari. Honako funtzio hauek 
ditu: bide-zoruaren euste-ahalmena hobetu eta 
homogeneizatzea, eraikuntza-lanak erraztea, 
iragazgaiztearen edo hustearen bitartez lurzoruak 
uretik babestea eta gainazal geometriko zehatzak 
lortzea.

Altzairugintzako zepa beltzetako agregakin 
siderurgikoak erabiltzeko, zabor-legar artifizialei 
dagozkien baldintzak hartuko dira kontuan. Beren 
hedagarritasun-balioek % 5etik beherakoak izan 
beharko dute, UNE-EN 1744-1 arauak zehaztutakoari 
jarraikiz.

Zabalgune hobetuak haren azpian dagoen lursaila 
du euskarri. Honako hau da lursailaren osaera: 
lur-erauzketak eta lubetetako nukleoetarako edo 
harbetetako trantsizio-geruzan edo dena batean 
duten betelanetako ekarpen-materialak. Bi formazio 
horiek mazela erdian dauden ataletan doaz. 
Zabalgunearen planoa hobetutako zabalgunearen 
gainazalari dagokio. Plano hori errepidearen 
euskarria da, eta iragazgaizte handia bermatzen du.

24. IRUDIA. ZABALGUNE HOBETUA.
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4. LUBETAK, EZPONDAK DAUZKATEN 
ZONALDEAK IZAN EZIK (ARE LUR 
NATURALEZ ESTALITA DAUDENEAN ERE)

Lubeta deritzo bide-zoruaren zimendua egiteko 
lursail naturalaren gainean zabaldu eta trinkotutako 
betelanari. Bi osagai ditu: lubetaren nukleoa eta 
hobetutako zabalgunea.

Aipatutako betelan horiek honako lau atal hauek 
izango dituzte:

 –Koroa: Lubeta motako betelanaren goiko 
aldea da. Atal honek bide-zoruari eusten dio, 
bi geruzako lodiera du gutxienez eta beti da 
berrogeita hamar zentimetro baino lodiagoa 
(50 cm).
 –Nukleoa: Zimenduaren eta koroaren arteko 
lubeta motako betelanaren zatia.
 –Kokotea: Lubeta motako betelanaren 
kanpoko zatia da. Batzuetan betelanaren 
ezponda edo ezpondaren parte izango da. Ez 
dira kokotearen zatitzat hartuko egiturazko 
misiorik gabeko betelanaren estaldurak, besteak 
beste, landaketak, lur begetalezko estaldurak, 
enkatxoak, erosioaren aurkako babesak eta abar.
 –Zimendua: Euste-eremuarekin kontaktuan 
dagoen lubetaren beheko aldea da. Gutxienez 
metro bateko (1 m) lodiera izango du.

Altzairugintzako zepa beltzetako agregakin 
siderurgikoak erabiltzeko, zabor-legar artifizialei 
dagozkien baldintzak hartuko dira kontuan. Beren 
hedagarritasun-balioek % 5etik beherakoak izan 
beharko dute, UNE-EN 1744-1 arauak zehaztutakoari 
jarraikiz.

Lubeta motako betelanak zuzenean jarriko 
dira lursail naturalaren gainean eta zabalgune-
geruza baten edo bide-zoruaren azpian, errepide 
motaren arabera. Altzairugintzako zepa beltzetatik 
eratorritako agregakin siderurgikoak koroan, 
nukleoan eta zimenduetan erabili ahal izango dira 
iragazgaizte handiko estalkipean daudelako. Ezingo 
dira ezpondetan esposiziopean dauden eremuetan 
(kokoteetan) erabili, ezta lur naturalez estalita ere.

25. IRUDIA. LUBETA MOTAKO BETELANA.

5. LUBETETAKO EZPONDAK (KOKOTEAK)

Lubeta motako betelanaren kanpoko zatia da 
(aurretik definitu da). Batzuetan betelanaren 
ezponda edo ezpondaren parte izango da. Ez dira 
kokotearen zatitzat hartuko egiturazko misiorik 
gabeko betelanaren estaldurak, besteak beste, 
landaketak, lur begetalezko estaldurak, enkatxoak, 
erosioaren aurkako babesak eta abar.

Iragaztea oso mugatuta dagoela berma daitekeen 
kasuetan erabil daitezke altzairugintzako zepak. 
Aipatutako kasu horietan, kokoteek uraren iragaztea 
ekidingo dute, bi modutara: erabilitako materialaren 
bidez edo neurri gehigarriak hartuz.

Altzairugintzako zepa beltzetako agregakin 
siderurgikoak erabiltzeko, zabor-legar artifizialei 
dagozkien baldintzak hartuko dira kontuan. Beren 
hedakortasun-balioak lanaren baldintza tekniko 
espezifikoen agirian definitu beharko dira.

26. IRUDIA. LUBETETAKO EZPONDAK (KOKOTEAK).
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6. IRAGAZGAIZTE HANDIKO ESTALKIPEAN 
DAUDEN BETELANAK

Unitate hau hondeaketetatik edo maileguetatik 
eratorritako lurzoruak zangetako betelanetan, fabrika-
obretako estradosean, zimenduan edo estribuen 
euskarrian zabaltzean eta trinkotzean datza, baita 
azalera murriztua duen edozein eremutan ere, egiturazko 
konpromisoak edo beste edozein arrazoik galarazten 
duelako gainerako betelanetan erabiltzen diren makineria-
ekipoak erabiltzea, edo eraikitzean arreta handiagoz 
jardun behar delako:

a. Zangetan, hodien estaltzean eta 
espaloi azpiko nibelazioetan erabilitako 
betelanak

Hondeaketatik eratorritako lur hautatuekin 
egindako betelana ezartzea betelan-inguratzailea 
jarrita duten instalazioko zangetan eta gehienez 
ere 20 cm izango duten bata bestearen atzeko 
geruzatan trinkotzea. erretilu bibratzaile bat 
izango duen eskuzko ekipo bat erabiliko da, 
UNE-EN 103501 arauaren araberako Proktor 
Aldatu entseguan lortutako dentsitate lehor 
gehienekoaren gutxienez % 95 baino txikiagoa den 
dentsitate lehorra lortu arte. 

Ez dira unitate honen barnean hartuko PG-3ko 
421. artikuluak aipatzen dituen xede drainatzaile 
espezifikoko materialekin egindako betelan 
lokalizatuak.

Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

Altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak dituzten betelanak 
zuzenean lursail naturalaren, espaloien edo 
iragazgaizte handia bermatuko duten beste mota 
batzuetako estalkien gainean jarriko dira. Hodiak 
instalatzeko zangen kasuan, baldintza berak bete 
beharko ditu agregakin siderurgikoarekin egindako 
betelanak.

27. IRUDIA. ZANGAK BETETZEA/HODIAK ESTALTZEA 
IRAGAZGAIZTE HANDIKO ESTALKIPEAN.

b. Zolarri azpiko enkatxoak

Enkatxo deritzo lursailaren gainean jarrita zolarri 
baten oinarri gisa erabiltzen den legar-geruzari. 
Horrela, lursailaren kapilaritatea dela eta, zaildu 
egiten da urak gora egitea.

Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

Altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak dituzten enkatxoak 
zuzenean lursail naturalaren gainean eta 
iragazgaizte handia bermatzen duten zolarrien 
azpian jarriko dira.

28. IRUDIA. ZOLARRI AZPIKO ENKATXOA.
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c.  Estrados-betelanak azpiko pasabideetako 
euste-hormetan

Azpiko pasabide deritzo bide edo errepide bati 
oztopo, errepide, trenbide, ibai eta abarren 
gainetik pasatzea ahalbidetzen dion edozein lani.

Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

Agregakin siderurgikoez egindako estrados-
betelanak lursail naturalaren eta azpiko 
pasabidearen egituraren artean jarriko dira. 
Iragazgaizte handia bermatuko duten errepideen 
bide-zoru zurrun edo malguen azpian jarriko dira.

29. IRUDIA. ESTRADOS-BETELANAK AZPIKO PASABIDEETAKO 
HORMETAN.

d. Estrados-betelanak zubietako estribuetan

Egituraren eta lubetaren arteko konexioa 
ahalbidetzen duen zubiaren puntan dagoen euste-
egiturari deritzo estribu.

Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

Siderurgiako agregakinak erabiliz egindako 
zubien estribuetako estrados-betelanak lursail 
naturalaren gainean eta errepidearen eta zubiaren 
estribuaren beheko geruzetan erabilitako 
materialaren artean jarriko dira. Iragazgaizte 
handia bermatuko duten errepideen bide-zoruen 
azpian jarriko dira.

30. IRUDIA. ESTRADOS-BETELANAK ZUBIETAKO 
ESTRIBUETAN.

e. Estrados-betelanak azpiko galtzadetako 
euste-hormetan

Honela definitzen da horma: «Era aktibo 
nahiz pasiboan lursail masa batean efektu 
egonkortzailea duen edozein egitura».

Euste-hormak lursail naturaletik bereizita 
eraikitzen dira, tarteak utzita, ondoren 
hautatutako material batez beteko direnak, 
errepidearen plataforma sortu edo handitzeko 
xedez. Errepideari eusten dio.

Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

Altzairugintzako zepa beltzetik eratorritako 
agregakin siderurgikoz egindako betelanerako 
materiala lursail naturalaren eta euste-hormaren 
artean jarriko da. Horren gainetik iragazgaizte 
handia bermatuko duen geruza edo estalkiak 
jarriko dira.

31. IRUDIA. ESTRADOS-BETELANA EUSTE-HORMETAN.
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f. Estrados-betelanak euste-hormetan

Lur edo lursail ezegonkorrak eusteko erabiltzen 
dira, masa horiek eutsi ezin dituztenean dauden 
lekuko malda naturalak. Aipatutako baldintza 
horiek hondeaketa, ebakidura edo lubeta 
baten zabalera jabetasunagatik, egituraren 
erabileragatik edo arrazoi ekonomikoengatik 
mugatuta dagoenean agertzen dira.

Agregakin siderurgikoaren hedagarritasun-balioak 
lanaren baldintza tekniko partikularren agirian 
definituko dira.

Altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
industriarako agregakina duten betelanak 
erabiliko dira betelan-lekuak xede drainatzailerik 
ez duenean. Gainera, azalean zigilatze iragazgaitz 
bat (esaterako, espaloi bat) jarri beharko da, 
edo lurrezko estalki bat, baldin eta betelanaren 
ezpondak 2H:1V-ko inklinazioa edo handiagoa 
badu.

Agregakin siderurgikoarekin egindako betelan 
lokalizatuak zuzenean jarriko dira lursail 
naturalaren edo hondaketa-lurren eta euste-
hormaren artean.

32. IRUDIA. ESTRADOS-BETELANAK EUSTE-HORMETAN.

g. Barne-betelanak itxitako hormigoi-
kutxetan

Kutxa ainguratzeko, gelaxkak urez betetzen 
dira kutxak hondoa ukitu arte. Behin betiko 
posizioa ziurtatuta, ohikoa da gelaxka guztiak 
urez betetzea marea betegarriak flotarazi ez 
dezan. Azkenik, ahalik eta denbora-tarterik 
laburrenean, gelaxkak material granulatuz 
betetzen dira kutxaren egonkortasuna bermatu 
ahal izateko. Behin gelaxkak beteta daudenean, 
zigilatze iragazgaitz bat egitea aurreikusi behar 
da, betelaneko material granularraren garbiketa 
ekiditeko.

Mota honetako kutxetan erabilitako agregakin 
siderurgikoek hedakortasun baxua bermatu 
beharko dute zokoratuta daudelako. 
Altzairugintzako zepa beltzetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoen hedakortasun-balioak 
% 0,3tik beherakoak izan beharko dira, UNE-EN 
1744-1 arauak ezarritakoari jarraikiz.

Agregakin siderurgikoa eta material granularra 
duen betelan mota honen goialdean zigilatze 
iragazgaitz bat jarriko da.

33. IRUDIA. HORMIGOI-KUTXEN BETELANAK.

7. URBANIZAZIO-PROIEKTUAK

Urbanizazio-proiektu deritze kale, plaza, industria-
poligono, sektore, auzo eta abarren urbanizazio-
lanak egikaritzeko hiri-plangintza duten proiektuei.

Baldin eta altzairugintzako zepetatik eratorritako 
agregakin siderurgikoak erabiltzeko kasuak ez baldin 
badira aurretik aipatutako aplikazioetan deskribatu, 
agregakin horiek erabiltzeko, Dekretu honek 
xedatutako baldintzak bete beharko dira. Gainera, 
goiko geruza iragazgaitz bat ere jarri beharko zaie.
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AGREGAKIN 
SIDERURGIKOAK 
APLIKATZEKO 
INGURUMEN-
IRIZPIDEAK 

Eraikuntzako aplikazioetan agregakin siderurgikoak 
erabiltzea ingurumen-kalte potentzialei lotuta 
dago, baldin eta agregakinen osagaiak askatu 
egiten badira. Hori dela eta, produktu horien 
portaera onargarria bermatu eta ingurumena arrisku 
potentzial horretatik babestuko duten irizpide eta 
baldintza batzuk ezarri behar dira. Zentzu horretan, 
jarraian datoz EAEn eraikuntza-aplikazioetarako 
erabiliko diren agregakin siderurgikoen operadore-
balorizatzaileei eskatutako kudeaketa-baldintza 
minimoak. 

Horrela, aurretik ezarri bezalaxe, aplikazio 
aglutinatuetan erabilitako agregakin siderurgikoek 
(1. agertokia) ez dute ingurumen kontrolerako 
neurririk beharko (dena dela, horrek ez du esan nahi 
balorizatzaileak emaitza analitikoak zainpean utzi 
behar ez dituenik). Izan ere, onartu egiten da ez dela 
osagairik ingurugirora askatzen, aglutinatutako 
materialean finkatu eta immobilizatu egiten 
direlako. Aglutinatu gabeko aplikazioetan erabilitako 
agregakin siderurgikoak (2. eta 3. agertokiak) honako 
ebaluazio-irizpide eta ingurumen-kontrolaren menpe 
egongo dira:

METALEN GUZTIZKO EDUKIA

Agregakina zuzenean lurzoruarekin kontaktuan 
erabiltzen den aplikazioetan (2. eta 3. agertokiak), 

agregakinaren guztizko kontzentrazioa 2. taulan 
jasotzen diren kontzentrazioak baino baxuagoa 
izango beharko da orokorrean.

2. TAULA. AGLUTINATU GABEKO APLIKAZIOETAKO 
AGREGAKIN SIDERURGIKOAK IZAN DITZAKEEN GEHIENEKO 
BALIOAK.

Artsenikoa (As) (mg / kg) 30

Kadmioa (Cd) (mg / kg) 5

Kobrea (Cu) (mg / kg) 10.000

Cr (VI) (mg / kg) 8

Guztizko kromoa (Cr) (mg / kg) 10.000

Merkurioa (Hg) (mg / kg) 4

Molibdenoa (Mo) (mg / kg) 75

Nikela (Ni) (mg / kg) 110

Beruna (Pb) (mg / kg) 120

Zinka (Zn) (mg / kg) 10.000

Banadioa (V) (mg / kg) 1.000
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LIXIBIATZEA

Agregakin siderurgikoak aplikatzearen ondorioz 
substantzia kutsagarriak igortzeak izan dezakeen 
ingurumen-inpaktu potentziala prebenitzeko, 
lixibiatzearen kontrola egin beharko da. Horretarako, 
agregakinei EN-12457-4 lixibiatze-entsegua egingo 
zaie. Lixibiatze-balioak 3. taulan ezarritako balioen 
azpitik egon beharko dira. Taula horretan, aurretik 
aipatutako agertokietan duten ingurumen-
portaeraren arabera sailkatzen dira agregakinak 
(emisioa/lixibiatzea).

3. TAULA. 2. ETA 3. AGERTOKIETAKO AGLUTINATU GABEKO 
APLIKAZIOETAN AGREGAKIN SIDERURGIKOEK IZAN 
DITZAKETEN LIXIBIATZE-BALIO MAXIMOAK (EN 12547-4).

EN-12457-4 lixibiatzea

PARAMETROA 2. AGERTOKIA 3. AGERTOKIA

As (mg/kg) 0,5 0,6

Ba (mg/kg) 20 25

Cd (mg/kg) 0,04 0,05

Cr, guztira (mg/kg) 0,5 2

Cr (VI) (mg/kg) 0,1 0,4

Cu (mg/kg) 2 3

Hg (mg/kg) 0,01 0,01

Mo (mg/kg) 0,5 2,8

Ni (mg/kg) 0,4 0,5

Pb (mg/kg) 0,5 0,6

Sb (mg/kg) 0,06 0,08

Se (mg/kg) 0,1 0,4

Zn (mg/kg) 4 5

Cl (mg/kg) 800 5.000

F (mg/kg) 18 30

SO4 (mg/kg) 1.000 5.000

V (mg/kg) 1,5 4

Agregakinen sailkapena obraratze-baldintza jakin 
batzuen araberakoa izango da, agregakin motarekin 
bat etorriko diren iragazgaizte-mailak bermatuta 
estalkian, edo, beste era batera esanda, beren 
lixibiatze-mailaren araberakoa, 64/2019 Dekretuaren 
II. eranskinean jasota dagoenarekin bat etorriz. 

Aipatutako erabilera horietan estalkia edozein 
arrazoigatik kendu beharko balitz, estalkirik ez 
dagoen denbora-tarte horretan materiala esposizioan 
egoteak ekar ditzakeen arriskuak ekiditeko neurriak 
hartzea planteatu beharko da, eta neurri horiek 
martxan jarri. Gainera, estalkia berrezarri egin 
beharko da 64/2019 Dekretuaren II. eranskinean 
jasotako baldintzei jarraikiz.

LAGINKETA

Derrigorrezkoa izango da denboran zehar aurretik 
aipatutako irizpideen araberako kontrola eta 
monitorizazioa egitea. Bi horiek jarraian datozen 
laginketa- eta analisi-maiztasun eta -baldintzetan 
egin beharko dira. Bi kontrol-maiztasun (kontrola 
eta analisia) egongo dira produkzio/balorizazioaren 
bolumenaren arabera, 4. taulan deskribatuta dagoen 
bezala.

4. TAULA. AGREGAKIN SIDERURGIKOAREN PRODUKZIOAREN 
LAGINKETA- ETA KONTROL-MAIZTASUNA.

Urteko ekoizpena Lagin 
kopurua Maiztasuna

< 30.000 tm urtean 1 3 hilabete

> 30.000 tm urtean 1 hilabete
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